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MİKRO İKTİSAT 
1. üretim olanakları eğrisln in solunda 

yer alan bir noktadaki üretim düzeyi 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrdur? 

A) Ekonominin kısa dönemde ulaşa
mayacağı ü~tim düzeyidir 

B) Ekonominin uzun dönemde ulaşa
mayacajjı üretim düzeyidir 

C) Ekonomide tam istihdam söz konu
sudur · 

D) Ekonomideki üretim faktörlerinin v 

tümü üretime koşulmamıştır 

E) Ekonomide aşırı üretim söz konu
sudur 
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Üretim Olanakları Eğrisi 

Yanıt: O 

50 Tank 
Miktarı 
(bin) 

Üretim olanakları eğrisi, ekonomideki 
tüm üretim faktörlerinin veri teknoloji ile 
üretime koşulması varsayımı altında 

belirli bir dönemde erişilebilecek mal bi
leşimlerini veren eğridir. 

Üretim olanakları eğrisinin solundaki 
(Eğri ile eksenler arasındaki bir nokta
da) üretim bileşimi faktöllerin tümünün 
üretime koşulmadığını gösterir. (K nok
tası) 

Bu eğrinin sağında kalan noktalardaki 
üretim bileşimine veri teknoloji ve kay
naklarla ulaşmak mümkün değildir.(L 
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noktası gibi) Ancak üretim olanakları 

eğrisinin sağa kayması ile bu üretim 
düzeyine ulaşılabilecektir.(Kaynak mik
tarının artması, teknolojik gelişme v.b 
etmenler bu eğriyi sağa kaydıracaktır.) 

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim ola
naklan eğrisinin değişmesine ne
den otan faktörlerdir? 

1. Üretim teknolojisinin değişmesi, 

il.Üretim faktörlerinin miktarının artma
sı, 

111.Üretim faktörlerinin kalitesinin art
ması, 

A) Yalnız 1 
D) Yalnız il 

B) 1 ve il C) 1 ve 111 

E) 1, il ve 111 

Yanıt: E 

Yeni buluşlar ve teknik gelişmeler, yeni 
hammaddelerin bulunması, sermaye 
mallarının artması ve aktif nüfusun 
artması ya da kalite olarak iyileşmesi 
tüm mallardan daha fazla üretilmesine 
neden otur. 

3. Aşağıdakilerden hangisi üretim ola· 
nakları eğrisinin sağa kaymasına 

neden olmaz? 
A) Üretim teknolojisinin gelişmesi 

B) Üretim faktörlerinin fiyattımnın art-
ı:ııası 

C) Üretilen malların kalitesinin artması 

D) Yeni hammaddeterin keşfi 

E) Aktif nüfusun artması 

Yanıt: B 

Üretim faktörlerinin fiyatlarının artması 
ya bunların arzının azalmasından ya 
da bunlara olan talebin artmasın kay
naklanır. Bu durumda da üretim ola
nakları eğrisinde bir kayma söz konusu 
olmaz. 
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4. Aşağıdakilerden hangisi mikro eko
nomik piyasa başarısızlıkları arasın· 
da sayılabilir? · 

A) Eksik bilgi ve belirsizlik 

B) Kamu malları 

C) Aksak rekabet ve anti-tröst yasaları 

D) Dışsallık ve çevrenin korunmasıyla 
ilgili düzenlemeler 

E) Hepsi 

Yanıt:. E 

5. Bir tüketici için x malının fiyatı 6 
.birim, marjinal faydası 12 birimdir; Y 
malının fiyatı 4 birim, marjinal fay
dası 111 birimdir. Söz konusu tüketi
cinin dengeye gelmesi için aşağıda· 
kilerden hangisini yapması gerekir? 

A) X malından daha fa;;;la almalıdır, 

B) Her iki malın da miktarını azaltmalıdır, 

C) Her iki malın da miktarını artırmalıdır, 

D) Y malından daha fazla almalıdır 

E) Y malından daha az almalıdır 

Yanıt: D 
Kardinalist iktisatçılara göre tüketici 
dengesi satın aldığı malların marjinal 
faydalarının fiyatlara oranı birbirine eşit 
olduğu zaman gerçekleşir. Bu durum 
özetle şöyle gerçekleşir: Tüketici önce 
marjinal faydası yüksek ve fiyatı düşük 
olan matı tercih eder ve bunları kullan
maya başlar.Ancak bu malın kullanıl

maya devam edilmesi ile marjinal fay
dası düşecektir. Öte yandan kullanıl
mayan malların marjinal faydaları ise 
büyüyecektir.Sonuçta satın aldığı mal
ların marjinal faydalarının fiyatlara ora
nı birbirine eşit olacak ve tüketici den
gesi sağlanmış olacaktır. 

TüketiciDengesi= MUx = MUy 
Fx Fy 

12 16 
<-

6 4 
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(Y malının marjinal faydası büyük, fiyatı 
az olduğu için tüketici denge için önce
likle bu malın kullanımını artırır) 

6. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat 
esnekliğini etkileyen faktörlerden 
değildir? 

A) Bir mala olan gereksinmenin şiddeti 

B) Söz konusu malın ikamesinin müm
kün olup olmadığı 

C) Söz konusu mala harcanan paranın 
tüketici bütçesindeki önemi 

D) Zaman 

E) Teknoloji ve üretim faktörlerinin fi
yatları 

Yanıt; E 

Teknolojik değişme ve üretim faktörle· 
rinin değişmesi arz esnekliğini etkiler 

7. Hangisi kayıtsızlık eğrlleıinln orjine 
dış bükey olmasının nedenidir? 

A) Azalan verimler yasası 

, B) Azalan Marjinal ikame haddi yasası 

C) Azalan. teknik ikame haddi yasası 

O) Artan verimler yasası 

E) Artan teknik ikame haddi yasası 

Yanıt: B 
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YMalı 

Y, C 

Tüketicinin aynı tatmin düzeyinde kala
bilmesi için, malların birbirin.den bir birim 
daha alması halinde öteki maldan vaz- ·:;; 
geçmesi gereken miktarın ne okl~unu i 
gösteren orana marjinal ikame oranı de- ~ 

nir. Bu özellik azalan marjinal ikame -~ 
haddi ilkesi olarak da isimlendirilir. ~· 

Bunun nedeni ise tüketicinin (şekilde 

görüleceği üzeri) x malı miktarı birer bi-
rim artırıldıkça tüketicinin Y'den vaz
geçmeye razı olacağı miktarlar gittikçe 
azaltmasıdır. 

8. Hükümetin taban fiyat uygulaması 
durumunda aşağıdakllerden hangisi 
gerçekleşir? 

A) Talebin fiyat esnekliği birden küçük 
ise üreticilerin geliri artar, 

B) Talebin fiyat esnekliği birden küçük 
ise üreticilerin geliri azalır, 

C) Talebin fiyat esneklii;Ji bir ise üretici
lerin geliri artar, 

D) Talebin fiyat esnekliği bir ise üretici
lerin geliri azalır 

E) Talebin fiyat esnekliği birden büyük 
ise gelir artar, 

Yanıt: A 
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Taban fiyatı politikasında,devlet, piyasa 
fiyatının belirli bir düzeyin altına. düş

memesini önleyici tedbirler alır. Devlet 
bu durumda genellikle piyasaya alıcı 

olarak girer. Üreticiyi korumayı amaçla
yan taban fiyatı politikalarının bu ama
ca ulaşabilmesi için yüksek iespit edi-

. len piyasa fiyatı karşısında tüketicilerin 
bu fiyat karşısında talep ettiği miktarı 

azaltmamaları gerekir. Yani talebin fi
yat esnekliğinin değeri birden küçük · 
olmalıdır. 

9. . Tüketicilerin geliri ve malların fiyatı 
iki kat arttığı zaman tüketicinin yeni 
denge düzeyi nasıl olur? 

A) Değişmez, 

B) Sola kayar, 

C) Sağa kayar, 

D) Yeni denge düzeyi belirlenemez, 

E) Yukarı ve sola kayar, 

Yanıt:A 

o!-------~----~x 

Fiyatların (X ve Y mallarındaki) ve tü
keticinin gelirinin aynı yönde ve oranda 
değişmesi halinde bütçe doğrusu de
ğişmez. Yukarıdaki şekilde gösterilen 
bu durumda, fiyatlardaki artışın reel ge
liri yarıya düşürücü etkisi gelirdeki iki 
kal artışı ile telafi edilmektedir. 

İktisatta gelirin ve fiyatların aynı oranda 
artmasına "saf enflasyon" denir. 
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1 O. Apğıdakl ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
1. Toplam ürün maksimum iken marji

nal ürün pozitif ama yükselrrıektedir, 

il. Toplam ürün maksimum iken marji
nal ürün pozitif .ama alçalmaktadır, 

111. Toplam ürün maksimum iken orta
lama ürün pozitif ama, azalmaktadır. 

ı.vt. Toplam ürün maksimum iken marji
nal ürün sıfırdır, 

V. Toplam ürün artıyorken marjinal 
ürün negatiftir, 

A) Yalnız iV B)I ve 111 C)ll ve iV 

D) ili ve iV E) 1, 111 ve V 

Yanıt: D 

11. Tam rekabet piyasasında faaliyet 
gösteren bir firma için aşağıdakiler- ·~-> 
den hangisi doğrudur? :::_ 

A) Zarar eden firma, fiyat ortalama de- -~ 

!)işir maliyet eğrisinin üzerinde ol- "' 
du!)u sürece faaliyetine devam et
tirmeyecektir 

B) Zarar eden firma, fiyat ortalama de
!)işir maliyet e!)risinin altında oıdu!)u 
sürece faaliyetine devam edecektir 

C) Zarar eden firma, fiyat ortalama de
ğişir maliyet e!)risinin üzerinde ol
du!)u sürece faaliyetine devam ede
cektir. 

D) Tam rekabetteki bir firmanın arz e!)
risi ortalama maliyet üzerindeki mar· 
jinal maliyet e!)risidir 

El Tam rekabetteki bir firmanın arz eğ
risi ortalama değişir maliyet altında· 
ki marjinal maliyet eğrisidir 

Yanıt: C 

F 
H 

MM 
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OM ODM 

F 

Fıt-~~~~~-7.1'1"?~-;:-
N F=OH=MH 
F, K 

O~----------.. M 
M, 

Zarar Minimizasyorıu Halinde 
Firma Dengesi 

Zarar eden firma, fiyat ortalama d~ir 
maliyet eğrisinin üzerinde olduğu süre
ce faaliyetine devam edecektir. Buna 
zarar minimizasyonu yani firmanın za
rar etmesine ra!)men üretimini sürdür· 
mesi hali denir.Eğer fiyat, ortalama de
ğişir maliyetlerin minimum olduğu nok
tanın da altına düşerse firmanın üreti
me devam etmesinin anlamı yoktur. Bu 
sebepten dolayı bu noktaya "kapatma 
noktası"adı verilir. 

12. Talep eğrisinin esnekliği sonsuz 
iken ve arz eğrisi pozitif eğimli iken 
devletin satılan birim başına gider 
vergisi koyması halinde aşağıdaki
lerden hangisi gerçekleşir? 

A) Denge fiyatı vergi oranı kadar artar 

B) Denge fiyatı değişmez 

C) Denge fiyatı vergi oranından fazla 
artar 

D) Denge fiyatı vergi oranından daha 
az artar 

E) Denge fiyatı vergi oranı kadar düşer 

Yanıt: B 
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T T 
Fa>---------.<---'-~ 

o 
Satış Vergisinin Tümünün Satıcının 
Ödemesi Hali 

M 

Devletin satılan birim başına gider ver-
gisi koyması halinde arz e!jrisi sola ka
yar, ancak şekilden de anlaşılaca!jı 

üzere arz e!jrisinin esnekli!ji sonsuz 
olması nedeniyle vergi öncesi ve son- l 
rası durumunda piyasa denge fiyatında 
değişiklik olmayacaktır. ~ 

ı 
13. Talep fonksiyonu qx=60-2Px duru

munda iken qx=80-2Px durumuna 
gelmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
A) Tüketicinin geliri azalmıştır 

B) Tüketicinin geliri artmıştır 

C) Söz konusu malın fiyatı artmıştır 

D) Söz konusu malın modası geçmiştir 

E) Tüketicilerin tercihleri söz konusu 
mal aleyhine de!jişmiştir 

Yanıt: B 
Fiyat 

F, 

·---·-~--~-- -
O M3 M; M2 Miktar 

ialep Artış ve Azalışı 
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Talep fonksiyonun qx=60-2Px halinden 
qx=80-2Px halini alması talep eğrisinin 
paralel olarak sa!ja kaymasın ifade 
eder. Bu durum yukarıdaki seçenekler
den sadece "B" seçene!jinde olan du
rum için söz konusudur. Tüketicinin ge
lirinin artması talep eğrisini paralel ola
rak sağa kaymasına neden olacaktır. 

14. Aşağıdakilerden hangisi, X malı pi
yasasında piyasa fiyatının artış se
beplerinden biri değildir? 

A) Rakip mal fiyatında yükselme 

B) Gelir artışı 

C) Teknolojik gelişme 

O) Tamamlayıcı mal fiyatında düşme 

E) üretim faktörlerinde ödeme artışı 

Yanıt: C 

Teknolojik gelişme arz eğrisinin sağa 
kaymasını sağlayarak piyasa fiyatının 
azalmasına neden olur. (Bu durumu 
normal e!jimli arz ve talep e!jrileri çize
rek görebilirsiniz.) 

:ıçi'f• 

-7 '.;ı((.i 

15. Marjlnal~kame oranı ile ilgili 
olarak ~kİıerden hangisi doğ
rudur? 
A) Girdi fiyatlarının çarpımına eşittir 

[/ B) Eş ürün eğrisinin e!jimine eşittir 

C) Farksızlık e!jrisinin e!)imine eşittir 

O) Eş ürün e!jrisinin e!jiminin tersine 
eşittir 

E) Farl<sızlık e!)risinin e!jiminin tersine 
eşittir. 

Yanıt: B 
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16. Qx= 36-0,SPx talep fonksiyonunda 
Px= 12 olması durumunda fiyatın ta· 
lep esnekliği kaç birimdir? 

A) 0,20 B) 0,75 C) 0,50 D) 1 E) 2 

0x=36-~eğim(h)] 
Px=12 

0x=36-0,5.12 

0x=36-6 

0x=30 

Px 
er=h

Qx 
12 

er =0,5 
30 

6 
er= 

30 
=0,20 

Yanıt: A 

17. QX=20+5Px arz fonksiyonunda Px=4 ~-~ 
olduğu durumda arz esnekliği aşa· '" 
ğıdakllerden hangisidir? :2 

A) 0,5 B) 0,6 C) 0,8 D) 1 E) 1,2 -~ 

Px = 20+5.4 

0x=40 

Px 
e =h-

' Qx 

e =5~ 
a 40 

ea ~ 0,5 

Yanıt: A 

18. Talep edilen miktardaki yüzde de
ğişme 3 birim, fiyattaki yüzde de
ğişme 2 birim ise talebin fiyat esnek· 
liğlnin değeri ile ilgili olarak aşağı· 
dakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Birim esnektir 

B) Esnektir 

C) Serttir 

D) Sıfırdır 

E) Belirsizdir 

Yanıt: B 

İKTİSAT 

T alepedl!enmik:tardakı 

, 
0/,.Qeğlşme 3 

Talepesnekliğı(e.t) = = .. = 1,5 
Fiyattaki%de~işme 2 

Esneklik katsayısı sıfır ile sonsuz ara

sında değer alabilir. 

Esneklik katsayısının bire eşit olması 

durumunda birim esneklikten söz edilir. 

Esneklik katsayısının bir ile sıfır ara
sında ise talep esnek değildir (ya da 
esneklik serttir) 

Esneklik katsayısının bir ile sonsuz 
arasında olması durumunda ise talep 
esnektir (yada talep esnekliği yumu
şaktır), denir 

Önemli not: talep esneklik katsayısının 
önündeki işaret her zaman negatif
tir.(belirtilmese dahi bu konu dikkate 
alınmalıdır) 

19. Fiyat talep esnekliği birim esnek 
olan talep eğrisinin şekli nasıldır? 
A) Yatay eksene paralel 

B) Dikey eksene paralel 

C) Orjinden çıkan dol)ru şeklinde 

D) İkiz kenar hiperbol şeklinde 

E) Negatif el)imli 

Yanıt: D 
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F 

o 

F 

F, 

o 

F t 

o 

T 

T 

(•) 

Birim Endeks Talep 
ep= 1 

(b) 

T 

e=oı: 

T 

Sonsuz Endeks Talep 
ep= oo 

(c) 

T 

e~o 

T 

M, 
Sıfır Endeks Talep 

ep=O 

M 

M 

M 

Birim Esnek Talep eğrisi: Üzerindeki 
her noktada esnekliğin aynı olduğu 
özel talep eğrileridir: 

Bu eğri üzerinde fiyattaki yüzde değiş
me ile miktardaki yüzde değişme dai
ma bir birine eşittir eğrinin şekli ikiz ke
nar hiperboldür. (Şekil a) 

·;; 
O> 
.o 

'" "" -"'-
·~ 
Ol 
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20. Talebin fiyat esnekliği birim esnek 
ise fiyat düşüşü toplam hasılatı nasıl 
etkiler? 

A) Artırır 

B) Azattır 

C) Değiştirmez 

O) Önce azaltır sonra artırır 

E) Önce artmr sonra azaltır 

Yanıt: C 

Esneklik ve toplam satış hasılatı ilişkisi 

FİYAT ESNEKLiK TOPLAM 

SATIŞ 

HASILATI 

Birim esnek (~1) De~işmez 

Yükseliş Esnek (e>1) Azalır 

Esnek ~il ((O<e<1) Artar 

Birim esnek (e"1) Değişmez 

Düşüş Esnek(e>1) Artar 

Esnek değil ((O«ı<1) Azalır 

21. Adam Smith'e göre uzun dönemde 
piyasada fiyatları belirleyen temel 
faktör aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Arz ve talebin karşılıklı etkileşimi, 

B) Emeğin fiyatı, 

C) Sermayenin maliyeti, 

O) Devlet politikası, 

E) Toplam talep 

Yanıt: A 

Adam Smith'e göre emek, değerin le· 
mel ölçüsüdür (Emek-Değer teorisi). 
Fakat fiyatlar piyasada arz ve talebe 
göre belirlenir. 
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22. Aşağıdakilerden hangisi talep de
ğişmesine neden olmaz? 
A) Söz konusu malın fiyatındaki de

ğişmeler 

B) İkame mallarının fiyatındaki azalmalar 

C) Tamamlayıcı malların fiyatındaki 

değişmeler 

D) Bireyin gelirindeki değişmeler 

E) Zevk ve tercihlerin değişmesi 

Yanıt: A 

Söz konusu malın fiyatındaki değişme
ler talep eğrisi üzerinde harekete ne
den olur. Yani talep miktarında bir de
ğişmeye yol açar. Ve bu statik bir de
ğişmedir.(Zaman değişmesi yoktur) 

Talep değişmesine, fiyat dışında kalan 
faktörler neden olur.Ve bu dinamik bir 
değişmedir.(örnek, İkame ve tamamla-
yıcı malların fiyatındaki değişmeler, bi- ·s; 
reylerin gelirindeki değişmeler,Zevk ve ~ 
tercihlerin değişmesi.zaman .. ) ~ 

23. Bir ekonomide sadece iki malın üre
tilmesi ve tüm üretim faktörlerinin 
veri teknoloji ile üretime koşulması, 
hiçbirinin atıl kalmaması varsayımı 

altında erişilebilecek mal bileşimini 
veren eğriye ne ad verilir? 
A) Çıktı eğrisi 

B) Üretim olanakları eğrisi 

C) Eş-ürün eğrisi 

D) Gelişme eğrisi 

E) Toplam talep eğrisi 

Yanıt:B 

24. Kısmi denge analizini yapan iktisatçı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ricardo B) Walras C) Pigou 

D) Keynes E) Marshall 

Yanıt:E 

Kısmi denge kavramı Allred MARS
HALL'ın adı ile anılmaktadır. Genel 
denge analizini yapan iktisatçı ise L. 
Walras'dır. Kısmi denge, bir mal veya 
faktörün fiyatının piyasada nasıl belir-

·~ 

"' 
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lendiğini ve değiştiğini, piyasalar arası 
karşılıklı bağımlılığı hesaba katmadan 
inceleyen analizdir. "Ceteris paribus" 
varsayımının benimsendiği tipik analiz
dir. bKısmi denge,ir iktisadi denge du· 
rumunu incelerken bu denge durumunu 
etkileyecek her şeyi ele almak yerine, 
sadece en önemli etkenleri ele almak 
geri kalan tüm etkenleri ise sabit kabul 
edilmesidir. Daha sonra duruma göre 
sabit kabul edilen etkenler tek tek ele 
alınıp incelenmektedir. 

25. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 
piyasasının varsayımları arasında 
sayılır? 

1. Homojenlik koşulu 

il.Eksik bilgiye sahip olmama( Açıklık 
koşulu) 

111.Atomlsite koşulu (Çok sayıda alıcı ve 
satıcı) 

iV .Piyasaya giriş ve çıkış engelinin ol
ması 

A) Yalnız ili 
D) 1,11 ve 111 

B) 1 ve iV C) 1 ve il 
E) lif ve iV 

Yanıt: O 
Tam rekabet piyasasında alıcı ve satı
cılar piyasa fiyatını etki edemeyecek 
kadar çok sayıdadır (Atomisite koşulu), 
alışverişe konu olan mal ve hizmetler 
birbirinin aynıdır (Homojenlik koşulu), 

haberleşme tam (Açıklık koşulu), Piya· 
saya giriş ve çıkış engelinin yok
ıur.(Mobilite koşulu) 

26. Tüketicilerin yüksek fiyattan satın 

almaya razı olacakları malı, daha 
düşük düzeyde oluşan piyasa fiya
tından satın alırken sağladıkları ka
zanca ne ad verilir? 

A) Dara kaybı 

B) Tüketici kaybı 

C) Tüketici rantı 

D) Kayıtsızlık rantı 

E) Ma~inal fayda 

Yanıt: C 
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Fıyat 

A 

o 

T 

O M5 M4 M, M, M, Miktar 

Tüketici Rantı 

Tüketicilerin yüksek fiyattan satın al
maya razı olacakları malı, daha düşük 
düzeyde oluşan piyasa fiyatından satın 
alırken sağladıkları kazanca Tüketici 
rantı denir. Başka bir ifade ile tüketici-
nin belirli miktardaki mal veya hizmet- -~ 
ten elde ettiği yarar ile aynı miktardaki ~ 

ı'! mal veya hizmetin tüketiciye maliyeti 32 
arasındaki farka tüketici rantı denir. ~ 
Aynı kavram bazı kaynaklarda tüketici ~, 

artığı veya tüketici fazlası (consumer 
surplus) olarak da geçmektedir. 

(Yukarıdaki şekilde P6DP1 üçgeninin 
alanı tüketici rantını gösterir) 

27. Normal eğim il arz ve talep eğrileri 
varsayımı ile aşağıdakilerden hangi
si doğrudur? 

A) Arz sabitken talebin artması duru
munda hem fiyatları hem de miktarı 
azaltır 

B) Arz sabitken talebin azalması du
rumunda miktar sabit kalırken fiyat
lar artar 

C) Talep sabitken arzın azalması du
rumunda denge fiyatı azalır. 

O) Talep sabitken arzın azalması du
rumunda denge miktarı anar 

E) Arz ve talep eğrisinin birlikte sağa 
kayması durumunda denge fiyatı 
sabit kalabileceği gibi artabilir yada 
azalabilir. 

Yanıt: E 

Arz ve talep artışlarının (sağa kayacak
lardır) niteliğine göre piyasa fiyatı artabi
leceği gibi sabit de kalabilir. Piyasa fıya
tının durumunu arz ve talep eğrtlerinin 

esnekliği ve kayma oranları belirler. 

Not: Bu tip sorularda şekil çizilmesi 
doğru sonuca daha hızlı ulaşılmasını 

sağlayacaktır. 

28. Tüketici rantı hangi piyasa türünde 
en fazladır? 

A) Monopol piyasası 

B) Tam rekabet piyasası 

C) Oligopol piyasası 

O) Monopollü rekabet piyasasında 

E} Monopson piyasasında 

Yanıt: B 

Tüketici rantının en fazla olduğu piyasa 
türü tam rekabet piyasası, en az oldu
ğu piyasa türü ise monopol piyasasıdır. 

29. Reklam en çok hangi piyasa türünde 
görülür? 

A) Monopol piyasası 

B) Tam rekabet piyasası 

C) Monopson piyasasında 

O) Monopollü rekabet piyasasında 

E) Oligopol piyasası 

Yanıt: E 

Reklam harcamaları en fazla oligopol 
piyasasında yapılır. Firmalar kendi mal
larını farklı mal gibi göstermeye çalışa
rak karşı karşıya olduğu talep eğrisini 

daha az esnek hale getirirken bir yan
dan da talep eğrisini sağa kaydırarak 

piyasa paylarını anırmaya çalışırlar. 

Reklam harcamalarının en az olduğu 
piyasa türü ise tam rekabet piyasasıdır. 
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30. Muhafaza fiyatı hangi dönemde söz 
konusudur? 

A) Çok uzun dönemde 

B) Uzun dönemde 

C) Kısa dönemde 

D) Orta dönemde 

E) Çok kısa dönemde 

Yanıt: E 

Çok kısa dönemde arz esnekliği sıfır

dır. Piyasa fiyatının ne olacağı bu dö
nemde öncelikle talebe bağlıdır.Ancak 
satıcılar önce kendileri fiyat belirleyerek 
satmayı denerler. Eğer piyasa fiyatını 
düşük bulur1arsa satış yapmak iste
mezler. Ve ürün imha yoluna giderler. 
İşte satıcıların çok kısa dönemde kendi 
malları için belir1edikleri fiyata muhafa-
za fiyatı denir. l 

. ~ 
"" 31. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ·;::; 

talep eğrisinin sağa kayması ile pi- ~ 
yasa fiyatı en fazla artar? 

A) Arz esnekliğinin ve talep esnekliği
nin birim esnek olması durnmunda 

B) Arz esnekliğinin ve talep esnekliği
nin çok yüksek olması durumunda 

C) Arz esnekliğinin yüksek, talep es
nekliğinin düşük olması durumunda 

D) Arz esnekliğinin birim esnek, talep 
esnekliğinin sonsuz olması duru
munda 

E) Arz esnekliğinin sıfır ve talep es
nekliğinin sonsuz olması durumun
da 

Yanıt: E 
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32. Firmaların üretimlerini artırabileceği 
her türlü olanağa sahip olduğu dö
neme ne ad verilir? 

A) Pazar dönemi 

B) Çok kısa dönem 

C) Kısa dönem 

D) Uzun dönem 

E) Piyasa dönemi 

Yanıt: O 
Firmaların üretimlerini artırabileceği her 
türlü olanağa sahip olduğu döneme 
uzun dönem adı verilir. Bu dönemde 
firmalar üretim kapasltelerini genişlete
rek üretimlerini istedikleri gibi artırabil· 
mektedirter. Uzun dönem arz esnekliği 
kısa dönem esnekliğinden büyüktür. Bu 
dönemde fiyatların belirlenmesinde ta
lepten daha çok arzın etkisi vardır . 

33. Engel eğrisi aşağıdakilerden hangi
siyle ilişkilidir? 

A) Talebin fiyat esnekliği 

B) Çapraz talep esnekliği 

C) Arz esnekliği 

O) Arzın gelir esnekli!;ji 

E) Talebin gelir esnekliği 

X Malından 
Talep Edilen 
Miktar (Harcamalar) 

Temel Gıda 
Harcamaları (e<1} 

Giyim ve 
harcamaJarı 
v.s. (•=1) 

Ez Es 

Yanıt:E 

Kültür, eğlence, 
sa<flık ve ulaşım v.s. 
harcamaları {e> 1) 

Gelir 

Ergel Eğrileri 
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Talebin gelir esnekliği, gelirdeki küçük 
bir değişme karşısında talep edilen 
miktardaki yüzde değişmenin tüketicile
rin gelirlerindeki yüzde değişmeye ora
nıdır. 

X malından talep edilen 

Gelirin -~alep miktardaki% değişme 
esneklıgı(eg) = r k .. 

1 
. . . . 

u etıcı erın gelırlenndekı 

%değişme 

Gelir değişmesi halinde o maldan ne 
kadar mal satın alınmak istendiğini 

gösteren eğriye Engel eğrisi (ya da Tü
ketim eğrisi) adı denir. Engel tüketicile
rin talep ettikleri malları üç ana gruba 
ayırarak gelir artışı karşısında söz ko
nusu mallardan talep edilen miktardaki 
değişmeleri incelemiştir. 

Bu üç ana harcama grubu ve bunların ~ 
talep gelir esneklikleri şöyledir. ..ıı! 

Besin maddeleri: tüketicilerin geliri 
arttıkça toplam harcamalar içindeki 
besin maddelerinin payı azalmakta
dır. Bu durumda besin maddelerinin 
gelir esneklikleri birden küçüktür. 

Kültür, sağlık,hijyen harcamaları, 

tüketicilerin geliri arttıkça bu tür har
camaların, toplam harcamalar için
deki payı artmaktadır. Yani bunların 
gelir esnekliklerinin değeri birden 
büyüktür. 

Konut ve Giyim harcamaları, tüketi
cinin geliriyle aynı oranlarda artmak
tadır.Yani gelir esnekliği birim es
nektir. 

Zorunlu malların (Yaşamak için ge
rekli olan malların) talep esnekliği 

düşüktür. Zorunluluk azaldıkça es
neklik artar. 

-"' 
-~ 
cı 
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34. Gerçek hayatta en çok rastlanan 
piyasa türü aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A} Tam rekabet 

B) Monopol 

C) Monopollü rekabet 

D) Oligopol 

E) Monopson 

Yanıt: D 
Gerçek e.konomik hayatta en fazla gö
rülen piyasa türü oligopol piyasasıdır. 

Her ülkede bir kaç büyük firmanın ha
kim olduğu, otomobil, beyaz eşya, ba
sın v.s. piyasalar oligopol piyasalarına 
örnektir. (İkinci olarak monopollü reka
bet piyasalarıdır.) 

35. Örümcek ağı teoremine göre arz ve 
talep eğrilerinin eğimleri birbirine 
eşit ise fiyat ve miktardaki dalga
lanmaların niteliği nasıl olur? 
A) Dengeden uzaklaşır 

B) Dengeye yönelir 

C) Dalgalanmalar eşit oranda devam 
eder 

D) Önce dengeye yönelecek sonra 
uzaklaşacaktır 

E) Önce dengeden uzaklaşır sonra 
dengeye yönelir 

Yanıt: C 

Arz ve talep eğrilerinin eğimleri birbiri
ne eşit ise sürekli dalgalanma olur. Ta
lep eğrisi arz eğrisine oranla daha ya
tıksa (eğimi azsa) malın fiyatı dengeye 
yönelen şekilde dalgalanacaktır. Eğer 

talep eğrisi arz eğrisine göre daha dik
se (eğimi yüksekse ) malın fiyatı gide
rek dengeden uzaklaşacaktır. 
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36. Aşağıdaki durumlardan hangisinde 
verginin tümü alıcı üzerinde kalır? 

A) Arz esnekliğinin sıfır olması duru
munda 

B) Arz esnekliğinin sonsuz olması du
rumunda 

C) Talep esnekliğinin sonsuz olması 

durumunda 

D) Talep esnekliğinin sıfır olması du
rumunda 

E) Arz ve talep esnekliğinin birim es
nek olması durumunda 

Yanıt: O 
Talep esnekliğinin sıfır olması duru
munda {dikey talep eğrisi) satılan birim 
üzerine vergi konulursa, talepte deği
şiklik olmayacaktır. Ancak arz eğrisi sa-
tış vergisinden etkilenerek tümü ile sola ·:;; 

!!! kayacaktır, yani arz azalacaktır. Çünkü -
vergi üretici için maliyet artırıcı bir un- ~ 
surdur. ·;:;; 

!!!. Arz eğıisinin sola kayması ile piyasa ~ 

fiyatı artacak, tüketiciler fiyat ne olursa 
olsun satın aldıkları miktarı değiştirme
diklerinden verginin tümü tüketicilere 
yansıyacaktır. 

37. Toplam faydanın maksimum olduğu 
durumda marjinal faydanın değeri 
nedir? 

A) Negatiftir 

B) Pozitiftir 

C) Sıfırdır 

D) Artı sonsuzdur 

E) Negatif sonsuzdur 

Yanıt: C 

Toplam 
Fayda 

35 

30 
25 
20 
15 

10 

5 

Toplam 
Fayda 
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oc_~~~~~~~__,. 

Marjina 
Fayda 

14 

12 
10 

8 

e 
4 

2 

1 2 3 4 5 6 7 Tüketilen miktar 

Marjına! 
Fayda 

ol--~~~~-"<-~~

-2 
-4 Marjinal 

Fayda 
Toplam ve Marjinal Fayda 

Marjinal fayda; tüketilen son birim mal 
yada hizmetin toplam faydaya yaptığı 
ilavedir.{diğer mallardan tüketilen mik
tar sabit) 

Bir kişinin beli~i bir maldan sahip oldu
ğu miktar arttıkça, her ilave birimin o 
kişiye sağladığı fayda{ yani marjinal 
faydası) azalmaktadır. 

Toplam fayda-Marjinal fayda arasında
ki çeşitli ilişkiler 

Kullanılan İlk birimden itibaren top
lam fayda azalan bir hızla artarken, 

. marjinal fayda azalmaktadır. 

· Marjinal fayda toplam faydaya yön 
vermektedir. 

Toplam fayda maksimum iken mar
jinal faydanın değeri sıfırdır.Bu ne
denle marjinal fayda sıfırken toplam 
fayda maksimuma erişmiş durum
dadır. 

Toplam fayda daima marjinal fayda
ların toplamına eşittir. 

Toplam fayda azalarak artarken 
marjinal fayda azalır ancak pozitiftir. 

Toplam fayda azalırken marjinal 
fayda negatiftir. 
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38. Bir mal yada hizmetin değerini ne 
belirler? 

A) Toplam faydası 

B) Marjinal faydası 

C) Marjinal maliyeti 

D) Toplam maliyeti 

E) Ortalama maliyeti 

Yanıt: B 
Herhangi bir mal veya hizmetin değeri
ni öncelikle, o maldan kullanılan son bi
rimden sağlanan fayda yani marjinal 
fayda belirler. Bu duruma örnek olarak, 
günlük hayatta elmasın sudan daha 
pahalı olmasına rağmen, çöldeki bir in
san için suyun her şeyden daha kıy

metli olmasını gösterebiliriz. 

39. Tüketicilerin amacı nedir? 

A) Marjinal faydayı maksimum yapmak 

B) Toplam faydayı maksimum yapmak 

C) Marjinal maliyeti düşürmek 

D) Toplam maliyeti minimum yapmak 

E) Mal ve hizmetleri en az para ödeye
rek satın almak 

Yanıt: B 

İhtiyaçları sonsuz olan tüketiciler, belini 
bir dönemde, sabit olan geliriyle toplam 
faydayı en yüksek düzeye çıkarmayı 

amaçlamaktadır. 

40. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık 

eğrilerinin özelliklerinden değildir? 

A) Farksızlık eğrileri birbirini kesmezler 

B) Farksızlık eğrileri sol yukarıdan sağ 
aşağıya doğru inerler 

C) Farksızlık eğrileri orjine dış bükeydir 

D) Farksızlık eğrisi üzerindeki her nok
ta aynı tatmin düzeyini gösterir 

E) Orjinden uzak olan faksızlık eğrileri 
daha yüksek üretim düzeyini gösterir 

Yanıt: E 
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Amalı 

y 

x 

Tüketicilerin iki maldan alarak erişebi
leceği farklı tatmin düzeyini gösteren 
farksızlık e!jrilerinin tümüne "farksızlık 

haritası" veya "farksızlık paftası' adı 

verilir. 

Farksızlık haritasında eksenlerden 
uzaklaştıkça, daha üstte olan her eğri 
kendisinden önceki eğrilerden daha 
yüksek tatmin düzeyini gösterir. 

41. Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğ
rusunun eğimini değiştirir? 

A) Malların fiyatlarının aynı oranda 
artması 

B) Tüketicinin gelirinin artması 

C) Malların fiyatlarının aynı oranda 
azalması 

D) Mallardan birinin fiyatının düşmesi 

E) Tüketicinin gelirinin azalması 

Yanıt: D 



364 

y 

(b) 

"' (b) 

" ~ Eğitim"'~ 

~P, 

' 

~ Tüketicilerin veri piyasa fiyatları ve veri ., 
bütçesi ile X ve Y mallarından ne mik- :>: 
tarlarda satın alabileceğini gösteren ·~ 
doğruya bütçe doğrusu adı verilir. Büt-
çe doğrusu üzerindeki her nokta tüm 
bütçe olanaklarının ve malları alımında 
kullanılması halinde satın alınacak çe-
şitli bu mal bileşimlerini vermektedir. 

Tüketicinin geliri sabitken satın aldığı 
mallardan birinin fiyatının değişmesi 
halinde bütçe doğrusunun eğimi de
ğişmektedir. 

-Örneğin tüketicinin geliri(G) ve Y malı
nın fiyatı sabitken X malının fiyatı düş
tüğü zaman, (Şekil A) X malından daha 
çok almak mümkün olmaktadır (m/Px 
iken m/ P'x). Bu durumda bütçe doğru-

-· . 1 Px P'x sunun egımı aza mıştır. -> -
Py Py 

Tüketicinin gelirindeki artış bütçe do!j
rusunun paralel olarak sağa, gelirdeki 
azalma bütçe doğrusunun paralel ola
rak sola kaymasına neden olur. Ancak 
eğim değişmeyecektir.(Şekil B) 
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42. Aşağıdakilerden hangisi tüketici 
dengesini verir? 

A) Tüketici, farksızlık eğrisi üzerinde 
kendisine en yüksek tatmin düzeyini 
sağlayan noktada dengeye gelir 

B) Tüketici, eşürün eğrisi üzerinde 
kendisine en yüksek tatmin düzeyini 
sağlayan noktada dengeye gelir 

C) Tüketici, kendisine en yüksek tatmin 
düzeyini sağlayan farksızlık eğrisi

nin, bütçe doğrusuna teğet olduğu 
bileşimde dengeye gelir 

D) Tüketici, eş-maliyet doğrusu üzerin
de en yüksek tatmini sağlayan bile
şimde dengeye gelir 

E) Tüketici,ma~inaı maliyet e!;jrisi üze
rinde kendisine en yüksek tatmin 
düzeyini sağlayan noktada dengeye 
gelir, 

Yanıt: C 

Geliri sabit olan tüketici, kendisine en 
yüksek tatmin sağlayacak mal bileşimi
ni satın aldığında dengeye gelecektir. 
Tüketici bu mal bileşimi seçerken bütçe 
doğrusu üzerindeki sayısız mal bileşim
lerinden ve kendisine en yüksek tatmini 
sağlayan farksızlık eğrilerini kullana
caktır. 

Şekilde tüketici S noktasında dengeye 
gelecektir. 

YMalı 

t 
MIFy B C 

u, 
u, 
u, 
u, 

.f-----~·--·--·--

0 X1 MIF, X Malı 

Tüketici Dengesi 
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43. Tüketicinin satın aldığı mallardan 
birinin fiyatının sürekli değişmesi 

halinde, tüketiciye en yüksek tatmini 
sağlayan farklı mal bileşimlerinin 

geometrik yerine ne ad verilir? 

A) Fiyat-Tüketim eğrisi 

B) Gelir-tüketim eğrisi 

C) Farksızlık eğrisi 

D) Eş-Ürün eğrisi 

E) Eş maliyet eğrisi 

Yanıt: A 

BMal 

O a1 a2 G!Fa1 G/Fa2 A Malı 
A Malının Fiyatının Düşmesi 

Tüketici Dengesinde Değişme 
ve Fiyat-Tüketim Eğrisi 

Tüketicinin geliri sabitken satın aldığı 

mallardan birinin fiyatının değişmesi 

halinde, tüketicinin denge durumu da 
değişecektir. Tüketicinin satın aldığı 

mallardan birinin fiyatının sürekli değiş
mesi halinde, tüketiciye en yüksek tat
mini sağlayan farklı mal bileşimlerinin 
geometrik yerine fiyat-tüketim eğrisi 

denir. 

44. Kahve ile şeker arasındaki ilişki 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İkame mallarıdır 

B) Tamamlayıcı mallardır 

C) Klüp mallardır 

D) Yakın ikame mallarıdır 

E) Aralarındaki ilişki sıfırdır 

Yanıt: B 

·:;; 
Q) 
.o 

~ 
-~ 
cı 
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Bir isteğin karşılanmasında birlikte kul
lanılan mallara tamamlayıcı mallar de
nir. Tamamlayıcı mallarda çapraz talep 
esneklik katsayısı negatif değerini alır
ken, ikame mallarda çapraz talep es
neklik katsayısı pozitif değerini alır. 

45. Ortalama ürün maksimum iken mar
jinal ürünün değeri nedir? 

A) Pozitif ve yükselmektedir 

B) Pozitif ve alçalmaktadır 

C) Pozitif ve ortalama ürüne eşittir. 

D) Negatif ve alçalmaktadır 

E) Negatif ve yükselmektedir 

Yanıt: C 

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğri
sinden büyük ise ortalama ürün eğrisi 
pozitif ve artmaktadır. Marjinal ürün eğ
risi ortalama ürün eğrisinden küçük ise 
ortalama ürün eğrisi pozitif ve azal
maktadır. Marjinal ürün eğrisinin orta
lama ürün eğrisini kestiği noktada orta
lama ürün eğrisi maksimum değerde
dir. 

46. Zarf Eğrisinin diğer ismi aşağıdaki
lerden hangisidir? 

o 

A) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi 

B) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi 

C) Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi 

D) Kısa dönem marjinal maliyet eğrisi 

E) Uzun dönem toplam maliyet eğrisi 

Yanıt: A 

Kısa dönem ortalama eğrilerinin tümü
nü alttan sardığı için, uzun dönem orta
lama eğrisine "zarf eğrisi"de denilmek
tedir. 

OM 
(ortalama Maliyet) 

(M) Miktar 
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47. Tam rekabet piyasasında talebin en 
önemli göstergesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Fimıa sayısı 8) Tüketici sayısı 

C) Piyasa fiyatı D) Üretim miktarı 

E) Ortalama maliyet 

Yanıt: C 
Tam rekabet piyasasında talebin en 
önemli göstergesi piyasa fiyatıdır. Pi
yasa fiyatının yükseliyor olması tüketi
cilerin söz konusu mal veya hizmetten 
daha fazla istediklerinin belirtisidir. Ya 
da piyasa fiyatının düşüyor olması tü
keticilerin söz konusu mal veya hizmet
ten yeterince talep etmediklerinin gös
tergesidir. 

48. Tam rekabetçi firmanın kapatma ·6; 
• 

.ı::ı..,, __ 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? ::_ 
A) Ortalama maliyetin minimum olduğu 

nokta ·~ 
"' B) Ortalama sabit maliyetin minimum 

olduğu nokta 
C) Ortalama değişir maliyetin minimum 

olduğu nokta 
D) Ortalama maliyetin maksimum ol

duğu nokta 
E) Ortalama değişir maliyetin maksi

mum olduğu nokta 
Yanıt: C 

Piyasa fiyatının, ortalama değişir mali
yetleıinin minimum olduğu düzeyin altı

na düşerse fımıanın üretime devam et
mesinin hiçbir yaran yoktur. Ortalama 
değişir maliyetleıin minimum olduğu 

nokta, fimıanın üretimi durdumıası için 
piyasa fiyatının en alt seviyesinin ne ol
ması gerektiğini gösterdiğinden bu nok
taya kapatma noktası denilmektedir. 

İKTİSAT 

49. Tam rekabetçi ftnnanın kısa dönem 
arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ortalama değişir maliyet eğrisinin 

üzerinde kalan marjinal maliyet eğrisi 
8) Ortalama maliyet eğrisinin üzeıinde 

kalan marjinal maliyet eğrisi 
C) Ma~inal maliyet eğrisinin üzerinde 

kalan Ortalama değişir maliyet eğrisi 
D) Toplam üriln eğrisinin üzerinde ka

lan marjinal üriln eğrisi 
E) Ortalama değişir maliyet eğrisinin 

üzerinde kalan toplam ürün eğrisi 

Tam Rekabet Piyasasında Denge 
Fiyatının Talep Değişmeler!yfe 

Birlikte [)efiişmesr 

Maliyet 

Yanıt:A 

Fıyat yada 
mallyelyada 
hasılat ya da arz eğrisi 

t D', 
F •••••••••••••••••••• 

1 A' • 

o M1
4 M

1~1.Jl/1 M 
Tam Rekabet Piyasasında Tek 
Fimıanın Kısa Dönem Arz Egrtsi 

Tam rekabet piyasasında faaliyet gös
teren firmanın çeşitli denge durumları 
daima marjinal maliyet eğrisi üzerinde 
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50. 

gerçekleşmektedir.(Anormal kar, nor
mal kar, Zarar minimizasyonu) Yani 
Tam rekabetçi firma her fiyat düzeyin
de dengeye geldiği nokta marjinal ma
liyet eğrisi üzerinde bulunmaktadır. Şu 
halde marjinal maliyet eğrisi firmanın 

çeşitli fiyatlardan ne kadar üretip sata· 
cağını gösteren kısa dönem arz ei)risi 
ile özdeştir. Ancak firma piyasa fiyatı 
ortalama değişir maliyet eğrisinin mi
nimum olduğu düzeyin ( kapatma nok· 
tası} üzerinde oluştuğu sürece üretimini 
sürdüreceği için bu firmanın arz eğrisi 
ortalama değişir maliyet eğrisinin üze
rinde kalan marjinal maliyet eğrisi ola
caktır. 

"Doğal fiyat" kavramını kullanan ilk 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) D.Ricardo B) W.J.Baumol 

C) A. Smıth D) J.M.Keynes 

E) R.Morris 

Yanıt: C ·~ 
Emek- zaman cinsinden ifade edilen fi
yata "doğal fiyat" adını veren. A. 
Smith'dir. 

51. Aynı üretim miktarını veren emek
sermaye bileşimlerinin oluşturduğu 
eğriye ne ad verilir? 

A) Üretim olanakları eğrisi 

B) Kayıtsızlık eğrisi 

C) Eş- ürün eğrisi 

D) Maliyet eğrisi 

E) Engel eğrisi 

Yanıt: C 

Aynı üretim miktarını veren emek
sermaye bileşimlerini veren eğriye "eş
ürün eğrisi" denir. Başka bir anlatımla, 
eş-ürün eğrisi bir birim mal üretmek için 
iki üretim faktöründen {emek-sermaye) 
kullanılması gereken bileşimleri gösterir. 

L 

L 

.. 1 
&ı~ 
-"""; ----------- _:~-----

,).)( 
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Eş-ürün eğrisinin şeklini mevcut üretim 
teknikleri belirler. Örneğin teknoloji, 
emek ve sermayenin . birbirleri yerine 
kullanılmasına olanak vermiyorsa eş
ürün eğrisi dirsekli; tam olarak olanak 
veriyorsa negatif eğimli doğru şekilde 
olacaktır. 

L 

ı~, 
x 

. ····-K -------~K 
(Tam !kame) (ikame imkansız) 

Eş-ürün e!jrisinin dışbükeylik derecesi art
tıkça ikame güçleşmektedir. İkamenin 
kolaylık ve güçlük durumu ikame es
nekliği ile belirtilebilir. 

Emek - Sermayearasındaki 
, nisbide~işme 
ikame esnekll§I = --·····.::...:'------~ 

Marjloalteknik ikame 
hadôindekinisbide~işme 

İkame esnekliğinin sıfır olması ikame
nin mümkün olmadığını gösterir. Es
neklik katsayısının büyümesi ikamenin 
kolaylaştığını gösterir. 
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52. 

53. 

Talep eğrisinin yatay eksene dik ve 
yatay olması durumlarında esneklik 
değeri kaçtır? 

A) 

B) 

C) 
D) 

E) 

DİK YATAY 

o 

1 

0,5 

o 

1 

o 
o 
2 
00 

Yanıt: E 
Marjinal maliyet· artarken aşa{Jıdaki· 
lerden hangisi söz konusudur? 
A) Ortalama sabit maliyet artar. 
B) Ortalama değişken maliyet artar. 
C) Ortalama toplam maliyet artar. 
D) Toplam maliyet artar. 
E) Toplam maliyet azalır. ·ı 

Yanıt: D .c 
~ Marjinal maliyet ile ortalama değişir 

maliyet ve ortalama maliyet arasındaki ·[ 
ilişki; ~ 

Toplam 
Maliyet 

Birim 
mastar, 
ma~lyet 

TM 

M4 üretim 
miktarı 

Toplam, Ortalama ve 
Marjinal Maliyet Eğrileri 

İKTİSAT 

·Üretilen son birimin maliyetini ifade 
eden marjinal maliyet ortalama maliyet· 
lere yön vermektedir. 
·Marjinal maliyet azalırken, ortalama 
maliyeti de aşağı çekerek azahmaktadır. 
-Marjinal maliyet yükselirken, ortalama 
maliyetleri yukarı çekerek yükseltir. 
Ancak marjinal maliyetin artmaya baş
ladığında, ortalama n:ıaliyeti düşürücü 
etkisi bir süre daha devam ettiği için 
marjinal maliyet, ortalama maliyeti da· 
ima minimum noktada kesmektedir.Bu 
durumda (MM=DM) parça başına mali
yet en düşük düzeyde gerçekleşmek
tedir. 
Ortalama maliyet ile ortalama değişir 
maliyet arasındaki mesafe sabit mali· 
yellere eşit olduğundan, ortalama mali· 
yet ile marjinal maliyet arasındaki ilişki
lerle, ortalama değişir maliyetler ile 
marjinal maliyet arasındaki ilişkiler ay
nıdır. 

54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Marjinal ürün ortalama ürünü mak· 

simum noktasında keser, 
B) Toplam ürün maksimum iken marji

nal ürün sıfırdır 
C) Toplam ürün azalırken iken marjinal 

ürün negatif değer alır 
D) Marjinal ürün daima ortalama ürü
. nün altındadır 

E) Toplam ürünün artarak arttığı böl· 
gede marjinal ürün artmaktadır 

Yanıt: O 

55. Hangi malların ne kadar üretileceği
nin üretim faktör sahipleri tarafından 
belirlendiği sistem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Karma ekonomik sistem 

B) Merkezi planlama 

C) Totaliter sistem 

D) Serbest piyasa ekonomileri 

E) Otoriter ekonomik sistem 

Yanıt: B 
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Merkezi planlama da denilen sosyalist 
ekonomilerde üretim faktörierinin sahibi 
devlettir. Piyasa mekanizmasını tama
miyle reddeden sosyalist ekonomilerde 
hangi malların ne miktarda üretilece
ği(üretim düzeyi),hangi metodlarla üreti
leceği ve ürünün nasıl paylaştırılacağı 
merkezi otorite tarafından lıelirienecektir. 

Oysa serbest piyasa ekonomilerde 
(kapitalist ekonomilerde tüm bunları 

sağlayan mekanizma fiyat mekanizma
sıdır. 

56. A malının ikamesi olan B malının 

fiyatının artması sonucu aşağıdaki
lerden hangisi meydana gelir? 
A) A malının talebi azalır, B malının ta

lebi artar. 

B) B malının talebi değişmez. 

C) A malının talebi artar. ~ 
D) A ve B malının da talebi azalır. ~ 
E) A malının talebinde değişiklik ol-

maz. 

Yanıt: C 

Birbirilerinin yerine kullanılabilen mal
larla ikame mallar denir. Bu mallar 
benzer fonksiyonu gördükleri veya ya
kın zevk ve faydayı sağladıkları için 
birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. 
(Et-balık, tereyağı-margarin, çay-kahve 
gibi) İkame mallarındaki birinin fiyatın
daki değişme diğerinin talebini etkiler. 
Örneğin çay fiyatındaki artış kahve ta
lebini artırır. 

İkame malların çapraz talep esnekliği 
pozitiftir. 

·~ 

"' 
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57. Karlılığını maksimize etmek isteyen 
bir firma hangi noktada üretimde bu
lunmalıdır? 

A) Muhasebe kfırlılığının sıfıra eşil ol
duğu noktada 

B) Toplam maliyet eğrisinin toplam ge
lir eğrisi ile kesiştiği noktada 

C) Başabaş noktasında 

D) Toplam gelirin toplam maliyeti en 
çok geçtiği noktada 

E) Kapatma noktasında 

TH 
TM 

K 

TM TH 

Ma Miktar 
K~r-zarar 
Eğrisi 

Yanıt: D 

Bir firmanın üretim hacmini toplam karı 
en yüksek düzeye çıkartacak şekilde 
belirlemesi olarak tanımlanan "kar 
maksimizasyonu' iki şekilde belirlen
mektedir. 

Birincisi toplam eğriler yardımıyla belir
lenen yöntemde, toplam satış gelirinin 
toplam maliyeti aşan kısmının(kar) en 
yüksek oldu!)u üretim düzeyinde mak
simum kar sağlanmış olacaktır. Bu du
rumda toplam maliyet e!)risinin eğimi 

ile toplam gelir eğrisinin e!)imleri birbi
rine eşit olacaktır.(Yukarıda şekil) 

İkincisi ma~inal eğriler yardımıyla belir
lenen yöntemde, marjinal maliyetin 
marjinal hasılata eşil olduğu noktada kar 
maksimizasyonu sağlanmış olacaktır. 



370 

58. Tam. rekabetçi bir firmanın marjinal 
getiri nasıldır? 

A) ürettiği malın satış fiyatına eşittir. 

B) üretti(Ji malın fiyatından düşüktür. 

C) üretti(Ji malın fiyatından fazladır. 

D) Toplam satış gelirine eşittir 

E) Toplam maliyetine eşittir 

F 

o 

f 
OM 
OH 
MM 
MH 

f 'N 

E 

(•) 

\ : / 

' ' , -- . 

T 

, MM 

Yanıt: A 

59. Aşağıdakilerden hangisinde "salt 
monopol" den söz edlllr.? 
A) Monopolcünün talep eğrisinin esnek 

olması halinde 
B) Monopolcünün piyasa fiyatını ken

disi belirlediği durumda 
C) Alışverişe konu olan malın ikamesi

nin olanaksız olması durumunda 
O) Monopol piyasasının oligopol piya

sasına dönüşmesi halinde 
E) Monopolcünün karını maksime ettiği 

durumda 
Yanıt: C 

1 
"&1 
"' 
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"Salt monopol" den söz edebilmek için 
alışverişe konu olan malın ikamesinin 
olanaksız olması gerekir. Bu yüzden 
gerçek hayatta salt monopole rastlan
maz. Ancak bir malın ikamesi güçleş
tikçe o malı kontrol eden monopolcü
nün monopol gücü artar. 

60. Üretici fazlası aşağıdakilerden han· 
glsine eşittir? 

61. 

A) Denge fiyatının altında, arz eğrisinin 
üzerinde kalan kısım 

B) Arz eğrisinin altında, miktar ekseni
nin üzerinde kalan kısım 

C) Fiyatın üzerinde, talep eğrisinin al
tında kalan kısım 

O) Talep e(Jrisinin altında arz eğrisinin 
üzerinde kalan kısım 

E) Arz eğrisinin üstünde kalan kısım 

Yanıt: A 
üreticiler malı satmak için kabul etme
(Je hazır oldu(Ju minimum fıyatın üze
rinde bir fiyat elde ederse bu farkların 

toplamına üretici fazlası denir. 

Emek arz edenlerin, boş zaman ter
cihi geliri tercihine ikamesi arttığı 

durumda emek arz eğrisinin şekli 
nasıl olur? 

A) Yatay olur 

B) Dikey olur 

C) Dirsekli bir şekil alır 

D) Geriye bükük arz eğrisi olur 

E) Pozitif e(Jimli eğimli olur 

Yanıt: O 

Emek arzı mal ve hizmet arzı gibi sol 
aşağıdan sağ yukarı seyreden bir yön
seme göstermez. Ücretler yükseldikçe 
arz edilen emek miktarı önce artarken, 
belli bir ücret düzeyinden sonra azal
maya başlayabilir.{Buna tersine dönen 
arz e!)risi denilmektedir) Bunun sebebi 
belli gelir elde eden işçilerin, haftada 
daha fazla dinlenmeyi tercih etmeleri, 
ailesine daha çok zaman ayırmak is-
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!emesi, sosyo-kültürel faaliyetlere ka
tılması v.s. nedenler olabilir. 

62. Lemer endeksi aşağıdakilerden 

63. 

hangisidir? 

A) Fiyat -Marjinal maliyet 
Fiyat 

B) Fiyat -Ortalama maliyet 
Fiyat 

C) Marjinal maliyet-Fiyat 
Fiyat 

D) Ortalama maliyet-Fiyat 
Fiyat 

E) Fiyat -Marjinal maliyet 
Marjinal maliyet 

Yanıt: A ·~ 

~ Firmalar tam rekabetteki normal karın 
üzerinde kar elde edebiliyorlarsa, tekel 
gücüne sahiptirler. Bu kar ne denli faz- ·~ 
la ise tekel gücü de o denli büyüktür. 
Lemer endeksi bu tekel gücünü ölçme
de(yada tam rekabetten ne kadar sap
tığını) kullanılır. Fiyat-MM/Fiyat oram 
büyükçe tekel gücü artacaktır. 

Arz ve talebin eş anlı olarak azalma
sı sonucu aşağıdakilerden hangisi
nin gerçekleşmesi kesindir? 

Miktar Fiyat 

A) Artar Artar 

B) Azalır 

C) Belirsiz 

D) Azalır 

E) Değişmez 

Belirsiz 

Artar 

Azalır 

Değişmez 

Yanıt: B 

Arz ve talebin aynı anda azalması so
nucu arz ve talep eğrileri sola kayacak
tır. Bu durumda denge miktarının 

azalması kesinken denge fiyatının ne 
olacağı eğrilerin kayış ölçülerine ve es
nekliklere bağlı olarak değişecektir. 

64. Bir malın fiyatı %50 arttığında ve arz 
edilen miktar da % 50 artıyorsa arz 
esnekliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Katıdır B) Birim esnektir 

C) Esnektir D) Sıfır esnektir 

E) Sonsuz esnektir 

Yanıt: B 
Talep edilen miktardaki yüzde değişim, 
fiyattaki yüzde değişime eşit ise birim 
esnek talepten söz edilir. Birim esnek 
talepte esneklik katsayısı 1 'e eşittir. 

65. Tam Rekabet Piyasasında kısa dö
nemde zarar eden firmalar var ise 
uzun dönem dengesi için aşağıdaki
lerden hangisi söz konusu olur? 
A) Zarar eden firma sayısı artar piyasa 

fiyatı düşer uzun dönem dengesi 
oluşur, 

B) Zarar eden firma sayısı artar piyasa 
fiyatı yükselir uzun dönem dengesi 
oluşur, 

C) Zarar eden firmalar piyasadan çeki
lir, piyasa fiyatı yükselir, uzun dö
nem dengesi oluşur, 

D) Zarar eden firmalar piyasadan çeki
lir, piyasa fiyatı düşer uzun dönem 
dengesi oluşur, 

E) Normal kar eden firmalar, Zarar 
eden firmaları satın alarak tam re
kabet piyasası oligopol piyasasına 
dönüşür 

Yanıt: C 
Tam rekabet piyasasında kısa dönem
de firmaların bir kısmı anormal karla bir 
bölümü normal karla çalışırken, bir bö
lümü de zarar edebilir. Eğer piyasada 
anormal kar eden firmalar varsa bu 
kardan yararlanmak isteyen yeni firma
lar piyasaya girecek ve mevcut firmalar 
da üretimlerini artıracaklardır. Bunun 
sonucu olarak(talep sabitken) arz arta
caktır ve piyasa fiyatı düşecek ve 
anormal kar sıfır olacaktır. Şayet zarar 
eden firmalar var ise zarar eden firma
lar piyasadan çekilir, üretim (arz) aza
lırken piyasa fiyatı yükselir ve uzun dö
nem dengesi oluşur. 
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66. "Görünmez el" kavramını ilk olarak 
kullanan iktisatçı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

67. 

68. 

A) D. Ricardo 8) A.Smnh 

C) J.M. Keynes D) Friedman 

E) Say 

Yanıt: B 
"Görünmez el "kavramı, ilk defa A. 
Smıth tarafından kullanılmıştır. Piyasa 
ekonomisinde tüketicilerin ve üreticile
rin kişisel çıkarlarını maksimize etmeye 
yönelik davranışları sonucu (bu amaç
lanmadığı halde) sosyal çıkar maksimi
ze edilmiş olur. Ve bu sebepten dolayı 
kapitalist sistemde hükümetlerin piyasa 
(bazı istisnalar hariç) mekanizmasına 
müdahale etmemeleri gerekir. 

Bir işçi saati 20 milyondan 50 saat; -
25 milyondan 35 saat çalışıyor ise .~-~~
bu işçi için aşağıdakilerden hangisi- ::_ 
nin geçerli olduğu söylenebilir? 
A) Gelir etkisi söz konusudur 

8) ikame etkisi söz konusudur 

C) İşçi gelir artışlarına duyarsızdır 
D) işçi daha fazla emek arz edecektir 

E) İşçinin yaptığı iş kolaydır 
Yanıt: A 

Ücret haddinin yükselmesi geliri artır
dığından, artan gelirden daha iyi fayda
lanabilmek için daha fazla boş zaman 
gerekmektedir. Gelir etkisi ile emek arz 
miktarı azalmaktadır. İkame etkisi ile 
emek arz miktarı artmaktadır. 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisin· 
de tamamlayıcı mallar bir arada ve
rilmiştir? 

A) Kahve-Çay 

B) Sigara-puro 

C) Tavuk eti-hindi eti 

D) Otomobil- lastik 

E) Kola-gazoz 

Yanıt: D 

iKTiSAT 

'D" seçene\jinde yer alan otomobil· 
lastik tamamlayıcı mal diğer seçenek
tekiler ise ikame mallardır. 

69. Bir tüketici geliri sabitken, A malın· 
dan tükettiği miktarı artırıp, B malın
dan tükettiği miktan azaltarak yeni 
bir tüketim demetine ulaşıyor. Bu 
durumda bütçe doğrusunun alacağı 
yeni şekil nasıl olacaktır? 

A) Bütçe doğrusu A ekseninde orjine 
yaklaşır 

B) Bütçe doğrusu B ekseninde orjine 
yaklaşır 

C) Bütçe doğrusu orjinden uzaklaşarak 
kayar 

D) Bütçe doğrusu orjine doğru kayar 

E) Bütçe doğrusu sabit kalır 

Yanıt: B 
Amalı 

1 
10 "'2 

8~ 
eJ ""\ 

:t~-~--Bmalı 
2 4 6 8 10 

Sorumuzu şekil üzerinde açıklayalım: 

Tüketicinin önce A 181 bütçe doğrusu
na sahip olduğunu varsayalım. Tüketi
cinin geliri sabrı iken, herhangi bir ne
denle A malından tükettiği miktarı artı
rıp, 8 malından tükettiği miktarı azalt
ması halinde A282 bütçe doğrusuna 
sahip olacaktır. Şekilde görüleceği üze
re bütçe doğrusu B ekseninde orijine 
doğru yaklaşırken, A ekseninde orjin
den uzaklaşmaktadır. 
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70. Bir toplumda hiç kimsenin tatminini 
azaltmadan bir kişinin tatminini artı· 
ran duruma ne ad verilir? 
A) Pareto üstün 
B) Pareto optimal 

C) Kaldor Kriteri 
D) Olanaksızlık teoremi 

E} Bergson kriteri 

Yanıt: A 
Pareto optimumu kavramı, bazı durum
larda toplam tatminin ne yönde değişe
ceğini söylemek imkanı verir. Bir top
lumda hiç kimsenin tatminini azaltma
dan bir kişinin bile tatminini artıran du
rum "Pareto Üstün" bir durumdur. Şa
yet bir kişinin tatmininin artırılması en 
azından bir başkasının tatmininin azal· 
tılmasını gerektiriyorsa bu durum "Pa
reto Optimal"dir. 

-~ 

71. "Genel Denge" kavramını ilk olarak ~ 
açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden ·
hangisidir? ~ 
A) A.Marshall 

B) A. Smith 

C) L.Walras 
D) J.M. Keynes 
E) D.Ricardo 

Yanıt: C 
İktisat biliminde Genel denge, bütün pi
yasaların aynı anda dengede olduğu 
durum olarak tanımlanmaktadır. Genel 
Denge kavramı Leon Walras'ın adı ile 
anılmaktadır.Keynesyen teori bir makro 
"genel denge' modelidir. 

72. Ortalama ürün, marjinal urun ve 
toplam ürün kavramlan aşağıdaki
lerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Kısmi denge analizi 
B) Azalan Verimler Kanunu 

C) Ölçeğe göre geliri 

D) Pareto Optimumu 
E} Tüketici dengesi 

Yanıt: B 
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73. Tam Rekabet piyasasındaki flrmala· 
rın üretim yapılan aynı fakat maliyet 
yapıları farklı ise bunun sonucu ola
rak aşağıdakilerden hangisi gerçek
leşir? 

A) Yliksek maliyetle üretim yapan fir
malar piyasadan çekilmek zorunda 
kalırlar 

B) Üretim yapıları aynı olduğu için ma
liyetler kısa dönemde eşitlenir 

C) Düşük maliyetle üretim yapan firma
lar uzun dönemde piyasadan çeki
lecektir 

D) Tam rekabet piyasasından Monopol 
piyasasına geçilecektir 

E) Yüksek maliyetle çalışan firma sayı
sı artacaktır 

Yanıt: A 
Tam rekabet piyasasında, kısa dö
nemde, her firmanın maliyet yapısı ay
nı olmayabilir. Bazı firmalar aşırı kar 
elde ederken, bazı firmalar normal kar 
elde edebilirler. Hatta bazı firmalar za
rar bile edebilir. Maliyet yapısından 
kaynaklanan bu farklılık nedeniyle, 
yüksek maliyetle üretim yapan firmalar 
piyasadan çekilmek zorunda kalacaktır. 

74. Mal farklılaştırılması en çok hangi 
piyasada görülür? 
A) Monopol 
B) Monopollü rekabet 
C) Tam Rekabet 
D) Oligopol 
E) Düopson 

Yanıt: B 
Aynı gereksinimlere cevap veren mal
ların farklı tür ve kalitelerinin üretilme
sine mal farklılaştırılması denebilir. De
terjan, içki, sabun gibi yakın ikameleri 
olan malların üretiminin yapıldığı mo
nopollü rekabet piyasalarında firmalar, 
ambalaj, koku, desen vs. kullanarak 
ürettikleri malları diğerlerinden farklı gi
bi gösterirler. Bunu başardıl)ı ölçüde de 
monopol glicü kazanırlar. 
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75. Aşağıdakilerden hangisi "Sözleşme 
eğrisi" ile ilgilidir? 
A) Tüketici dengesi 
B) Firma dengesi 
C) Coumot modeli 
D) Tek dirsekli talep eğrisi 
E) Pareto optimumu 

Yanıt; E 

X malı miktarı 

SÔZt.EŞME E()RISI -"i; 
Sözleşme eğrisi, iki tüketiciden hare- .o 
ketle mübadelenin genel dengesinin ~ 
veya etkinliğin sağlandığı noktaların ·
geometrik yeridir. Sözleşme eğrisi üze- !3, 
rindeki her noktada, iki tüketicinin fark
sızlık eğrileri birbirlerine te!)ettir. Söz
leşme eğrisi üzerinde hareket tüketici
lerden birinin tatmininin artmasına ve 
diğerinin tatmininin azalmasına yol 
açar. Pareto optimumu olarak bilinen 
bu etkinlik kavramında, tüketicilerden 
birinin tatminini artırmak ancak di!)er 
tüketicinin tatmininin azattılması ile 
mümkün oluyorsa etkinlik sağlanmış 
demektedir. 

76. Aşağıdakilerden hangisi Cournot 
modelinin varsayımlarından değildir? 
A) Modeldeki firmalar arasındaki reka

bet satış miktarı alanında olmakta
dır 

B) Modeldeki firmaların üretim masraf
ları sıfırdır 

C) Modeldeki firmaların alışverişe konu 
malları homojendir 

D) Her bir firmanın denge üretim mikta
rı, fiyat sıfırken tüketicilerin talep et
tikleri miktarın üçte birine eşittir, 

E) Modelde fiyat, marjinal hasılata eşit 
olduğu kabul edilmiştir 

İKTİSAT 

Yanıt:E 

Bir oligopol modeli olan Coumot mode
linde fiyat maıjinal hasılata eşit değildir. 

77. Aşağıdakilerden hangisi monopol· 
cünün fiyat farklılaştırılması için ge
rekli koşullardan biri değildir? 

A) Farklı fiyat uygulanacak piyasalar 
arasında kesin ve devamlı ayrımın 
olması 

B) Piyasalarda talebin fiyat esneklikle
rinin farklı olması, 

C) Monopolcünün katlanacağı masraf
ların önemsiz olması 

O) Monopolcünün alt piyasalardaki or
talama hasılatlarının birbirine eşit 

olması 

E) Monopolcünün alt piyasalardaki 
marjinal hasılatlarının birbirine eşit 

olması 

Yanıt; O 

Monopolcünün ortalama hasılatı talep 
eğrisine eşittir.Ve bu talep eğrilerinin alt 
piyasalarda farklı olması gerekir. Mo
nopolcünün fiyat fark1 ılaşmasına git
mesinin temel nedeni tüketici rantını 

ele geçirme isteğidir. 

78. Tarımsal ürünlerin arz esnekliği ile 
ilgili olarak doğru olan hangisidir? 

A) Arz esnekliği düşük 

B) Arz esnekliği genellikle birim esnektir 

C) Arz esnekliği yumuşaktır 

D) Arz esnekliği sonsuzdur 

E) Tarımsa ürünlerin arz esnekliği hak· 
kında bir genellemeye gidilemez 

Yanıt: A 

Tarımsal ürünlerinin arzı kısa dönemde 
artırılması mümkün olmadığı için kısa 
dönem arz esneklikleri sıfıra yakındır. 
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79. İktisatta kısa dönem neyi ifade eder? 
A) Bir yıla kadar olan zaman dilimini 

B) İki yıla kadar olan zaman dilimi 
C) Üretim faktörlerinin bir kısmının sa

bit olduğu, sadece birinin veya bir 
kaçının değiştirilebildiği dönemdir 

D) Fimıaların üretim planlarını yapabil
diği zaman dilimidir 

E) Firmaların kar maksimizasyonunu 
sağlayabildiği zaman dilimidir 

Yanıt: C 
İktisatta, maliyet analizlerinde kısa ve 
uzun dönem deyimleri, zaman süreleri
ni ifade etmemektedir. Bazı koşulların 
yerine getirebilmesi için gerekli süreler 
kısa ve uzun dönem ayrımında kullanı
lır. Örneğin bir firma veya endüstrinin 
üretiminde söz konusu olabilecek dö-
nemleri üçe ayrılır; ·:;; 

• 
.ı::ı_~_ - Piyasa Dönemi; Üretimin sabit oldu- '" 

ğu. üretim miktarının değiştirilmediği "" 
çok kısa dönemi Hade eder. "§ 

"' - Kısa Dönem; En az bir girdinin sabit 
olduğu, üretim miktarının belli sınırlar 

içerisinde değiştirilebildiği dönemdir. 

- Uzun Dönem; Hiçbir sabit girdinin 
olmadığı tüm üretim faktörlerinin değiş
tirilmesinin mümkün olduğu zaman ara
lığıdır. 

80. Aşağıdakilerden hangisi talep kanu
nunun istisnasıdır? 

1. Tasarruf paradoksu 

il. Metzler paradoksu 

111. Giffen paradoksu 

iV. Değer paradoksu 

A)Yalrnz il 
D)ll ve 111 

B) ili ve iV C)Yalnız 111 
E)ll, 111 ve iV 

Yanıt: C 

Fakir mallar adı verilen bazı malların 

talebi, sağ aşağıdan sol yukarıya sey
reder.Bu durumda fiyatlar yükseldikçe 
talep edilen miktar artarken, fiyatlar 
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düştükçe talep edilen miktar azalacak
tır.talep kanununa ters düşen bu duru
ma "Giffen Paradoksu" fiyat yükseldik
çe daha fazla satın alınan bu mallara 
da genel Olarak "Giffen malları yada fa
kir malları" denir. 

81. ÇHtçilerin üretimlerinin bol olduğu 
dönemlerde satış gelirlerinin normal 
hasat dönemlerine nispeten azalma
sına ne ad verilir? 

A) Bolluk paradoksu 

B) Tasarruf paradoksu 

C) Değer paradoksu 

D) Keynes etkisi 

E) Pigou etkisi 

Yanıt: A 

King Kanunu da adı verilen Bolluk Pa
radoksunda üretimin iyi hava koşulları 
vb nedenlerle bol olduğu dönemlerdeki 
satış gelirlerinin, normal dönemlerdeki 
gelirlerinin de altına düşmesini açıklar. 
Bunun nedeni tarımsal ürünlerin aız ve 
talep esnekliklerinin değerinin birden 
küçük olmasıdır. 

82. Aşağıdakilerden hangisi arz değişı· 
rnesine neden olmaz? 

1. Üretim faktörlerinin fiyatlarının de-
ğişmesi 

il. Diğer malların fiyatları 

111. Üretim teknolojisinin değişmesi 

iV. Söz konusu malın fiyatı 

V . Tercihler 

Al 1,11 ve V B) il ve V C)I ve 111 
D) iV ve V E) il, iV ve v 

Yanıt: O 

Arz değişmesinde, arzı etkileyen oma
lın fiyatı dışındaki !aktörlerden birinin 
değişmesi sonucu, arz eğrisinin tümüy
le sağa ve ya sola doğru yer değiştir
mesi söz konusu olur. O malın fiyatı dı
şındaki faktörlere örnek olarak, söz ko-
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nusu malın üretiminde kullanılan üretim 
faktörlerinin fiyatlarındaki değişmeler, 

üretim teknolojisindeki değişmeler, di
ğer mal ve hizmetlerin fiyatları, v.b ve
rebiliriz. Bu faktörlere arz kaydırıcı fak
törler de denilir. 

83. Kayıtsızlık eğrilerinin kesiştiği nok
tada aşağıdakilerden hangisi söz 
konusudur? 
A) Azalan marjinal fayda varsayımı ih

lal edilmektedir 
B) Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dış

bükey değildir 
C) Geçişlilik varsayımı ihlal edilmekte

dir 
D) Tüketici faydası minimumdur 
E) Azalan marjinal ikame oranı varsa

yımı ihlal edilmektedir 

Yanıt: C ~ 

84. ~ 
Hangi ekonomik düzende, hangi mal ·;:;; 
ve hizmetlerin ne kadar ü retileceğl· ~ 
ne tüketiciler karar verir? 

A) Sosyalist düzende 

B) Karma ekonomik düzende 

C) Merkezi planlama düzeninde 

D) Kapitalist düzende 

E) Korparasyonlarda 

Yanıt: o 

Fiyat mekanizmasına dayalı piyasa 
ekonomilerinde (kapitalist sistem), 
hangi mal ve hizmetlerden hangi mik
tarlarda üretileceğine hane halkları (tü
ketici) karar verir. Buna "tüketici ege
menliği" denir. 

85. Fayda birimi aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Marjinal B) Util 

C) Altın D) Ultra 

E) Fayda birimi ile para birimi aynıdır 

Yanıt: B 

Fayda birimine util yada utilon denil
mektedir. 
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86. Faydanın ölçülebilece{Jlnl savunan 
iktisatçılara ne denilmektedir.? 

A) Ordinal iktisatçılar 

B) Monetarist iktisatçılar 

C) Kardinal iktisatçılar 

D) Merkentalist iktisatçılar 

E) Fizyokrat ikisatçılar 

Yanıt: C 
Faydanın ölçülebileceğini savunan 
ekonomistlere kardinal iktisatçılar de
nir. Har mal ya da hizmetin belirli bir 
fayda blrimiyle(util) ölçülebilece!'Jini ka
bul ederler. Örneğin bir bilgisayarın 
faydası=2000 fayda birimi(Util) vaya bir 
televizyonunun faydası=1500 fayda bi
rimi 

87. Ölçeğe göre getiri hangi dönemde 
söz konusudur? 

A) Çok kısa dönemde 

B) Kısa dönemde 

C) Pazar döneminde 

D) Orta dönemde 

E) Uzun dönemde 

Yanıt: E 

Üretime katılan tüm faktörlerin değişti· 
rilmesinin mümkün olduğu döneme 
uzun dönem denir. Uzun dönemde üre· 
tim kapasitesini belirleyen üretim tesis 
ölçeğinde istedi!ji değişikliği yapabilir. 
Dönem kelimesi bir zaman uzunluğu 

olarak değil de üretim miktarını artır
mak için üretim tesis ölçeğinin de!'Jişti
rilmesi için gerekli süreyi ifade eder. 
Dolayısıyla bu süre bir ay olabilece\ii 
gibi bir yıl da olabilir. 
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88. Uzun dönemde üretim faktörleri artış 
oranı ile üretimdeki artış oranı aynı 
ise aşa!jıdakilerden hangisi söz ko· 
nusudur? 
A) Ölçeğe göre artan getiri 

B) Ölçeğe göre sabit getiri 

C) Ölçeğe göre azalan getiri 

D) Azalan verimler yasası 

E) Artan verimler yasası 

Yanıt:B 

Uzun dönemde tüm üretim faktörleri 
değiştirilebildiğinden tesis ölçeği de
ğişmekte ve üretim ölçeği verimini de 
saptamak mümkündür. Buna göre, 

Eğer üretim faktörleri artış oranı ile 
üretimdeki artış oranı aynı ise 
"Ölçeğe göre sabit getiri", 

- Üretimdeki artış oranı, üretim faktö- ·~ 
rü artış oranından daha büyük ise . .o.,,aı 
"ölçeğe göre artan getiri", "" 

Üretimdeki artış oranı, üretim faktör- ·!i 
leri artış oranından daha küçük ise ~· 
"ölçeğe göre azalan getiri" söz
konusudur. 

89. Toplam fayda aşağıdakilerden han· 
gisine eşittir? 

A) Tüketilen toplam mal miktarına 

B) Tüketilen malların toplam fiyatına 

C) Marjinal maliyetlerin toplamına 

D) Marjinal faydaların toplamı na 

E) Toplam maliyetlere 

Yanıt: O 

Toplam faydaya marjinal fayda yön 
vermektedir. Toplam fayda daima mar
jinal faydaların toplamına eşittir. Bu 
nedenle marjinal fayda sıfırken toplam 
fayda en yüksek değere ulaşır. Marjinal 
fayda negatif olunca toplam fayda da 
azalmaktadır. 

an 

90. Uzun dönem ortalama maliyet e!jri· 
sinin alçalan kısmı neyi ifade eder? 

A) Ölçeğe göre artan getiri durumunu 

B) Ölçeğe göre sabit getiri durumunu 

C) Ölçeğe göre azalan getiri durumunu 

D) Zarar bölgesini 

E) Toplam maliyet bölgesini 

Ortalama 
Maliyet 

Yanıt: A 

UDOM 

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin 
genellikle "yayvan U" şeklinde olması
nın nedeni 'ölçeğe göre getiridir". Fir
ma ölçek değişiklikleri karşısında verim 
artışı sağlarken, yani ölçeğe göre artan 
getiri elde ederken, ODOM eğrisi 

azalmaktadır. Ölçeğe göre azalan geti
ri olunca UDOM eğrisi yükselmektedir. 
Şayet ölçeğe göre sabit getiri söz ko
nusu ise UDOM yatay eksene paralel 
bir doğru şeklinde olur. 

91, Uzun dönem ortalama maliyet eğri· 
sinin minimum olduğu noktada ona 
teğet olan kısa dönem ortalama ma· 
liyet eğrisinin üretim tesis ölçeğine 
ne ad verilir? 

A) Optimal tesis ölçeği 

B) Maksimum tesis ölçeği 

C) Kapasite sınırı 

D) Minimum tesis ölçeği 

E) Tam kapasite üretim miktarı 

Yanıt: A 

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin 
minimum olduğu noktada ona teğet 

alan kısa dönem ortalama maliyet eğri
sinin üretim tesis ölçeğine optimal tesis 
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öl~i adı verilir ve bu, üretim ölçekleri 
arasında birim başına en düşük mali
yetle üretimi sağlayan üretim düzeyidir. 
Firmanın optimal üretim ölçeğindeki 

üretim miktarı ise tam kapasite üretim 
miktarını göstermektedir. 

92. A. Marshall'a göre kısa dönemde 
toprak dışındaki üretim faktörlerinin 
ya da malların arz esneklerinln katı 
olmasından dolayı ortaya çıkan ka· 
zanç fazlalarına ne ad verilir? 
A) Tüketici rantı B) Üretici rantı 

C) Kalite rantı D) Rant benzeri 
E) Kıtlık rantı 

Yanıt: D 

Kısa dönemde (veya çok kısa dönem-
de) herhangi bir mala olan talep arttı- -~ 
ğında, arz esnek olmadığından, o ma- .o 
lırı fiyatı önemli ölçüde artacaktır. Bu ~ 
durum söz konusu mala sahip olanların ·ili 
veya satanların, kendi çabası dışında oı 

ek gelir sağlamalarına neden olur. A. 
MARSHALL'ın "Rant Benzeri" dediği 

bu ek gelir uzun dönemde ortadan kal
kacaktır. 

93. Toprakların farklı verimllliklerde 
olmasından ve tüketim merkezlerine 
olan uzaklıklarının farklı olmasından 
kaynaklanan ranta ne ad verilir? 
A) Differansiyel rant 
B) Üretici rantı 
C) Kent rantı 
D) Rant benzeri 
E) Kıtlık rantı 

Yanıt: A 
Toprakların farklı verimliliklerde olma
sından ve tüketim merkezlerine olan 
uzaklıklarının farklı olmasından kaynak
lanan ranta diferansiyel rant (yada farklı
lık rantı) adı verilir. Bu rant kavramı D. 
Ricardo tarafından ortaya atıldığı için 
Ricardo Rantı olarak da bilinilir. 
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94. Bir üretim faktörü olarak toprağın kıt 
olmasından dolayı, toprak sahipleri· 
nin elde ettikleri fazladan kazanca 
ne ad verilir? 
A) Faktör rantı 
C) Kent rantı 
E} Kıtlık rantı 

B) Üretici rantı 
D) Rant benzeri 

Yanıt:E 

Yeryüzündeki topraklar gereksinmeleri 
karşılayacak düzeyde olduğu sürece 
toprak sahipleri sadece diferansiyel 
rant sahibi olacaklardır, oysa nüfus ar
tışı ile mevcut toprakların ihtiyaçları 
karşılayamamaya başlaması ile dife
ransiyel rantın yanında Kıtlık (mutlak) 
rant da ortaya çıkacaktır. 

95. Maliyetlerdeki önemli değişmelere 
rağmen fiyatların neden istikrarlı ol· 
duğunu açıklamaya yönelik model 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Coumot modeli 
B) Sweezy modeli 
C) Hicks modeli 
D) Marshall modeli 
E) Slustky modeli 

Yanıt: B 
Sweezy modeli de denilen dirsekli talep 
eğrisi modeli maliyetlerdeki önemli de
ğişmelere rağmen fiyatların neden istik
rarlı olduğunu açıklayan oligopol mode
lidir. 

96. Coumot modeline göre piyasada 
dört firma var ise her bir firmanın 
üretim miktarının, doyum miktarına 
oranı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

~1M ~ım C)1M D)1n ~1N 

Yanıt: B 
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Doyum miktarı fiyatın sıfıra eşit olduğu 
durumda talep edilen miktarı.(Talep 
fonksiyonunun yatay ekseni kestiği 

noktayı) göstermektedir. (şekilde OMO) 

Cou mot modeline göre eğer piyasada 
n firma var ise toplam üretim miktarı 
n.Jn+ 1 = x OMO kadar olacaktır. Buna 
göre piyasada dört firma var ise toplam 
üretim miktarı 4/5; her bir firmanın payı 
ise 1/5 olacaktır. -~ 

~ 
:12 

97. Firmaların satış fiyatını ortalama -~ 
değişir maliyetleri temel alıp buna oı 
ortalama sabit maliyetleri ve kar 
marjını eklemelerine ne ad verilir? 

A) Tam maliyet fiyatlandırması 

B} Marjinal maliyet fiyatlandırması 

C) Tatmin edici kar fiyatlandırması 

D) Pazar payı fiyatlandırması 

E) Fiyat liderliği 

Yanıt:A 

Tam maliyet fiyatlaması modeline göre 
firmalar, satış fiyatını belirlerken orta
lama değişir maliyeti (ODM) temel alıp, 
buna sabit maliyetin (OSM) payını ve 
kar marjını ilave etmektedirler. Bu mo
delde firmaların amacı, yeterli kar elde 
ederek uzun dönemde varlıklarını ko
rumaktır. 
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98. Tam rekabet piyasasında endüstri 
dengesi gerçekleştiğinde normal kar 
ekle eden firmaya ne ad verilir? 

A) Zararda olan firma 

B) Makro ölçekli firma 

C) Marjinal firma 

D) Marjinal üstü firma 

E} Mikro ölçekli firma 

Yanıt: C 
Tam rekabet piyasasında kısa dönem
de, piyasa fiyatı ortalama maliyetin mi
nimum olduğu düzeyde oluşmuş ise, 
söz konusu firma normal kar elde edi
yor demektir. 

Yukarıdaki şekilde tam rekabet piyasa
sında normal karla çalışan firmanın 

dengesi gösterilmiş olup, bu firmaya 
•maıjinal firma• denilmektedir. 

99. Belli bir gelir grubu için ortalama 
aylık gelir 150 birimden 160 birime 
yükseldiğinde aylık ortalama et tale
bi 18 birimden 25 birime yükselmiş· 
tir. Bu gelir grubu için etin gelir es
nekliğinin değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A} 18,3 

C) 5,8 

E) 0,4 

B)6,4 

D) 0,6 

Yanıt: C 
Talebin gelir esnekliği, gelirdeki küçük 
bir değişme karşısında talep edilen 
miktardaki yüzde değişmenin tüketicile
rin gelirlerindeki yüzde değişmeye olan 
oranına denir. 
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100.Aşağıdakllerden hangisi tüketici 
bütçesinde meydana gelen değişim
lerin yaratacağı etkilerden birisidir? 
A) Bütçe doğrusu paralel bir şekilde 

kayar 
B) Eksenlerin ölçeği değişir 
C) Fayda haritası değişir 
D) Bütçe doğrusunun eğimi artar 
E) Bütçe doğrusunun eğimi azalır 

Yanıt: A 
AmW< 

G!F,,tl"~ 
~ .. "~~ 

ı·~ ~-~ 
L-~~~~Bmah 

G.IFO., Glfbo 

Bütçe doğrusu, tüketicinin veri piyasa 
fiyatları ve veri bütçe ile A ve B malla- '(i; 

.?!~-rından ne miktarda satın alabileceğini ::;: 
gösteıir. 

Tüketici bütçesinde meydana gelen -~ 
değişmeler bütçe doğrusunu paralel 
olarak kaydırır. Yukarıdaki şekilde büt-
çe imkanlarının artması gösterilmiştir. 

101.Monopolcü bir firmanın ortalama 
hasılat eğrisi ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisi doğrudur? 
A) Aynı zamanda firmanın arz eğrisidir 
B) Ortalama maliyet eğrisidir 
C) Marjinal maliyet eğrisidir 
D) Talep maliyet eğrisidir 
E) Toplam eğrisidir 

Yanıt: D 

Ortalama hasılat, toplam hasılatın satı
lan miktara bölünmesi ile elde edilir. 
Toplam hasılat fiyatla miktarın çarpımı
na eşit olduğuna göre, ortalama hasılat 
daima fiyata eşittir. 
OH TH/M=FxM/M=F'dir. 
Ortalama hasılat daima fiyata eşit 

olunca, monopolcunun talep eğrisi aynı 
zamanda ortalama hasılat eğrisine öz
deş olmaktadır. 

iKTiSAT 

102.Çapraz talep elastikiyeti için aşağı
dakilerden hangisi doğrudur? 
A) Bir malın fiyatındaki nisbi değişme

nin aynı malın talebinde yarattığı 
nisbi değişmedir. 

B) Bir malın arz miktarındaki nisbi de· 
ğişmenin aynı malın talep miktarın
da yarattığı nisbi değişmedir. 

C) Gelirdeki nisbi değişmenin bir malın 
talep miktarında yarattığı nisbi de· 
ğişmedir. 

D) Bir malın fiyatındaki nisbi değişme
nin başka bir malın talep miktarında 
yarattığı nisbi değişmedir. 

E) Bir malın arz miktarındaki nisbi de
ğişmenin başka bir malın talep mik· 
tarında yarattığı nisbi değişmedir. 

Yanıt: D 

Herhangi bir malın fiyatındaki küçük bir 
değişme karşısında, o malın rakibi ya
da tamamlayıcısı olan maldan talep 
edilen miktarda değişiklik yapılması 

şeklinde gösterilen tepkinin şiddeti çap
raz talep esnekliği ile ölçülür. 

Eç 

X malından talep edilen 
miktardaki % değişme 

Y malındaki fiyattaki 
% değişme 

ııMx/Mx 

AFy/Fy 

103.Bir malın fiyatında meydana gelen 
değişmeler sonucu tüketicinin kur· 
duğu denge noktalarını birleştiren 

eğriye ne denir? 

A) Fiyat tüketim eğrisi 

B) Talep eğrisi 
C) Gelir tüketim eğrisi 

D) Engel eğrisi 

E) Arz eğrisi 
Yanıt: A 



MİKRO İKTİSAT 

104.İkame ve Tamamlayıcı mallann Çap
raz talep elastikiyetinin değeri nedir? 

A) 

B) 

C) 
D) 
E) 

ikame Tamamlayıcı 

+ 

+ 
+ 

+ 
o 

+ 

Yanıt: E 

Tamamlayıcı mallarda çapraz talep es· 
neklik katsayısı negatif değerini alır· 

ken, ikame mallarda çapraz talep es· 
neklik katsayısı pozitif değerini alır. 

105.Monopolcünün arz ettiği bir malın 
fiyat esnekliğinin birden büyük ol
ması (e> 1) durumunda aşağıdakiler-
den hangisi geçerlidir? -~ 

.c 
A) Fiyatı yükselterek, toplam hasılatını ~ 

artırabilir, :;;; 
·~ 

B) Fiyatı düşürerek, toplam hasılatını cı 

artırabilir 

C) Fiyat sabit kalsa da toplam hasılatı
nı artırabilir 

D) Toplam hasılatı her olasılıkta artar 

E) Toplam hasılatı her olasılıkta düşer 

Yanıt: B 

Toplam 
hasılat 
(TH) 

o 
Fiyat 
yada 
hasılat 

B e = oo 

o 

TH 

1f---- MH >O 
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Satış 
miktarı 

' e=1---+-MH=O 

;/ 
~-MH<O 

Fiyat, Marjinal Hasılat ve 
Esneklik Arasındaki İlişki 

e=O 
Satış 
miktarı 

Karşı karşıya olduğu talep eğrisi nega
tif eğimli olan monopolcü, arz ettiği bir 
malın fiyat esnekliğinin birden büyük 
olması (e> 1) durumunda, fiyat düşür
dükçe, satılan miktarı arttırabilmektedir. 

Malın fiyat esnekliğinin bire (e=l) eşit 
olması durumunda toplam satış hasılatı 
en yüksek düzeye erişecektir. 

Malın fiyat esnekliğinin birden küçük 
(e<l) olması halinde, fiyat düşüşleri 

toplam satış hasılatını düşürecektir. Ya 
da başka bir ifade ile fiyat esnekliğinin 
birden küçük olduğu takdirde monopol
cü toplam satış hasılatını artırabilmesi 
için malın fiyatını yükseltmesi gerekir. 
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106.Tam rekabetçi bir firmanın toplam 
hasılat eğrisinin şekli aşajJıdakiler· 
den hangisidir? 

A) İkiz kenar hiperbol 

8) Çan eğrisi şeklinde 

C) Yatay eksene paralel 

D) Dikey eksene paralel 

E) Orjinden çıkan do\jru şeklinde 

Yanıt: E 

Toplam 
Hasılat 

TH3= F3.M 

TH2 = i',.M 

TH1 = F1.M 

Tam Rekabet Piyasasındaki Tek 
Firmanın Toplam Hasılat Eğrisi 

Satış 
miktarı 

Tam rekabetçi bir firmanın toplam hası· 
lal eğrisinin şekli orjinden çıkan d~ru 
şeklindedir. Toplam hasılat, satış fiyatı 
(F) ile satış miktarının (M) çarpımına 

eşittir.Tam rekabet piyasasında tek lir· 
ma için F sabit olduğundan toplam ha· 
sıla! eğrisi orjinden geçen bir doğru 

şeklindedir. Orjinden geçiş nedeni hiç 
satış yapılmadığı zaman toplam hasıla
tın sıfır olmasıdır. Satış miktarı arttıkça 

toplam hasılat da artacaktır. 

iKTiSAT 

107.Firmanın faaliyetleri ile ilgisi olma· 
yan ve flrmalann maliyetlerini etkile
yerek içinde bulunduğu endüstriden 
sağladığı kazanç veya kayıplara ne 
ad verilir? 

A) Dışsal ekonomiler 

B) Tam maliyet fiyatlandırması 

C) Optimal üretim tesis ölçeği 

D) içsel ekonomiler 

E) Ölçek ekonomileri 

Yanıt:A 

Firmaların üretim maliyetleri, faaliyette 
bulunduğu endüstrinin büyümesi sonu
cu ortaya çıkan avantaj ve dezavantaj· 
lara bağlı olarak yükselebileceği gibi, 
düşebilmektedir. Firmaların maliyetleri
nin, içinde bulunduğu endüstriden sağ
ladığı kazanç ve kayıplara dışsal eko
nomiler adı verilir. Dışsal ekonomiler 
kendi arasında ikiye ayrılır: 

Pozitif dışsal ekonomiler: Firmanın 

içinde bulunduğu endüstrinin büyümesi 
ile firmaların maliyetlerinin azalmasına 
pozitif dışsal ekonomiler adı verilir. Bu 
tür dışsal ekonomilere "ödenmeyen 
üretim faktörü" de denir. Örneğin fir
manın yetişmiş eleman, yarı-mamul 

temini, alt yapı hizmetlerinin varlığı ne
deniyle elde ettiği avantajlar v .b. pozitif 
dışsal ekonomilerdir. 

Negatif dışsal ekonomiler: bir endüstri· 
nin aşırı derecede büyümesi bazen bir 
takım olumsuzlukları ve maliyetleri be· 
raberinde getirmektedir. Bunlara ise 
negatif dışsal ekonomiler adı verilir. 
Örneğin endüstrideki firma sayısının 
artması ile enerji darb~azının oluşma
sı, alt yapı hizmetlerinin yetersiz hale 
gelmesi, çevre kirlenmeleri v.b. birer 
negatif dışsal ekonomidir. 



MİKRO İKTİSAT 

108.Aşağıdakllerden hangisi bir firma için 
sabit maliyet nHellğlnde değildir? 

A) Makinelere ödenen kiralar 

B) Amortisman giderleri 

C) Sekreter giderleri 

D) Fabrika kirası 

E) Prim ve ikramiyeler 

Yanıt: E 
Kısa dönemde, firmaların üretim mik
tarlarından bağımsız olan maliyetlere 
sabit maliyetler denir. Yukarıdakilere ek 
olarak sigorta primleri, yönetici aylıkla
rı, faiz giderleri, bazı bakım ve vergi gi
derleri sabit maliyet niteliğindedir. 

109.Aşağıdakl ifadelerden hangisi yan· 
lıştır? 

A) üretim seviyesi arttıkça birim ürüne -~ 
düşen sabit maliyet azalır ~ 

B) Firmalar üretimlerini durdurmadıkça 
sabit maliyetlerden kurtulamazlar ·~ 

C) Takvim zamanı genişledikçe sabit 
maliyetler azalmaktadır 

D) Sabit maliyetler firmaların esnekli!)i
ni azaltır 

E) Teknolojik gelişme toplam maliyet 
içindeki sabit maliyetlerin ağırlığını 

artırmaktadır 

Yanıt: C 

Sabit maliyetler zaman aralığına göre 
değişkendir. Sabit maliyetler zaman 
aralığı genişledikçe artmakta, zaman 
aralığı daraldıkça azalmaktadır. 

110.Üretim faktörlerinden toprak ile 
emeğin üretimden aldıkları paylar sı
rasıyla aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 

A) Faiz - ücret B) Rant ücret 

C) Faiz - rant 

E) Kar - ücret 

D) Kar-faiz 

Yanıt: B 
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Çeşitli üretim faktörlerinin, üretimden 
aldıkları paylar şunlardır: 

- Emek-ücret. 

- Toprak(doğa)-rant 

• Sermaye-faiz 

• Girişimci-Kar 

111.Aşağıdakilerden hangisi bir malın 

talep eğrisinin sağa kaymasına ne
den olan faktörlerden biri değildir? 

A) Gelirin yükselmesi 

B) Rakip malların fiyatlarının düşmesi 

C) Tamamlayıcı malların fiyatlarının 

düşmesi 

D) Tercihlerde o mal lehine değişmenin 
olması 

E) Söz konusu malın moda haline 
gelmesi 

Yanıt: B 

Herhangi bir mala rakip malların fiya
tındaki düşme, söz konusu mala olan 
talebi azaltacağından talep eğrisini sola 
kaydıracaktır. 

112.Aşağıdakllerden hangisi, bir malın 
arz eğrisinin sola kaymasına neden 
olan faktörlerden biri değildir? 

A) Maliyetin arlınası 

B) Üretim faktörlerinin fiyatlarının yük· 
selmesi 

C) Malın fiyatının düşmesi 

D) Diğer malların fiyatlarının düşmesi 

E) Olumsuz iklim koşulları 

Yanıt: C 

Bir malın fiyatının düşmesi, arz eğrisi
nin sağa veya sola kaymasına neden 
olmaz. Arz e!)risinin üzerinde harekete 
neden olur. Yani arz eğrisi üzerindeki 
belirli bir fiyat-miktar bileşiminden baş
ka bir fiyat-miktar bileşimine geçilir. 
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rıyat 
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F1 ---··/-·······-·-··· ;s 
F2-· ·--------· .. •K : 

' . 
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A- l : 

Arz Eğrisi Üzerindeki Hareket 

(Arz Edilen Miktarın Değişmesi) 

113.Tanmsal ürünlerin pazarlaması gibi 
çok sayıda üretici ve tüketici arasına 
giren bir firmanın oluşturdu!ju piya
sa türü aşa!jıdakllerden hangisidir? 

A) Tekel B) Monopol 

C) Oligopol D) Monopson 

E) Çift monopol 

Yanıt: E 

Alışta monopsoncu, satışta monopol 
olan fimıaya çift monopol ya da zincir
leme monopol denir. 

114.Arz eğrisi denklemi Qs=40+3P, talep 
eğrisi denklemi Od= 60-2P ise denge 
üretim miktarı aşağıdakilerden han· 
gisidir? 

A) 44 B) 48 C) 52 D) 56 E) 85 

Yanıt: C 
Denge üretim miktarı ve fiyatı talebin ar
za eşit olduğu noktada gerçekleşecektir 

Os=Qd 

40 3P = 60-2P ==> 5P= 20 

P = 4 (denge fiyatı) 

Denge fiyatı,arz ( veya talep) fonksiyo
nunda yerine konduğunda denge üre
tim miktarı bulunur: 

Qs = 40 + 3P = 40 + 3(4)=52 

İKTİSAT 

115.Blr Serbest malın piyasa fiyatı olu· 
şabllmesi için aşağıdakilerden han
gisinin gerçekleşmesi gerekir? 
A) Sadece talep eğrisinin sola kayması 

gerekir 
B) Sadece arz eğrisinin sağa kayması 

gerekir 
C) Aynı anda arz eğrisinin sağa, talep 

eğrisinin sola kayması gerekir 
D) Talep eğrisinin sağa ve/veya arz eğ· 

risinin sola kayması gerekir 
E) Arz ve talep eğrinin sola kayması 

gerekir 

Yanıt: D 
Bazen bir mal piyasada tüketicilerin 
tüm gereksinimlerini karşılayacak ka
dar bol bulunabilir. Bu durumda piyasa 
fiyatı oluşmamakta ve tüketiciler söz
konusu maldan gereksinme duydukları 
miktarda ve hiçbir karşılık ödemeden 
alabilmektedirler. 

F 

Söz konusu malın piyasa fiyatının 

oluşması için ya malın talebinin artması 
ya da arzının azalması gerekmektedir. 

116.Aşağıdaki koşulların hangisi sağlan· 
dığmda firma karı maksimumdur? 

(MM= marjinal maliyet, MH=marjinal 
hasılat, OH=ortalama hasılat, 

TM=toplam maliyet, TH=toplam hasılat) 

A) MM=MH B) MM/MH=OH 

C) TM=OH O) TM-TH=OH 

E) TH-TM=O 

Yanıt: A 



MİKRO İKTİSAT 

117 .Satıcıların çok, fakat alıcıların sınırlı 
sayıda bulunduğu (alıcı sayısı ikiden 
fazla) piyasalar; 

A) Monopson piyasalardır 

B) Düopson piyasalardır 

C) Oligopson piyasalardır 

D) Düopol piyasalardır 

E) Tam rekabet piyasasıdır 

Yanıt: B 

118.0ligopol piyasalar ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrdur? 

A) Satıcıların, birbirilerinin kararların

dan etkilendiği ve alıcıların sayıları
nın çok sayıda olduğu piyasalardır 

B) Alıcı ve satıcı sayısının çok sınırlı 

olduğu piyasalardır. 
-~ 

C) Satıcı sayısı çok fakat alıcı sayısı .o 
sadece bir tane olan piyasalardır. j 

D) Birbirlerinin kararlarından etkilenen ·~ 
çok sayıda alıcı ve tek satıcının ol- "' 
duğu piyasalardır. 

E) Satıcıların az alıcının tek olduğu pi
yasalardır 

Yanıt: A 

Oligopol, az sayıda satıcı demektir. 
Oligopolde azami firma sayısı belirsiz
dir ama asgari sayı ikidir. Oligopol pi
yasasının önemli bir özelliği de, piya
sadaki firmaların birbirlerinin hareketi~ 
rini dikkate almak zorunda olmalarıdır. 

119.Biri olmadan diğeri kullanılamayan 

mallara ne ad verilir? 

A) İkame mal 

B) Tamamlayıcı mal 

C) lnferior mallar 

D) Süperior mallar 

E) Giffen mallar 

Yanıt: B 
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120.Aşağıdakilerden hangisi talep eğri
sini sağa kaydıran nedenlerden biri
dir? 

A) Talep edenlerin gelirlerinin azalması 

B) İkame malların fiyatlarının artışı 

C) Tamamlayıcı malların fiyatlarında 

meydana gelen artma 

D) Söz konusu malın demode olması 

E) Teknolojik gelişme 

Yanıt: B 

Bir malın ikame mallarının fiyatındaki 

artış, söz konusu malın talep eğrisini 

sağa kaydıracaktır. 

121.0oğalgaz araştırma şirketinin elde 
ettiği bilgilerden diğer şirketlerin 

faydalanması hangi tür dışsallıktır? 

A) Üreticiden üreticiye olumlu 

B) Üreticiden tüketiciye olumlu 

C) Tüketiciden tüketiciye olumsuz 

D) Üreticiden tüketiciye olumsuz 

E) Tüketiciden üreticiye olumsuz 

Yanıt: A 

122.Hangisi üretim faktörü değildir? 

A) Sermaye 

B) işgücü 

C) Tüketici 

b) M(lteşebbis 

E) Tabiat 

Yanıt: C 

123. "Tam rekabetçi bir firmanın karşılaş
tığı talep eğrisi; 

A) Negatif eğilimdir 

8) Pozitif eğilimdir 

C) Yatay eksene paraleldir 

D) Yatay eksene diktir 

E) Orjinden çıkan doğrudur 

Yanıt: C 
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Tam rekabet piyasasında firmanın kar
şı karşıya olduj:iu talep ej:irisi yatay ek
sene paralel bir doj:irudur. Fımıalar tek 
başlarına, yani kendi arz ettikleri mal 
miktarını artınp azaltmakla bu fiyatı et
kileyemezler. Bu bir firmanın piyasada 
gerçekleşmiş fiyattan istedij:ii kadar mal 
satabilmesi demektir. 

124.0ligopol piyasasında maliyet üzeri· 
ne bir kar payı konularak yapılan fi· 
yat belirleme modeli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Fiyat liderliği modeli 

B) Mark-up modeli 

C) Firmalar arası anlaşma modeli 

D) Dirsekli talep el)risi modeli 

E) Sweezy modeli 

Yanıt: B 
Murk-up fiyatlandırma modeli, maliyete 
belirli bir kar oranı ekleyerek satış fiya
tını belirleme yöntemidir. Daha çok oli
gopol piyasalarında kullanılır. 

125.Piyasa fiyatı 100 birimden 150 birime 
yükseldiğinde, talep edilen miktar 
300 birimden 200 birime düşmüştür. 
Buna göre talebin yay esnekliği kaç 
birimdir? 

A) 0,4 B) 0,6 C) 0,8 O) 1 E) 1,2 

Yanıt: D 

el#[~MIM 1 +M2)![~FIF1+F21'-[50/250]/[100/500]=1 

iKTiSAT 

126.Hanglsi düopol ile ilgili değildir? 
A) Alıcılar L uzunluğunda bir hat üze

rinde eşit birim aralıklarıyla dizilmiştir 
B) Düopolist A ve B gibi iki farklı nok· 

tada işletme kurmuştur 
C) Her alıcı, her birim zamanda bir bi

rim mal satın alır 
D) Birim malın, birim uzaklıktaki yere 

taşınmasına uygunlul)u ve !Om pa
zarda geçeni olan belli bir maliyeti 
vardır 

E) Düpolist malların fiyatlarını hiçbir sı
nırlamaya bağlı kalmaksızın ser
bestçe ayarlar 

Yanrt:E 
Bir malın yalnızca iki satıcısının olduğu 
bir piyasa yapısıdır. Bu iki satıcı ara
sında anlaşma değil, çekişme ya da 
rekabet durumu söz konusudur. Bun
dan dolayı her üretici fiyatta ya da üre
tim miktarında yapacağı değişiklik ko
nusunda diğerinin tepkisini göz önüne 
almak zorundadır. 

127.0tomobil piyasası ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Demir, çelik fiyatları arttığında arz 

eğrisi sola kayar 
B) Benzin fiyatları arttığında talep eğri

si sola kayar 
C) Teknolojik gelişme olduj:iunda talep 

eğrisi sağa kayar 
D) İşçi ücretleri arttığında arz eğrisi so

la kayar 
E) Gelir arttığında talep eğrisi sağa ka

yar 
Yanıt: C 

Teknolojik gelişme arz eğrisini kaydıra
caktır. 

128. Talebin çapraz esneklik değeri sıfır 
olan mallara ne ad verilir? 

A) Tamamlayıcı mallar 
B) İkame mallar 
C) İlişkisiz (Bağımsız) mallar 

D) Giffen mallar 
E) Düşük mallar 

Yanıt:C 
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Talebin çapraz esneklik de!jeıi sıfır 
olan mallara ilişkisiz mallar denir. Ör
neğin kahve ile terlik arasındaki ilişki 

gibi. 

129. Tüketicinin X ve Y gibi iki malı satın 
aldığı kabul edilirse söz konusu tü· 
ketlcinln bütçe doğrusu aşağıdaki
lerden hanglsidlr?(P fiyat, m gelir,) 
A) PxX + PyY=m B) PxX = PyY 

C) PyX + PxY=m O) PxX + m =PyY 

E) m+ PyY =PxX 

Yand:A 

Tüketlcicinin bütçe doğrusu denklemi; 

m= PxX + Py Y dir. 

Denklemin anlamı şudur; her maldan 
satın alınan miktarın o malın fiyatıyla 
çarpımının toplamı, tüketicinin bütçe 
gelirine eşittir. > 

.2l 
130.Aynı miktarda çıktı ürelen alternatif ]! 

girdi bileşimlerinin geometrik yerine '[i 
ne ad verlllr? -
A) Bütçe doğrusu 

B) Farksızlık eğrisi 

C) Eş-maliyet doğrusu 

O) Eş-ürün eğrisi 

E) Lorenz eğrisi 

Y Faktörll 
(Kapital) 1 

\ 
v, -----\A, 
y - . --~'.\B 

Y4 w--~~--:-,D 
'' ' ' 

Yand:D 

Y: ---1~',C~ 
y -----~~-~-~- .. 

y - ·---~~--'.--1----:-------!-q, 
'' ' ' 1 ' '' ' ' ' ' 
'' ' 1 ' 

1-_•' ' ·---
0 X

1
X2X,X4 X5 --X~ X Faktörü 

(Emek) 

Eş-ürün eğrisi aynı üretim düzeyini 
sağlayan çeşitli faktör bileşimlerinin 
geometrik yeridir. Eş-ürün eğrisi iki in
putun değişik miktarları kullanılarak el
de edilebilecek eşit ürün miktarlarını 

gösterir. 
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131.Kısa dönem marjinal maliyet eğrisi
nin altında kalan alan aşağıdakiler
den hangisine eşittir? 

A) Kısa dönem toplam maliyete 

B) Kısa dönem toplam sabit maliyete 

C) Kısa dönem toplam değişken mali
yete 

O) Uzun dönem toplam maliyete 

E) Uzun dönem toplam sabit maliyete 

Yand: C 

132.Plyasa fiyatı 10 liradan 5 liraya düş
tüğünde talep edilen miktar 100 ki
lodan 250 kiloya yükselmiştir. Buna 
göre talebin fiyat esnekliğinin değeri 
kaç birimdir? 

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

Yanıt: C 

el=[.:lM/M1]1( tı.F/F1]=[150/100 V[5/10]=3 

133.Çllek fiyatı 140.000 -TL. iken talep 
700 birimdir, çilek fiyatı 120.000 -
TL 'ye düştüğünde talep miktarı 1000 
birime çıkıyorsa talebin fiyat esnek· 
lifli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,3 B) 2.3 C)7 D) 2 E) 3 

Yanıt: E 

aM _r..IJ ·M, -300 

f M, M, 700_3 
9 = aF = Fı:F2 _20.000 --

F1 F1 140.000 

Doğru seçenek 3 (üç) olmasına rağ
men, belirtilmese dahi talep esneklik 
katsayısının eksi değerli olduğunu bil
mek gerekir, 
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134.Zorunlu malların gelir esneklik değe
ri 8fağıdakilerden hangisidir? 

A) em = 1 B) em = O C) em > 1 

D) em <1 E) em= "' 
Yanıt: O 

Talebin gelir esnekliği (ya da kısaca 
gelir esnekliği) gelirdeki küçük bir de
ğişme karşısında talep edilen miktar
daki yüzde değişmenin tüketicilerin ge
lirlerindeki yüzde değişmeye olan ora
nına eşittir. 

x malından talep edilen 
miktardaki % değişme 

eg = Tüketicilerin gelirlerindeki 
% değişme 

-Tüketicilerin gelirleri arttıkça toplam 
harcamalar içindeki zorunlu malların 
(besin maddeleri gibi) payı azaldığı için ·;; 
bu malların gelir esnekliği 1 'den küçük- -~-: 
tür.(eg<1) ""' 
-Gelir arttıkça kültür, eğlence, sağlık ·~ 
gibi harcamaların toplam harcamalar ~· 

içindeki payı arttığından bu malların 

gelir esnekliği 1 'den büyüktür.(eg> 1) 

- Giyim ve konut gibi harcamalar ise 
gelir ile orantılı arttıl)ı için gelir esnekliği 
1'e eşittir.(eg=1) 

135.Monopol piyasası ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Fiyat farklılaştırılması söz konusu 
olabilir 

B) Piyasaya giriş engellenmiştir 

C) Çok sayıda alıcı vardır 

D) Tüketici rantı maksimumdur 

E) Fiyat marjinal maliyetten büyüktür 

Yanıt: O 

Monopol piyasasında tüketici rantı 
maksimum değildir. Monopolcu genel
likle fiyat farklılaştırması yaparak tüke
tici rantının bir kısmını ele geçirir. Tü
ketici rantı tam rekabet piyasasında 

maksimumdur. 

iKTiSAT 

136.Aşağıdakl piyasalardan hangisi tam 
rakabet piyasasına en yakındır? 

A) İşgücü piyasası 
B) Döviz piyasası 

C) Tarım ürünleri piyasası 

Dl Tahıl piyasası 

E) Petrol piyasası 

Yanıt: B 

Döviz piyasasına konu malın homojen 
olması; döviz hareketlerinin çok hızlı 

olması; bu piyasaya giriş ve çıkışın 
dünya üzerinde büyük serbesti içinde 
olması; gelişen bankacılık işlemleri ile 
kişilerin anında tam bilgi sahibi olmaları 
bu piyasayı tam rekabete yaklaştıran 
nedenler olarak sayılabilir. 

137.Hangl piyasa türlerinde, üretilen 
mallar homojen varsayılır? 

A) Tam rekabet - tekelci rekabet 

B) Tam rekabet - tam oligopol 

C) Oligopol - tekelci rekabet 

D) Tekelci rekabet - noksan oligopol 

E) Düopol - tekelci rekabet 

Yanıt: B 

Tam rekabette ve tam oligopol piyasa
larında alışverişe konu mallar homojen 
varsayılır. Tam oligopol piyasasında 

her firmanın ürettiği mal aynı nttelikte
dir. Çimento, çelik, maden suyu gibi. 
Bu sebepten dolayı alıcılar hangi satı
cının malını alacaklarına karar verirken 
sadece fiyatı gözetirler. 

138.Arz denklemi S=70 ve talep denklemi 
D=120-3P olan bir mal için alıcıların 
ödeyebileceği en yüksek fiyat (P) ile 
arzın esnekliği (E) sırasıyla kaçtır? 

A) 40 O 
B) 70 1 

C) 60 o 
D) 3 7 

E) 40 (-1) 
Yanıt: A 
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139.Esnekliği sıfır olan talep egrısının 
eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıfır 

B) Sonsuz 

C) Negatif 

D) Pozitif 

E) Önce negatif sonra pozitif 

Yanıt: B 

140.Aşağıdakilerden hangisi Uzun dö
nem ortalama maliyet eğrisinin yu
karı kaymasına neden olur? 

A) Olumlu dışsal ekonomiler 

B) Olumlu içsel ekonomiler 

C) Sabit maliyetlerin artması 

D) Sabit maliyetlerin azalması 

E) Olumsuz dışsal ekonomiler 

Yanıt: E ·;:;; 

Olumsuz dışsal ekonomiler uzun dö
nem ortalama maliyet eğrisini yukarı 

kaydıracaktır. Sabit maliyetler ise uzun 
dönemde söz konusu değildir. 

141.Devlet bir malın fiyatını, piyasadaki 
denge fiyatının üstüne çıkaracak şe
kilde politika izlerse aşağıdakilerden 
hangisi söz konusu olmaz? 

A) Tüketici rantının bir kısmı üreticilere 
geçer 

B) Bazı üreticiler mallarını satamazlar 

C) Üreticilerin büyük bir kısmı kazançlı 
çıkar 

D) Üretici rantının bir kısmı tüketicilere 
geçer 

E) Arz fazlası oluşur 

Yanıt: D 

~ 
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142.Mal piyasası ile ilgili olarak aşağıda
kilerden hangisi yanlıştır? 
A) Monopollü rekabette ürün homojendir 
B) Monopollü rekabette fiyat marjinal 

hasılattan büyüktür 

C) Tam rekabette marjinal hasılat ve 
ortalama hasılat eğrileri çakışır 

D) Talep eğrisi tam rekabet ve mono
polde ortalama hasılat eğrisine eşittir 

E) Monopollü rekabet piyasasında, fir
ma piyasa payını genişletmek için 
reklama gidebilir 

Yanıt: A 
Monopollü rekabette ürün homojen de
ğil farklılaştırılmıştır. 

143.Aşağıdakilerden hangisi dana eti 
talep eğrisini kaydırmaz? 
A) Tüketicilerin dana etine ikame ola

rak gördükleri herhangi bir malın fi
yatındaki artış 

B) Deli dana hastalığı nedeniyle tüketi
cilerin tercihlerinde değişme 

C) Dana eti tüketenlerin gelirlerindeki 
bir artış 

D) Tavuk etindeki ucuzlama 
E) Dana eti fiyatındaki bir düşüş 

Yanıt: E 
Söz konusu malın fiyatının değişmesi 
talep eğrisini kaydırmaz ancak talep 
eğrisi üzerinde harekete neden olur. 

144.Tek alıcı karşısında tek satıcının 
bulunduğu piyasa şekli aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) İki yanlı monopol 

B) Monopson 

C) Düopson 

D) Oligopson 

E) Düopol 

Yanıt: A 
Bir mal ya da hizmetin arzı tek satıcının 
elinde bulunurken bu mal ya da hizmet 
alıcısının da tek olması durumunda iki 
yanlı (bilateral) monopolden söz edilir. 
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145.Aşağıdakilerden hangisi, bir endüst

ride anormal karın varlığını gösterir? 

A) Endüstriye yeni firmaların girmesi 

B) Endüstriden firma çıkışlarının olması 

C) Ürün fiyatının sürekli artması 

D) Endüstrinin optimum üretim kapasi

tesine ulaşması 

E) Ürün fiyatının sabit kalması 

Yanıt: A 

Bir endüstride normal kar, o endüstride 

faaliyet gösteren firmaların diğer en

düstrilere kaymak istemeyecek kadar 

yeterli gördükleri, yeni firmaları o en

düstriye cezbetmeyecek kadar önem

siz olan bir kar düzeyidir. 

146.Tamamlayıcı malın ve ikame (rakip) 

malın çapraz talep esneklik katsayı
ları nasıldır? 

Tamamlayıcı mal 

A) Sıfır 

B) Pozitif 

C) Sonsuz 

D) Negatif 

ikame(rakip) mal 

pozitif 

negatif 

sıfır 

pozitif 

E) Negatif sıfır 

Yanıt: D 

Mallar arasındaki ikame yada tamam
layıcılık ilişkisinin derecesi çapraz talep 

esnekliği ile ölçülür. Çapraz talep es
neklik katsayısının pozitif yada negatif 

değerler alması, malların tamamlayıcı 

veya ikame malları olmalarına göre 

değişir. Eğer X ve Y gibi mallar, ikame 
malları ise çapraz talep esneklik katsa

yısı daima pozitif değerlidir. Çünkü bu 

iki maldan herhangi birinin fiyatının 

yükselmesi o maldan tüketilen miktarın 

azalmasını doğururken, o mal yerine 
ikame edilen diğer maldan talep edilen 

miktarda artışa yol açacaktır. 

Şayet X ve Y gibi iki mal tamamlayıcı 

mal ise çapraz talep esneklik katsayısı 
daima negatif değerlidir. Zira söz konu
su mallardan birinin fiyatının yükselme

si hem o maldan, hemde diğer tamam

layıcı maldan talep edilen miktarın 

azalmasına neden olacaktır. 

İKTİSAT 

Çapraz talep esneklik katsayısının sıfır 
olması durumunda mallar arasında 

ikame ve tamamlayıcılıktan söz edile

mez ve bu mallara "ilişkisiz mallar'' denir. 

147.Fiyat esnekliğinin 1'den büyük ol
ması (e>1) durumunda malın fiyatın
daki yükselme; 

A) Talebi sıfıra düşürür 

B) Talebi fiyat artışı kadar düşürür 

C) Talebi fiyat artışından daha fazla 
düşürür 

D) Talebi fiyat artışı kadar artırır 

E) Talebi, fiyat artış nispetinden daha 
az düşürür 

Yanıt: C 

Esneklik ve toplam satış hasılatı ilişkisi 

FİYAT ESNEKLİK TOPLAM 

SATIŞ 

HASILATI 

Birim esnek (e=1) Değişmez 

Yükseliş Esnek (e>1) Azalır 

Esnek değil ((0<e<1) Artar 

Birim esnek (e=1) Değişmez 

Düşüş Esnek (e>1) Artar 

Esnek değil ((0<e<1) Azalır 

148.Bir tüketici gelirinin tümünü harca
dığında 16 birim X ve 28 birim Y ve
ya 20 birim X ve 12 birim Y satın 
alabilirse, gelirinin tümü ile kaç bi
rim X alabilir? 

A)20 8)23 C)26 0)29 E)30 

16X + 28Y = 20X + 12Y 

4X = 16Y 

Yanıt: B 

X = 4Y Y= X/4 eşitliğini yukarıdaki 

denklemlerin birine koyarsak, 

~ 16X +28 (X/4)=16X+ 7X = 23X 
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1'19.Tam rekabet koşulları altında bir mal 
üzerine spesifik bir verginin konul
ması, aşağıdaki sonuçlardan hangi
sini doğurur? 
A) Talep artışı sonucunda fiyat artar ve 

tümü vergi tüketici tarafından ödenir 
B) Malın fiyatı konulan vergiden daha 

fazla artar ve vergi kısmen tüketici
ler kısmen üreticiler tarafından öde
nir 

C) Malın fiyatı konulan vergiden daha 
az artar ve vergi kısmen üreticiler 
tarafından ödenir 

D) Malın fiyatındaki değişme olmaz ve 
vergi üreticiler tarafından ödenir 

E) Malın fiyatı vergi kadar artar ve tü
münü tüketiciler öder 

Yanıt: C 
Tam rekabet piyasasında talep esnek
liği yüksek olduğu için bir mal üzerine 
konulan spesifik vergi daha çok üretici-

-~ 
ler üzerinde kalır. Talep esnekliği azal- D 

dıkça bir mal üzerine konulan vergi da- ~ 
ha çok tüketiciler üzerinde kalır. -~ 

150-Bir monopolcünün ortalama hasılat 
fonksiyonu AR=5-q şeklinde oldu
ğunda bu monopolcünün toplam 
hasılat fonksiyonu aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) 5-q 
B) -5-q 
C)q 
D) q-q 
E) 5q-q2 

Yanıt: E 
Monopolcünün toplam hasılatı; ortala
ma hasılatı ile üretim miktarının çarpı
mına eşittir. Üretim miktarı q olduğuna 
göre; 

TR=ARxq 

TR=(5-q)xq 

TR=5q-q2 

cı 
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151-Engel eğrisi aşağıdakilerden hangi
sinin yardımıyla elde edilir? 

A) Fiyat tüketim eğrisi 

B) Gelir tüketim eğrisi 

C) Bütçe doğrusu 

D) Farksızlık oranı 

E) Lorenz eğrisi 

~ .E 
c ·c: 
)- A2 

A1 
Ao 

Yanıt: B 

o x 
Gelir Tüketim Eğrisi, mal fiyatları ve 
tüketicinin zevkleri sabitken tüketicinin 
gelirinde artış olduğu takdirde, tüketici
nin dengesinin nasıl değişeceğini gös
teren bir eğridir. 

Amalı 

Gelir-Tüketim egrısının temsil ettiği 
bilgileri kullanarak Engel Eğrisi türetile
bilir. Gelir tüketim eğrisinde, gelirin de
ğişik seviyelerini bir eksene, mallardan 
sadece birinin miktarlarını diğer eksene 
koyarak her rakam çiftini bir nokta ile 
gösterdiğimizde bu noktaların geomet
rik yeri bize engel eğrisini (yada gelir
talep eğrisini) verir. 
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152.Fiarksızlık eğrisinin orjine dışbükey 

olmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gelir etkisi 

B) Fiyat etkisi 

C) Azalan Marjinal ikame haddi 

D) Marjinal teknik ikame haddi 

E) Toplam etki 
Yanıt: C 

Farksızlık eğrisinin orjine dışbükey 

olması, marjinal ikame oranının azalan 

seyir izlemesinin sonucudur. 

153.Normal bir malın gelir ve ikame etki

lerinin işaretleri sırasıyla nasıldır? 

Gelir İkame 

A) + O 

B) 

C) + + 
D) + 

E) O + 
Yanıt: B 

Normal mallarda gelir etkisi, reel gelirin 

değişmesine yol açan fiyat değişmesi 

ile reel gelirdeki değişmenin yol açtığı 

talep değişmesinin ters yönlü olması 

nedeniyle negatiftir. Normal malların 

ikame etkisi ise yine negatiftir. 

Düşük mallar da ise gelir etkisi pozitif; 

ikame etkisi negatiftir. 

154.Toplam fayda artarken marjinal fay

da nasıl değişir? 

A) Pozitiftir ve artar 

B) Negatiftir ve artar 

C) Negatiftir ve azalır 

D) Pozitiftir ve azalır 

E) Sıfıra eşittir 

Yanıt: D 

Toplam fayda artarken marjinal fayda, 

pozitiftir ve azalır. Toplam fayda mak

simum iken marjinal fayda sıfırdır. 

iKTiSAT 

155.Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem 

üretici artığını gösterir? 

A) Ortalama sabit maliyet eğrisinin sa

ğında kalan alan 

B) Marjinal maliyet eğrisinin solunda 

kalan alan 

C) Marjinal maliyet eğrisinin sağında 

kalan alan 

D) Kısa dönem firma arz eğrisinin sa

ğında kalan alan 

E) Kısa dönem firma arz eğrisinin so

lunda kalan alan 
Yanıt: E 

156.Giffen Paradoksu nasıl oluşur? 

A) Negatif gelir etkisinin pozitif ikame 

etkisinden büyük olması ile 

B) Pozitif gelir etkisinin negatif ikame 

etkisinden küçük olması ile 

C) Pozitif gelir etkisinin negatif ikame 

etkisinden büyük olması ile 

D) Negatif gelir etkisinin pozitif ikame 

etkisinden küçük olması ile 

E) Pozitif gelir etkisinin negatif ikame 

etkisine eşit olması ile 

Yanıt: C 

Bir malın giffen malı olabilmesi için po

zitif gelir etkisinin negatif ikame etkisin

den büyük olması gerekir. Başka bir 

anlatımla bir malın giffen malı olabil

mesi için, o malın hem düşük bir mal 

olması (pozitif gelir etkisi) hem de gelir 

etkisinin ikame etkisinden büyük olma

sı gerekir. 

157.0rtalama ürün marjinal ürüne eşit ve 

her ikisi de pozitifse, toplam ürün ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Artar B) Negatiftir 

C) Azalır D) Maksimumdur 

E) Sabittir 
Yanıt: A 
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158.Pareto optimumuna göre bir kişinin 

tatminini artırmak neyle mümkündür? 

A) Fiyatlarla 

B) Zevklerdeki değişmeyle 

C) Üretimin artmasıyla 

D) Parasal bütçesinin artmasıyla 

E) Diğer tüketicilerin tatmininin azal
masıyla 

Yanıt: E 

Pareto optimumu; toplumda en az bir 
kişinin refah düzeyini düşürmeden, o 
toplumdaki başka kişinin refah düzeyini 
artırmayı olanaksız kılacak şekilde, mal 
ve hizmetlerin tüketiciler arasında da
ğılmış olmasıdır. 

159.Monopolde talep eğrisi aynı zaman
da hangi eğri ile ifade edilir? 

A) Marjinal hasılat 

B) Toplam hasılat 

C) Ma~inal maliyet 

D) Ortalama hasılat 

E) Toplam maliyet 

Yanıt: O 

Ortalama hasılat daima fiyata eşit ol
duğundan, monopolcünün talep eğrisi, 

ortalama hasılat eğrisine eşit olmakta
dır. 

160.Aşağıdaki piyasa türlerinden hangisi 
alıcı tekelini gösterir? 

A) Monopol 

B) Monopson 

C) Oligopol 

D) Düopson 

E) Monopollü rekabet 

Yanıt: B 
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Piyasa Türleri 

1- Monopol 1- Monopson \-İki yan il monopson 
(Tek satıcı, n alıcı) (Tek alıcı, n satıcı) (Karşılıklı tek satıcı 

ve tek alıcı) 
- Oligopol 

(Birbirinden etkile
nen az sayıda satıcı, 
nalıcı) 

• Diiopol (iki salıcı 
nalıcı) 

• Triopol (üç salıcı. 
nalıcı) 

- Monopollcı Rekabet 
(çok satıcı, n alıcı) 

Oligopson 
(az sayıda alıcı, n 
sancı) 

• Düopson 
• Triopson 

- Monopsonlu rekabet 
(çok sayıda alıcı, n 
satıcı) 

- Çift monopol 
·(Tek firma alışta 
morıopson, satışta 

monopol) 

161. Toplam fayda azalırken marjinal 
faydanın değeri aşağıdakilerden 

hangisi olabilir ? 

A) Pozitif 

B) Negatif 

C) Sıfırdır 

D) Sonsuz 

E) Önce pozitif 1 sonra negatif 

Yanıt: B 

Toplam fayda azalırken marjinal fayda 
negatif değerler alır. 

162.Aşağıdakilerden hangisinde pozitif 
talep eğrisi söz konusudur? 

A) Giffen paradoksunda 

B) Pareto optimumunda 

C) Azalan marjinal ikame oranında 

D) Sözleşme eğrisinde 

E) Normal mallarda 

Yanıt: A 

Normal talep eğrisi üzerindeki hareket
te fiyatla miktarın ters yönlü bir ilişki 

içinde olması eğrinin eğiminin negatif 
olduğunu gösterir. Ancak fakir mallar 
talebi adı verilen bazı malların talebi, 
talep kanununun aksine sol aşağıdan 
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sağ yukarıya (pozlttt eğimli) seyreder. 

Fiyatlar düştükçe talep edilen miktar 

azalır. Bu duruma Giffen Paradoksu; fi

yatı yükseldikçe daha fazla satın alınan 

mallara ise Giffen Mallar denir. 

163.Firmanın planlama eğrisi aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Marjinal maliyet eğrisi 

B) Toplam hasılat eğrisi 

C) Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi 

D) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi 

E) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi 

Yanıt: O 

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisine 

firmanın planlama eğrisi adı da verilir. ·-
il; 

Firmalar gelecekle ilgili karar verirken .c 

kısa dönem ortalama (KDOM) eğrile- ~ 
rinden her birinin, uzun dönem ortala- -~ 

ma maliyet (UDOM) eğrisine teğet ol- oı 

duğu tesis çaplarından birini göz önün-

de bulundurmak isteyebilir. Bunlardan 

biri seçilip de kurulunca kısa döneme 

geçilmiş olur. Bu nedenle firmaların 

uzun dönemde planladığı, kısa dö

nemde üretim yaptığı söylenir. 

164.Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 

piyasasının koşullarındandır? 

A) Küçük ölçekli çok sayıda firma ol-
ması 

B) Homojen mal 

C) Kaynakların serbest dolaşımı 

D) Tam bilgiye sahip olma 

E) Hepsi 

Yanıt: E 

Tam rekabet piyasasının koşulları şun

lardır: 

Atomisite Koşulu: Alıcı ve satıcıların 

piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar 
çok sayıda olmasıdır. 
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Homojenlik Koşulu: Alışverişe konu 
malların birbirinin aynı olmasıdır. Ay
rıca alıcı ve satıcılar da birbirlerinin 
aynısıdır. 

Mobilite Koşulu: Piyasaya giriş ve çı
kış serbestisinin tam olmasıdır 

Açıklık Koşulu: Alıcı ve satıcıların pi
yasada olup bitenlerden tam bilgi 
sahibi olmasıdır. 

Divisibilite (Bölünebilirlik): Bu şart 

malların mevcut fiyatlarından istenil
diği miktarda satın alınabileceğini 

ifade etmektedir. 

165-Tam rekabet piyasasında bir firma
nın k8r maksimizasyonunun ilk ko

şulu karşılaştığı fiyatın marjinal ma
liyetine eşit olması ise; ikinci koşul 
olarak k8rın maksimize olduğu üre

tim düzeyinde aşağıdakilerden han
gisinin olması gereklidir? 

A) Marjinal maliyetin negatif değerli 

olması 

B) Marjinal maliyetin azalıyor olması 

C) Marjinal maliyetin artıyor olması 

D) Marjinal maliyet eğrisinin negatif 
eğimli olması 

E) Marjinal hasılat eğrisinin sonsuz 
eğimli olması 

Yanıt: C 

166. Tam rekabette malın piyasa fiyatı 

neye eşittir? 

A) Ortalama ve toplam hasılata 

B) Marjinal ve toplam hasılata 

C) Toplam hasılata 

D) Ortalama ve marjinal hasılata 

E) Ortalama değişken maliyete 

Yanıt: O 

Tam rekabet piyasasında tek firmanın 
karşı karşıya olduğu talep eğrisi, piya

sa fiyatının düzeyinden yatay eksene 
çizilen doğru şeklindedir. 
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F 

OM 
OH 
MM 

MM 

OM 

f-----"'-.,"'-""''----- F=OH=MM 

~--~---~M 

Bu doğru aynı zamanda tek bir firma
nın ortalama ve marjinal hasılat eğrile
rine özdeştir. 

167.Tekelci firmanın marjinal hasılat 

eğrisinin denklemi MH= A-2BQ ise 
talep eğrisinin eğiminin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) P=A - 4BO B) P=A - BO 

C) P=A - BBO D) P=A + BO 

E) P=A+4BO 
Yanıt: B ·~ .o 

Marjinal hasılat egrısının eğimi, talep 
(ortalama hasılat) eğrisinin eğiminin iki 
katıdır. 

168.Aşağıdakilerden hangisi monopolün 
sakıncalarından değildir? 

A) Monopolde her zaman aşırı kar du
rumu vardır 

B) Monopolde üretim miktarı tam re
kabete göre azalmaktadır 

C) Monopolde fiyatlar tam rekabete 
göre yükselmektedir 

D) Monopolde fiyatlar marjinal maliye
te eşit değildir 

E) Monopolde tüketici rantı tam reka
bete oranla daha azdır 

Yanıt: A 

Monopolcü her zaman aşırı kar elde 
edemeyebilir hatta zarar dahi edebilir. 
Eğer bir monopolcünün karşılaştığı ta
lep (ortalama hasılat) eğrisi ortalama 
maliyet eğrisinin altında ise zarar söz 
konusudur. 

-~ 
"" -~ 
O> 

395 

169. Tekelci bir firmanın karşılaştığı talep 
eğrisinin esnekliği 1 birim, fiyat 250 
birim ise marjinal hasılatının değeri 
kaç birimdir? 
A) 250 B) 1 C) 225 D) O E) 125 

Yanıt: O 
Marjinal hasılat(MH), fiyat(P) ve talep 
esnekliği(E) arasındaki ilişki şöyle for
müle edilir: 
MH=P(1-1/E) bu formülde esnekliğin 
değeri bir olduğu takdirde parantez içi 
değeri ve dolayısıyla marjinal hasılat 
sıfır olacaktır. 

MH=250 (1-1/1)= 250(1-1)= 250. O 
MH=O 

170. Tekelci bir firmanın marjinal maliyet 
marjinal maliyet eğrisi MM = 2Q, or
talama hasıla eğrisi OH = 30 - (2Q) 
ise firmanın denge üretim miktarı 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) O B) 3 C) 5 D) 16 E) 26 

Yanıt: C 
Tekelci firma marjinal maliyeti marjinal 
hasılata eşitleyen noktada dengeye ge
lecektir. Tekelci firmanın marjinal hası
lat eğrisinin eğimi ortalama fiyat (talep) 
eğrisinin iki katı olduğu dikkate alınırsa; 
0H=30 -(20)==> MH=30-( 40) 
MH=MM ==> 20 = 30- 40 

60=30 
0=5 Olacaktır. 

171.Monopolcünün, fiyatı marjinal mali
yete eşitleyen düzeyde tespit edile
rek düzenlenmesine yönelik politi
kaya ne ad verilir? 
A) Ortalama maliyet fiyatlandırması 
B) Marjinal maliyet fiyatlandırması 
C) Sübvansiyon politikası 
D) Birinci derece fiyat farklılaştırılması 
E) İkinci derece fiyat farklılaştırılması 

Yanıt: B 
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Monopoller devlet tarafından iki şekilde 
düzenlenir. Birincisi devlet monopole 
doğrudan doğruya müdahale eder ve 
bu uygulamada fiyat tespiti yapılır. İkin
cisinde ise vergileme ile monopoller 
düzenlenir. 

Fiyat tespiti uygulamasında MM=Fiyat 
eşitliği sağlanacak şekilde devlet fiyat 
tespiti yaparak monopol düzenlenir. Bu 
düzenlemenin sonucu olarak, üretim 
miktarı artar, tüketiciler daha fazla malı 
kullanma imkanına kavuşur. Monopol
cunun karı azalır ve gelir dağılımının 
bozukluğu kısmen düzelir. 

172.Monopolcünün fiyat farklılaştırması 
yapmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Monopol gücünü artırmak 
B) Tüketicilerin tatminini artırmak 

. C) Devlete daha fazla vergi vermek 

D) Tüketici fazlasını ele geçirmek 

E) Piyasaya güven vermek 

-~ 
Yanıt: D oı 

Monopolcünün fiyat farklılaştırmasının 

nedeni, tek fiyat uygulamasında ortaya 
çıkan tüketici fazlasını kısmen ve ya 
tamamen ele geçirmektir. Bunun ya
nında monopolcü fiyat farklılaştırması 

ile "dara kaybının" bir kısmını veya ta
mamını ele geçirmeyi de amaçlayabilir. 

173.Ürettiği malları her tüketiciye farklı 
fiyattan satan monopolcünün uygu
ladığı politika aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Birinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

B) İkinci dereceden fiyat farklılaştırıl
ması 

C) Üçüncü dereceden fiyat farklılaştı
rılması 

D) Tam maliyet fiyatlandırması 
E) Ortalama maliyet fiyatlandırması 

Yanıt: A 

Birinci dereceden fiyat farklılaştırılma

sında (tam fiyat farklılaştırılması) mo
nopolcü her tüketici ile görüşerek, her 
birim malı o birime maksimum fiyat 

İKTİSAT 

ödeyene satar. Bu durumda monopol
cü tek fiyat uygulamasında söz konusu 
olan tüketici rantını ve dara kaybının 

tamamını ele geçirecektir. 

174.Monopolcü hangi politikayı uygular
sa "optimal kaynak dağılımını bozu
cu etkisi" ortadan kalkar? 

A) Tam fiyat farklılaştırılması 
B) İkinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

C) Üçüncü dereceden fiyat farklılaştı
rılması 

D) Tam maliyet fiyatlandırması 
E) Marjinal maliyet fiyatlandırması 

Yanıt: A 

Monopolün "optimal kaynak dağılımını 
bozucu etkisi". , monopolcünün tam re
kabet piyasasına göre daha az üretim 
yapması ile ortaya çıkmaktadır. Birinci 
dereceden fiyat farklılaştırılması (tam 
fiyat farklılaştırılması) monopolcünün 
tam rekabetçi endüstri kadar mal üret
mesine yol açar . 

175.Belediyelerin, doğal gaz aboneleri
nin kullanım miktarlarına göre fiyat 
uygulamaları aşağıdakilerden han
gisine örnektir? 

A) Tepe noktası fiyatlandırması 

B) Birinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

C) İkinci dereceden fiyat farklılaştırıl
ması 

D) Üçüncü dereceden fiyat farklılaştı
rılması 

E) Tam maliyet fiyatlandırması 

Yanıt: C 

İkinci derece fiyat farklılaştırılmasında 

monopolcü ürettiği malların, farklı bi
rimlerini farklı fiyatlardan satmaktadır. 

Bu durumda satın alınan mal miktarı 

değiştikçe farklı fiyat uygulaması söz 
konusudur. Satın alınan miktar arttıkça 
birim fiyat düşmektedir. Bu fiyatlandır

ma çeşidi tüketimi teşvik edicidir. 
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176.Monopolcünün ürettiği ürünlerin 
farklı birimlerini, her alt piyasadaki 
tüketicilere, farklı fiyatlardan satma
sına ne ad verilir? 
A) Birinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

B) İkinci dereceden fiyat farklılaştırıl
ması 

C) Üçüncü dereceden fiyat farklılaştı
rılması 

D) Tepe noktası fiyatlandırması 
E) Beşinci dereceden fiyat farklılaştı

rılması 

Yanıt: C 

Üçüncü derece fiyat farklılaştırması: 
Aynı malın, birbirinden ayrılmış - farklı 

piyasalarda - farklı fiyatlardan satılma
sıdır. Bunun için üç koşulun varlığı ge
reklidir. 

Birinci koşul; farklı fiyat uygulanacak -~ 
.o 

olan piyasalar arasında kesin ve de- .ıg 

vamlı bir ayrım olmalı. :;;: 
-~ 

İkinci koşul; fiyat farklılaştırması ıçın 
katlanılması gereken masrafın önemsiz 
olması. 

Üçüncü koşul; ayırım yapılan piyasala
rın talep yapısının ve dolayısıyla aynı 
fiyat düzeyinde bu piyasalarda talebin 
fiyat esnekliğinin farklı olması gerekir. 

1n.Türk Telekomun, telefon fiyatlarını 
saat 21 den sonra %50 indirimli ola
rak fiyatlandırması aşağıdakilerden 
hangisine örnektir? 

A) Birinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

B) Tepe noktası fiyatlandırması 
C) İkinci dereceden fiyat farklılaştırıl

ması 

D) Tam maliyet fiyatlandırması 
E) Marjinal maliyet fiyatlandırması 

Yanıt: B 
Tepe noktası fiyatlandırması özellikle 
kamu tekellerinin fiyatlandırmasına yö-

C> 
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neliktir. Bu fiyatlandırmada talebin düş
tüğü saatlerde indirimlere gidilerek teş
vik edici fiyatlandırmalar uygulanmak
tadır. Talebin fazla olduğu saatlerde ise 
ters fiyatlandırma uygulayacaktırlar. 

178. "Endüstri" ve "ürün grubu" kavram
ları sırasıyla hangi piyasa türlerine 
aittir? 
A) Tam rekabet, monopol 
B) Tam rekabet, iki yanlı monopol 
C) Tam rekabet, monopollü rekabet 
D) Monopollü rekabet, tam rekabet 
E) Monopol, tam rekabet 

Yanıt: C 
"Endüstri", tam rekabet piyasasında 

homojen bir mal üreten firmalar toplu
luğuna denir. Monopollü rekabet piya
sasında ise mallar farklılaştırılmış ol
duğundan "endüstri" kavramı yerine 
"ürün grubu" kullanılmaktadır. 

179.Aşağıdaki seçeneklerden hangisin
de tam ikame durumu söz konusu
dur? 
A) Bir çift ayakkabının her biri 
B) On liralık banknot ile iki adet beş li-

ralık banknot 
C) Kahve ile çay 
D) Kahve ile şeker 
E) Araba ile lastik 

Yanıt: B 

Farksızlık eğrisinin düz çizgi oluşu ek
senlerde gösterilen malların birbirleri ile 
tam olarak ikame edilebileceklerini gös
terir. İki adet beş liralık banknot ile bir 
adet on liralık banknot arasında tüketici 
hiçbir fark görmeyebilir. 



398 

y 

Mutlak veya tam ikame durumu denen 
bu örneğimizde eksenlere beş milyon
luk banknot ile on milyonluk banknot 
koyduğumuzda farksızlık eğrisi 2'e 1 
eğiminde düz bir çizgi olur. 

180.Düşük bir malın Engel eğrisinin şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir eksenine doğru bükük 

B) Miktar eksenine doğru bükük 

C) Gelir eksenine paralel 

D) Miktar eksenine paralel 

E) Pozitif eğimli 

G 

92 ------ ------------------

91 ----------·-·-·-·-·--· 

o; 

"' 
o~~~~~'-c'-~-+X 

X'in x2 x1 
miktarı 

Yanıt: A 

Yukarıdaki şekilde düşük bir mal için 
çizilen Engel Eğrisi bulunmaktadır. Belli 
bir gelir seviyesine kadar söz konusu 
malın talep miktarı artmakta ancak belli 
bir gelir düzeyinden sonra talep miktarı 
azalmaya başlamaktadır. 
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181.Aşağıdakilerden hangisi dinamik 
modele örnektir? 

A) Tavan fiyat politikası 

B) Taban fiyat politikası 

C) Verginin yansıması 

D) Örümcek ağı teoremi 

E) Hiçbiri 

Yanıt: D 

Zaman unsurunu dikkate alan modelle
re dinamik model denir. Örneğin 
Örümcek Ağı (Cobweb) Teoremi bu 

modele örnektir. 

182.Aşağıdakilerden hangisinin yardımı 
ile talep eğrisi türetilebilir? 

A) Gelir tüketim eğrisi 

B) Engel eğrisi 

C) Lorenz eğrisi 

D) Fiyat tüketim eğrisi 

E) Sözleşme eğrisi 

Yanıt: D 

Fiyat tüketim eğrisinin yardımı ile ferdi 
talep eğrisini elde edebiliriz. 

Fiyat-tüketim eğrisi, tüketicinin geliri ve 
tercihleri sabitken, satın aldığı mallardan 
birinin fiyatının değişmesi halinde tüketi
ciye en yüksek tatmini sağlayan farklı 

mal bileşimlerinin geometrik yeridir. 
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BMah 

Amah 
Fiyatı 

Fa, 
'• iK 

i ______________ i L Fil:! ···············+ 

F., . . 

G 

--;;;; 

'• 
~---~--~--- Bmalıtalep -~ 

a1 <1:ı 83 miktarı .C 

~ 
"' 

Üstteki diyagramda A malının fiyatı F.1 -~ 
iken Oaı kadar A malı talep edilir. A 
malının fiyatı Fa2'e düşmesi halinde ta-
lep edilen A malı miktarı Oa2'e;F83'e 
düşmesi halinde ise 0.3e yükselmek
tedir. Bu verileri alttaki diyagrama ak
tardığımızda dikey eksene A malının fi
yatını yatay eksene ise A malından ta-
lep edilen miktarı koyarak elde ettiğimiz 
fiyat-miktar bileşimleri bize ferdi talep 
eğrisini verecektir. 

183.Hicks ve Slustky yaklaşımları aşağı
dakilerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Gelir ve ikame etkileri 

B) Monopol modeli 

C) Oligopol modeli 

D) Fayda yaklaşımı 

E) Oyun teorisi 

Yanıt: A 

Bir malın fiyatı düştüğü zaman o mal
dan talep edilecek miktarın artması iki 
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ayrı sebebe bağlanır. Birincisi tüketici
nin reel gelirinin artması (Gelir etkisi), 
ikincisi ise fiyatı düşen malın diğer mal
lara oranla ucuzlamasıdır(İkame etkisi). 

Bu durumda talep edilen miktardaki ar
tış gelir ve ikame etkisinin (Toplam et
ki) toplamına eşit olacaktır. 

Hicks ve Slutsky yaklaşımları tüketici
nin reel gelirini sabit tutarak gelir ve 
ikame etkilerinin miktarlarını tespitte 
kullanılmaktadır. 

Tüketiciyi aynı tatmin seviyesinde tuta
rak reel gelirin sabitliğini sağlayan yak
laşım Hicks yaklaşımıdır. 

Paranın satın alma gücünü sabit tuta
rak reel gelirin sabitliğini sağlayan yak
laşım ise Sulutsky yaklaşımıdır . 

184.Aşağıdakilerden hangisinde mono
polcü kesinllkle zarar etmektedir? 

A) Fiyat ortalama sabit maliyetten bü
yük ise 

B) Fıyat orlalama değişir maliyet büyük 
ise 

C) Ortalama toplam maliyet fiyattan 
küçük ise 

D) Ortalama toplam maliyet fiyattan 
büyük ise 

E) Ortalama toplam maliyet fiyata eşit 

ise 

Yanıt: O 

Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit 
olduğu üretim hacminde, ortalama top
lam maliyet fiyattan büyükse monopol
cü firma zarar etmektedir. 
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T 

Monopolcünün zararı taralı alan kadar 

olacaktır. 

185.Aşağıdakilerden hangisi, Monopol· 

cüye götürü vergi konmasının so

nuçlarından değildir? 

A) Vergi monopolcünün karını azaltır 

B) Verginin tamamı monopolcünün 

üzerinde kalmaktadır 

_ C) Piyasa fiyatı değişmez 

D) Monopolcünün üretimi azalmaktadır 

E) Monopolcünün marjinal maliyet eğ

risinin konumu değişmez 

Yanıt: D 

H,M 

o x 

Monopolde vergilemenin etkisi: Götürü vergi. 

Götürü vergi, satış miktarından, kar 
büyüklüğünden ve üretim düzeyinden 

bağımsız bir vergidir. Bu itibarla götürü 
vergi sabit maliyete benzemektedir. 

Sabit maliyetin yükselmesi ise toplam 
maliyeti artıracak ancak toplam maliye
tin eğimini etkilemeyecektir.(dolayısıyla 

marjinal maliyet eğrisi değişmeyecektir) 

-~ 
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Kısaca monopolcüye götürü vergi 
konması durumunda monopolcünün 

sadece ortalama maliyet (ortalama top
lam maliyet) eğrisi yukarı kayacaktır. 

Bunun sonucunda ise, 

Vergi monopolcünün karını azaltır 

Verginin tamamı monopolcünün 
üzerinde kalmaktadır 

Vergi piyasa fiyatını etkilemeyecektir 

Monopolcünün üretimi değişmeye

cektir 

Gelir dağılımında değişme olacaktır 
(monopolcü, devlet, tüketici) 

186.Monopollü rekabet piyasası kısa ve 
uzun dönem dengeleri hangi piyasa 
türlerine yaklaşmaktadır? 

Kısa dönem 

A) Tam rekabet 

B) Tam rekabet 

C) Monopol 

D) Oligopol 

E) Monopol 

Uzun dönem 

Monopol 

Oligopol 

Tam rekabet 

Tam rekabet 

Oligopol 

Yanıt: C 

Monopollü rekabet piyasasındaki bir 
firmanın kısa dönem dengesi, mono
polcünün dengesine; uzun dönem 

dengesi ise tam rekabet piyasasındaki 
firma dengesine benzerlik göstermek

tedir. Bu nedenle monopollü rekabet 
piyasası, kısa dönemde monopol, uzun 
dönemde ise tam rekabet piyasasına 

yaklaşmaktadır. 

187.Tam rekabet piyasasının talep denk
lemi 0d=10-2P ise piyasa fiyatının 

4'TL den 2'TL ye düşmesi sonucu 
toplam tüketici rantındaki değişme 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) 8 TL artar B) 6 TL azalır 

C) 1 O TL azalır 

E) 5 TL azalır 

O) 5 TL artar 

Yanıt: A 
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P= O için piyasada Qd=10 birim mal ta
lep edilirken; P=5 için piyasa talebi 
Od=O birim olur. Fiyat P=4 olması du
rumunda; talep edilen miktar Od=10-
2.(4) =2 birim fiyatın düşmesi ile talep 
edilen miktar; Od= 10-2(2)=6 birim ola
caktır. 

Yukarıdaki tespitleri şekil üzerine gös
terimi ise; 

Fiyat 

5 T 

QL_~o--~~~~~---"'7--~ ·~ 
2 6 10 Miktarı .c 

Şekilde taralı alan tüketici rantındaki ~ 
artışı gösterir. Taralı alanın değeri; ·~ 

C> 

(2.2) + (2.4) = 4+ 4 = 8 birim olacaktır 
2 

Yada: Fiyat düşüşü öncesi tüketici rantı 
(5-4).2 I 2 = 1 birim 

Fiyat düşüşü sonrası tüketici rantı 
(5-2).6 / 2 = 9 birim 

(9-1 )=8 tüketici rantındaki değişim ola
caktır. 

188.Bir sanayi dalında yer alan tekelci 
bir firmaya maliyeti 10 milyar olan 
atık su tesisi kullanma zorunluluğu 
getiriliyor. Bu durum hangisinin 
artmasına neden olur? 
A) Kısa dönem marjinal maliyetin 

B) Kısa dönem üretim miktarının 

C) Ortalama değişir maliyetin 

D) Kısa dönemli denge fiyatının 

E) Kısa dönem toplam ortalama mali
yetin 

Yanıt: E 
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Atık su tesisi bir firma için sabit maliyet 
niteliğinde olduğunda yalnızca kısa dö
nem ortalama maliyet eğrisi yukarı ka
yacaktır. 

189.Bir firmanın çevreyi kirleterek diğer 
firmaların üzerinde yarattığı negatif 
dışsallığı önlemek için ne kadar ver
gi alınmalıdır? 

A) Çevre kirlenmesi kadar vergi öde
melidir 

B) Diğer firmaların karları kadar vergi 
ödemelidir 

C) Söz konusu firmanın bütün karı ver
gi olarak alınmalıdır 

D) Diğer firmaların istediği kadar vergi 
ödemelidir 

E) Firman·ın anormal karının tümü ver
gi olarak alınmalıdır 

Yanıt: A 
190.Uzun dönemde olmayan maliyet 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ortalama maliyet 

B) Marjinal maliyet 

C) Ortalama değişir maiiyei 

D) Toplam maliyet 

E) Sabit maliyet 

Yanıt: E 
Kısa dönemde, firmanın üretim mikta
rından bağımsız olan masraflara, sabit 
maliyet denir. 

191.Aşağıdakilerden hangisi oligopol mo
delinin varsayımlarından değildir? 
A) Firmaların ürettikleri mallar homo

jendir 

B) Oligopolcüler inputlarını tam rekabet 
faktör piyasasından satın almakta
dırlar 

C) Firmalar anlaşma yoluna gitmekte
dirler 

D) Alıcı sayısı çoktur 

E) Oligopol piyasasına girişi engelle
yen temel faktör teknoloji ve mali
yettir 

Yanıt: C 
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192.Arz denklemi S= 40 ve talep denkle

mi O = 120-4P olan bir malın denge 

üretim miktarı ve fiyatı aşağıdakiler

den hangisidir? 

Üretim Miktarı Fiyatı 

A) 40 20 

B) 70 10 

C) 60 o 
D) 3 7 

E) 40 10 

Yanıt: A 

S=D (arzın talebe eşit olduğu) noktada 

denge oluşur. 

40 = 120-4P 

4P=80 P=20( denge fiyatı) 

120-(4 .20)= 40 (denge miktarı) 

ı 
193.Vergilerin yansıması temel olarak ~ 

neye bağlıdır? 

A) Verginin tahsil zamanına 

B) Arz ve talep esnekliğine 

C) Verginin büyüklüğüne 

D) Verginin çeşidine 

E) Verginin konusuna 

Yanıt: B 

Vergiler, arz ve talep esnekliklerine gö

re tamamıyla tüketiciler veya üreticiler 

üzerinde kalabilir. 

194. Çilek fiyatı 70 TL iken talep miktarı 

350 birimdir. Çilek fiyatı 60 TL'ye 

düştüğünde talep 500 birime çıkıyor. 

Çileğin orta nokta yay esnekliği yak

laşık olarak aşağıdakilerden hangi

sidir? 

A) -3,1 

D) 2,45 

B) -2,92 

E) 2,29 

C) -2,64 

Yanıt: E 

Ep=(150/425)/(10/65)=2,29 

-~ 
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195.Alıcı ve satıcının çok sayıda olduğu 

·. fakat malın homojenliğin in kalite 

farklılaşmasına giderek ortadan kal

dırıldığı piyasalara ne ad verilir? 

A) Tam rekabet 

B) Monopollü rekabet 

C) Oligopol 

D) Piyasa ekonomisi 

E) Monopol 

Yanıt: B 

Monopolcü rekabet piyasası, çok sayı

da firma tarafından üretilen ve birbirleri 

yerine rahatlıkla ikame edilebilen bir 

grup malın, birbirinden farklı gibi göste

rilmesinin sağlanması sonucu, her fir

manın belirli bir alıcı kitlesine sahip ol

mayı başardığı, diğer deyişle belirli bir 

alıcı kitlesi üzerinde monopol gücü 

sağlandığı piyasa türüdür. 

196.Tam rekabet piyasasında kısa dö

nemde marjinal maliyetin ortalama 

maliyete eşit olduğu üretim düzeyi 

için aşağıdakilerden hangisi söyle

nebilir? 

A) Toplam kar maksimumdur 

B) Ortalama kar maksimumdur 

C) Marjinal kar maksimumdur 

D) Marjinal kar ortalama kardan büyük

tür 

E) Ortalama kar minimumdur 

Yanıt: B 

Tam rekabet piyasasında marjinal kar, 

marjinal hasılat ile marjinal maliyet ara

sındaki farka eşittir. Ortalama kar ise 

ortalama hasılat ile ortalama maliyet 

arasındaki farka eşittir. Tam rekabet 

piyasasında kısa dönemde marjinal 

maliyetin ortalama maliyete eşit olduğu 

üretim düzeyinde ortalama kar maksi

mumdur ve ortalama kar, marjinal kara 

eşittir. 
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197.Monopolde belirli bir üretim miktarı 
için fiyatı aşağıdakilerden hangisi 
belirler? 

A) Maliyet 

B) Arz 

C) Talep 

D) İhtiyaç 

E) Hükümet 

Yanıt: C 
Toplam hasılat, satış fiyatı ile satılan 

miktarın çarpımına eşit {TR=FxM) ol
duğundan monopolcünün toplam hası
latını saptayabilmesi için hangi fiyattan 
ne kadar mal satacağını bilmesi gere
kir. Hangi fiyattan ne kadar mal sata
cağı ise firmanın karşı karşıya olduğu 
talebe bağlıdır. 

·~ 

~ 198.Arz ve talep esnekliğine ilişkin aşa- ~ 
ğıdakilerden hangisi yanlıştır? ·~ 

A) Talep eğrisi fiyat eksenine paralel 
ise esneklik her noktada sıfırdır 

B) Talep eğrisi miktar eksenine paralel 
ise esneklik her noktada sonsuzdur 

C) Talep eğrisi ikiz kenar hiperbol şek
linde ise esneklik her noktada birdir 

D) Orjinden çıkan her doğrusal arz eğ
risinin esnekliği her noktada birdir 

E) Arz eğrisi miktar eksenine paralel 
ise esneklik her noktada sıfırdır 

Yanıt: E 

199.Firmanın toplam sabit maliyetleri 
4000 TL birim değişken maliyetleri 
200TL birim satış fiyatı 250Tl ise 
başabaş noktası üretim miktarı ne
dir? 
A)100 B)90 C)80 D)70 E)55 

Yanıt: C 
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Toplam sabit giderler 
Başabaş Ort.Mik. - ---------

Birim salış fıyatı - birim değiŞken gider 

4000 
- BO 

250- 200 

200.Aşağıdakilerden hangisi bir malın 
talep eğrisinin sola kaymasına ne
den olur? 
A) Söz konusu malı tüketen insanların 

sayısının artması 

B) Malı tüketen insanların gelirinin art
ması 

C) Söz konusu malın ikame mallarının 
fiyatının yükselmesi 

D) Söz konusu malın tamamlayıcı mal
larının fiyatının düşmesi 

E) Söz konusu mal düşük mal ise tüke
tici gelirinin artması 

Yanıt: E 
Bir mal düşük mal niteliğinde ise tüketi
ci gelirindeki artış, söz konusu malın 
tüketiminde azalmaya neden olacağın
dan, talep eğrisi de sola kayacaktır. Di
ğer seçeneklerde ise talep eğrisi sağa 
kayacaktır. 

201.Aşağıdakl durumlardan hangisinin 
sonucu olarak denge fiyatı belirsiz
dir? 

A) Talebin düşmesi ve arzın sabit kal-
ması 

B) Talebin artması, arzın azalması 

C) Arzın artması ve talebin düşmesi 

D) Talebin artması ve arzın sabit kal
ması 

E) Talebin ve arzın artması 

Yanıt: E 

Bir malın arz ve talebinin artması so
nucu denge fiyatı ile ilgili olarak önce
den bir şey söylenemez. Ancak arz ve 
talebin artış miktarı bilinirse yeni denge 
miktarı ile ilgili yorum yapılabilir. Diğer 
seçeneklerde ise denge fiyatının düş
tüğü veya art1ığı ile ilgili olarak önce
den yorum yapılabilir 
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Denge Fiyatı 

Talebin düşmesi ve arzın sabit kalması Düşer 

Talebin artması, arzın azalması: Artar 

Arzın artması ve talebin düşmesi: Düşer 

Talebin artması ve arzın sabit kalması: Artar 

202.L ve M tamamlayıcı mallar ise L'nin 

fiyatı arttığında aşağıdakilerden 

hangisi söz konusu olabilir? 

A) L'nin talebinin artması 

B) M'nin satışlarının artması 

C) M'nin satışlarının azalması 

D) M'nin fiyatlarının artması 

E) M ve L'nin satışlarında herhangi bir 

değişikliğin olmaması 

Yanıt: C 

Tamamlayıcı mallardan birinin fiyatının ·-
~ 

artması diğer malın talebinin dolayısı .c 

ile satışlarının azalmasına neden ola- ~ 
caktır. 

203.A malının talep denklemi P=10-0,2Q 

ve arz denklemi P= 2+0,2Q ise A ma

lının denge miktarı kaçtır? 

A) 20 B) 30 C) 35 

D) 50 E) 80 

10-0,20 = 2+0,20 

0,40=8 

0=20 

Yanıt: A 

204.Ayakkabı ile kalem arasındaki ilişki 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İkame malları 

B) Tamamlayıcı mallar 

C) Düşük mallar 

D) Klüp mallar 

E) Bağımsız mallar 
Yanıt: E 

İKTİSAT 

Aralarında tamamlayıcılık veya ikame 

ilişkisi olmayan ayakkabı ve kalem gibi 

mallar bağımsız (ilişkisiz) mallardır. 

205. X1 ve X2 mallarına harcanabilecek 

24 liralık bir gelir varsa ve X1 fiyatı 2 

lira, X2 fiyatı 6 lira ise bütçe doğrusu 

denklemi aşağıdakilerden hangisi 

olur? 

A) X1 + X2 = 24 B) 3X1 + X2 = 24 

C) X1 + 3X2 = 24 D) (X1 + X2).3 = 24 

E)3/X1 +X2=24 
Yanıt: B 

206. Bir tüketici gelirinin tümünü harca

dığında 6 birim X ve 14 birim Y veya 

10 birim X ve 6 birim Y satın alabil

mektedir. Bu tüketici gelirinin tü

müyle kaç birim Y satın alabilir? 

A) 30 B) 28 C) 26 D) 20 E) 16 

10X + 6Y=6X+ 14Y 

4X=8Y -> X=2Y 

10(2Y) + 6Y= 26Y . 

Yanıt: C 

207. Bir endüstride iktisadi karın varlığı 

halinde aşağıdakilerden hangisi söz 

konusudur? 

A) Ürün fiyatını artırarak endüstri daha 

fazla kar elde eder 

B) Tüketici talebini karşılamak için en

düstri daha da genişleyecektir 

C) Endüstri optimal büyüklükte üretim 

yapmaktadır 

D) Tüketiciler yeterince mal talep et

memektedir 

E) Endüstri üretim kapasitesi fazlalığı

na sahiptir 

Yanıt: B 
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Bir endüstride (endüstri tam rekabet pi
yasasında söz konusudur) iktisadi ka
rın varlığı halinde piyasaya yeni firma
lar girecek dolayısı ile endüstri genişle
yecektir. Bu genişleme firmaların nor
mal kar elde etmelerine kadar devam 
edecektir. Tam rekabetçi bir firma, 
uzun dönem dengesine çıktığı zaman 
iktisadi kar elde edemeyecektir. 

208.Slutsky denklemi aşağıdakilerden 
hangisi ile ilgilidir? 
A) Fayda fonksiyonu 
B) Talep eğrisi 
C) Ters talep eğrisi 
D) Gelir ve ikame etkisi 
E) Arz eğrisi 

Yanıt: D 
Hicks ve Slutsky metodları,. fiyatı düşen 2 
bir maldan daha çok satın alınmak is- ~ 
tenmesini gelir ve ikame etkileriyle 
açıklarlar. -~ 

209.Hükümet bir malın fiyatını, piyasa
daki denge fiyatının üstüne çıkacak 
şekilde kontrol ediyorsa aşağıdaki
lerden hangisi söz konusu olacak
tır? 

A) Toplam tüketici rantı yükselir 
B) Tüm tüketiciler kazançlı çıkar 
C) Bazı üreticiler ürünlerini satacak tü

ketici bulamazlar 
D) Hem tüketiciler hem de üreticiler 

kazançlı çıkar 

E) Toplam üretici rantı azalır 

Yanıt: C 
Hükümet bir mala taban fiyat pol~ikası 
uyguladığı zaman piyasada arz fazlası 
oluşur. Arz fazlası sonucu bazı üretici
ler ürünlerini satacak tüketici bulamaz
lar. Bu durumda devlet piyasaya alıcı 
olarak girer. 

O> 
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210.0tomobil ile benzin nasıl mallardır? 
A) Tamamlayıcı mallar 
B) Bağıms.ız mallar 
C) Giffen mallar 
D) Düşük mallar 
E) İkame malları 

Yanıt: A 
Tamamlayıcı mallarda bir malın fiyatı 
arttığı zaman diğer mala olan talep 
azalır. Otomobil ile benzin, çay ile şe
ker vb. 

211.Bir malın fiyatında meydana gelen 
% 1 O luk bir artış talep edilen miktarı 
%25 oranında azaltıyorsa bu malın 

. talep esnekliği nedir? 
A) Sıfır 

B) Esnek 
C) Sonsuz esnek 
D) Düşük esnek 
E) Birim esnek 

Yanıt: B 

Bir malın fiyatındaki bir birimlik artış 
(azalış) aynı malın talebinde bir birim
den daha yüksek bir oranda azalışa 
(artışa) neden oluyorsa bu malın talebi 
esnektir. 

212.Marshall'ın iktisat teorisine yapmış 
olduğu temel metodolojik katkı aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Üretici Rantı kavramı 
B) Rant benzeri kavramı 
C) Tüketici artığı kavramı 
D) Kısmi denge analizi 
E) Alternatif maliyet 

Yanıt: D 
Ceteris paribus koşuluna başvurularak, 
sadece sınırlı sayıdaki değişken ara
sındaki ilişki göz önüne alınarak yapı
lan analize kısmi denge analizi denil
mektedir. Kısmi denge analizi (neokla
sik analiz) Marshall'ın iktisat teorisine 
yapmış olduğu katkıdır. 
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213.Blr mala ait arz eğrisinin sağa doğru 

kayması durumunda aşağıdakiler

den hangisi meydana gelir? 

A) Toplam gelir mutlaka düşer 

B) Toplam gelir mutlaka artar 

C) Talep eğrisi esnekse toplam gelir 

artar 

D) Arz eğrisi esnek değilse toplam gelir 

artar 

E) Talep eğrisi esnek değilse toplam 

gelir artar 

Yanıt: C 

214.Yatay eksende gıda, dikey eksende 

de giyim eşyası gösteriliyorsa ve gı

danın fiyatı giyim eşyasına göre 

yükselmişse bütçe doğrusu nasıl 

değişir? 

A) Daha yatay hale gelir 

B) İçeriye doğru paralel kayar 

C) Orijine doğru paralel kayar 

D) Daha dik hale gelir 

E) Dışarıya doğru kayar 

Yanıt: O 

Tüketicinin geliri sabitken, satın aldığı 

malların birinin fiyatının değişmesi ha

linde, bütçe doğrusunun eğimi değişe

cektir. Gıdanın fiyatı yükselince tüketi

ciler daha az gıda maddesi alabilecek

lerdir. 

215.Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağı

daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Talep azalır, arz sabit kalırsa denge 

fiyatı düşer 

B) Arz azalır, talep sabit kalırsa, denge 

fiyatı yükselir 

C) Talep artar, arz azalırsa denge fiyatı 

yükselir 

D) Arz artar, talep azalırsa denge fiyatı 

düşer 

E) Talep azalır ve arz artarsa denge fi

yatı yükselir 

İKTİSAT 

Yanıt: E 

Bu tarz sorularda grafik çizilerek daha 

kolay çözüme ulaşılabilir. 

216.X malının, talep denklemi P= 7- 0,3 Q 

ve arz denklemi P= 2+ 0,2 Q şeklinde 

ise denge miktarı kaçtır? 

A) 10 B) 25 C) 30 D) 60 E)95 

Os=Oo 

7-0,30=2+0,20 

0,50=5 

0=10 

Yanıt: A 

217.A malının talep eğrisinin sağa kay

masını aşağıdaki ifadelerden hangisi 

açıklar? 

A) A malının modası geçmiştir ve olası 

her fiyat düzeyinde daha az A malı 

satın almak istemektedirler 

B) A malının fiyatı yükselmiştir ve bu

nun sonucunda tüketiciler A malın

dan daha az satın almak istemekte

dirler 

C) Üretim maliyetleri azaldığından üre

ticiler daha fazla A malı arz etmek 

istemektedirler 

D) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun 

sonucunda tüketiciler A malından da

ha fazla satın almak istemektedirler 

E) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine 

değişmiştir ve olası her fiyat düze

yinde A malından daha fazla satın 

almak istemektedirler. 

Yanıt: E 

Talep eğrisi, tüketicinin geliri artarsa 

veya tercihleri A malı lehine değişirse 

sağa kayar. 
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218.Mal fiyatları ve tüketici geliri yönün
den, herhangi bir mal için sıradan 
(Marshallcı) talep fonksiyonu ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğ
rudur? 

A) Sıfırıncı dereceden homojen 
B) Birinci dereceden homojen 
C) İkinci dereceden homojen 
D) Üçüncü dereceden homojen 
E) Homojenlik özelliği göstermez 

Yanıt: A 

219.Maç bileti satan tekelci firma piya
sayı kadınlar ve erkekler olarak iki 
alt piyasaya ayırmış ve üçüncü de
rece fiyat farklılaştırması uygulamak 
istemektedir. Bu verilere göre, fir
manın uygulayacağı fiyatla ilgili -~ 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- .c 
rudur? !!! :;;: 
A) Firma, fiyatları piyasaların esneklik- -~ 

!erini eşit kılacak şekilde belirleye- cı 
cektir 

B) Firma, her iki piyasada da fiyatı 
marjinal maliyete eşitieyecektir 

C) Firma, her iki piyasada da fiyatı or
talama maliyete eşilleyecektir 

D) Firma, fiyat esnekliğinin yüksek ol
duğu piyasa için daha yüksek bir fi
yat belirleyecektir 

E) Firma, fiyat esnekliğinin yüksek ol
duğu piyasa için daha düşük bir fi
yat belirleyecektir 

Yanıt: E 

Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırma
sının üç koşulundan biri ayırım yapılan 
piyasaların talep yapısının ve dolayı

sıyla aynı fiyat düzeyinde bu piyasalar
da talebin esnekliğinin farklı olmasıdır. 
Esnekliğin yüksek olduğu piyasalarda 
düşük fiyat, esnekliğin düşük olduğu 

piyasalarda ise yüksek fiyat uygulanır. 
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220.Arz egrısının sağa kayması duru
munda tüketici fazlasındaki değişme 
nasıl olur. 

A) Tüketici fazlası değişmez 

B) Tüketici fazlası artar 

C) Tüketici fazlası azalır 

D) Tüketici fazlası için herhangi bir şey 
söylenemez 

E) Tüketici fazlası piyasa fiyatına eşit
lenir. 

Yanıt: B 

221.Ali, fiyatı 2 TL olan X malından 100 
birim ve fiyatı 4 TL olan Y malından 
50 birim tüketmektedir. X malının fi
yatı 5 TL ye ve Y malının fiyatı 8 TL 
ye çıkarsa, aynı miktarda X ve Y malı 
satın alabilmesi için Ali'nin geliri kaç 
TL artmalıdır? 

A)400 

0)900 

B) 500 

E) 1000 

C) 700 

(2x100) + (4x50)=400 

(100x5) + (50x8)=900 

900- 400= 500 

Ali'nin geliri 500 TL artmalıdır. 

Yanıt: B 

222.Önceden saati 6 TL den haftada 40 
saat çalışırken, şimdi saati 7 TL den 
haftada 35 saat çalışan bir işçi için 
aşağıdakilerden hangisi söz konu
sudur? 

A) Gelir ve ikame etkileri birbirine eşittir 

B) İkame etkisi daha önemlidir 

C) Gelir etkisi daha önemlidir 

D) Gelir ve ikame etkileri aynı ölçüde 
önemlidir 

E) Her iki etki içinde herhangi bir şey 
söylenemez 

Yanıt: C 
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Ücretler yükseldikçe, arz edilen emek 

miktarı önce artarken, belirli ücret dü

zeyinden sonra azalmaya başlayabilir. 

Bu tip arz eğrisine tersine dönen emek 

arz eğrisi denir. Terse dönen emek arz 

eğrisinde gelir etkisi ikame etkisinden 

daha baskındır. 

223.Rekabetçi bir endüstride önemli 

ölçüde iktisadi kar gerçekleştirili

yorsa, aşağıdakilerden hangisi mey

dana gelir? 
A) Üretim ve ürün fiyatı artar, iktisadi 

kar yükselme eğilimine girer 

B) Üretim artar, ürün fiyatı düşer ve ik

tisadi kar yükselme eğilimine girer 

C) Üretim artar , ürün fiyatı düşer ve ik

tisadi kar yok olma eğilimine girer 

D) Üretim ve ürün fiyatı artar, iktisadi 

kar yok olma eğilimine girer 

E) Üretim düşer, ürün fiyatı yükselir ve 

iktisadi kar yok olma eğilimine girer 

Yanıt: C 

İktisadi karın olduğu endüstriye yeni 

firmalar girer, yeni firmaların girmesi ile 

üretim artar. üretim artışı sonucunda 

fiyatlar düşer ve iktisadi kar yok olma 
eğilimine girer. 

224.Marshall'a göre piyasa dengesinin 

istikrarlı olabilmesi için gerekli koşul 

. aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiyatların yükselmesinin fazla talebi 

yok etmesi 

B) Arzdaki artışın talep fiyat fazlasını 

azaltması 

C) Arzdaki azalışın fiyat fazlasını yok 

etmesi 
D) Fiyat yükselmesinin talebi artırması 

E) Arzdaki artışın talep fiyat fazlasını 

artırması 

Yanıt: B 

İKTİSAT 

225.Tam rekabetçi bir firmanın kısa dö

nem arz eğrisi aşağıdakilerden han

gisidir? 
A) Ortalama maliyet eğrisinin yükselen 

kısmı 

B) Ortalama maliyet eğrisinin marjinal 

maliyet eğrisinin kestiği noktanın 

yukarısında kalan kısmı 

C) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama 

değişir maliyet eğrisini kestiği nok

tanın yukarısında kalan kısmı 

D) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama 

maliyet eğrisinin kestiği noktanın 

aşağısında kalan kısmı 

E) Maıjinal maliyet eğrisinin ortalama 

maliyet eğrisinin kestiği noktanın 

yukarısında kalan kısmı 
Yanıt: C 

226.Fiyat tüketim eğrisinin pozitif olduğu 

durumda talep esnekliğinin değeri 

nedir? 

A) Bir B) Sıfır 

C) Birden küçük D) Birden büyük 

E) Sonsuz 
Yanıt: C 

227.Aşağıdakilerden hangisi üniversite

de öğrenim görmenin fırsat maliyeti 

değildir? 

A) Üniversite öğrenim süresince yaptı

ğı yiyecek ve giyecek harcamaları 

B) Üniversite öğrenim kitaplarına öde

nen paralar 

C) Üniversite öğrenim süresince yatır

dığı harçlar 

D) Üniversiteye gitmeme durumunda 

çalışılacak işten elde edilecek gelir 

E) Ders çalışmak için kullanılan zama

nın alternatif alanlarda kullanımı 

Yanıt: A 
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228.Dışsallığın tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kamu mallarının fiyatlandırılmasın
da kullanılan teknik 

B) Tüketicinin herhangi bir maldan tü
ketmek istediği ilave her bir birim 
için elde ettiği fayda 

C) Üreticilerin her bir ilave birim mal 
üretimi sonucu topluma yansıyan 
sosyal maliyeti 

D) Bazı ekonomik faaliy.etler oflaya çı
kan ve üçüncü kişilere yansıyan 
fayda veya maliyetler 

E) Devletin ürettiği bazı mal ve hizmet
lerden toplumdan hiç kimsenin dış
lanamaması 

Yanıt: D 
Herhangi bir fiyatlandırma olmaksızın 
bir karar biriminin başka karar birim 
yada birimlerine sağladığı yarar ya da ~ 
verdiği zarara dışsallık denilmektedir. "' 

:52 
-~ 

229.Monopolcü bir firma ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Fiyat farklılaştırması yapan mono

polcu esnekliği düşük olan alt piya
sada daha düşük fiyat uygular. 

B) Sıfır maliyetle çalışan monopol
cünun karının maksimum olduğu 
üretim hacminde talep esnekliği bire 
eşittir. 

C) Uzun dönemde normal kar eden 
monopolcü optimum tesis büyüklü
ğünde çalışır. 

D) Monopolde tüketiciler, tam rekabete 
kıyasla daha büyük üretim miktarına 
daha yüksek fiyat öderler. 

E) Maliyetleri sıfırdan büyük olan mo
nopolcünün karını maksimize eden 
denge üretim miktarı talep esnekli
ğinin birden küçük olduğu bölge 
içindedir. 

Yanıt: B 

Ol 
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230.Bir malın talep denklemi Y=100-p ve 
P= 75 olduğuna göre net tüketici 
rantı ne kadardır? 
A) 25 B) 75 C) 150.5 

D) 312.5 E)450 

Yanıt: D 

231.P=100-2Q talep denklemine sahip bir 
piyasada fiyat 40 birim ise tüketici 
rantı kaç birimdir? 

A) 400 B) 600 C) 900 

D) 1200 E) 1500 

Yanıt: C 
Tüketici rantını kesin bir şekilde hesap
layabilmek için entegral hesapları kul
lanılır. 

P=a-bQ, P=P· 

R r'" ( · . - b(O')' . . T = .\, a-bO):JO-PO =aO --
2
--PO 

p = 100-20 p' = 40 

TR= t (100-20):J0-(40)(30) 

[ 
20

2 

]" = 1000-- -1200 
2 10 

= (100).(30)-(30)2 -1200 = 900 
p 

100 

40 

o 30 50 M 
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232.Tam rekabetçi bir firmanın faaliyet 

karının sıfır olması durumunda aşa

ğıdakilerden hangisi söz konusu 

olur? 

A) Toplam maliyet= Toplam Hasıla 

B) Toplam hasıla= Toplam değişken 

maliyet 

C) Marjinal maliyet= Toplam maliyet 

D) Toplam maliyet = Ortalama Değiş

ken Maliyet 

E) Toplam Hasılat - Ortalama sabit 

maliyet= Toplam değişken maliyet 

Yanıt: B 

Toplam hasılat toplam değişken maliye-

te eşitse firma toplam sabit maliyet ka-

dar zarar ediyordur. Sadece üretim için 

katlandığı maliyetleri karşılayacak kadar ~ 

hasılat elde ediyordur. s 

233.Üretimin ikinci bölgesinde aşağıda

kilerden hangisi doğrudur? 

A) Marjinal ürün ortalama ürünün üze

rindedir. 

B) Marjinal ürün sıfır veya sıfırın altın

dadır. 

C) Ortalama ürün sıfır veya sıfırın al

tındadır. 

D) Toplam ürün düşmektedir. 

E) Marjinal ürün ortalama ürüne eşit 

veya ortalama üründen küçüktür. 

Yanıt: E 

Üretimin ikinci bölgesinde marjinal ürün 

ortalama ürüne eşit veya ortalama 

üründen küçüktür. Bu bölgede marjinal 

ürün ve ortalama ürün azalan bir seyir 

izlemektedir. İkinci bölgenin sonunda 

marjinal ürünün değeri sıfırdır. 

32 
-~ 
cı 
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234. Tam rekabet piyasasındaki bir firma 

için kar maksimizasyonunun ilk şar

tı, fiyatın marjinal maliyete eşit ol

masıdır. İkinci şartı için, karın mak

simize olduğu üretim düzeyinde 

aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

A) Marjinal maliyet eğrisinin eğiminin 

marjinal hasılat eğrisinin eğiminden 

daha küçük olması 

B) Marjinal maliyet eğrisinin negatif 

eğimli olması 

C) Marjinal hasılat eğrisinin negatif 

eğimli olması 

D) Marjinal maliyetin artıyor olması 

E) Marjinal maliyetin azalıyor olması 

Yanıt: D 

Marjinal maliyet ile fiyat iki noktada bir

birine eşittir. Marjinal maliyet, azalır

ken fiyata eşit ise firma kar etmeye ye

ni başlar. Marjinal maliyet, artarken fi

yata eşit ise firma kar maksimizasyo

nundadır. 

235.Tam ikame X ve Y malları için MRSx, 

y>Px/Py ise tüketici dengesinde op

timal y malı miktarı kaçtır? 

A) O B) 1 C) -
1 

Py 

D) _1 
Px 

E) Px 
Py 

Yanıt: C 

236.Uzun dönemde sermaye (K) ve 

emek (L) kullanan firma veri serma

ye fiyatı ile veri ücret oranı (MPPL 

/MPPK)<(w/r) durumunda bulunursa 

bu firma karını maksimum kılmak 

için ne yapmalıdır. 

A) K ve L'yi artırmalıdır 

B) K ve L'yi azaltmalıdır 

C) K'yı azaltıp L'yi artırmalıdır 

D) K'yı artırıp L'yi azaltmalıdır 

E) Sadece L'yi azaltmalıdır 

Yanıt: D 
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237.Marjinalist devrim ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ölçeğe göre sabit getiri ilkesini sa
vunur 

B) Aksak rekabet piyasalarını iktisat bi
limine taşımıştır 

C) Azalan marjinal fayda ilkesini sa
vunmaktadır 

D) Ülkelerin ticaret fazlası oluşturma 
çabalarının tarımsal ürünlere olan 
talebi kısılması ulusal zenginliği 
olumsuz yönde etkileyeceğini savu· 
nur 

E) Talep yönlü politikaların yeterti ol· 
madığını savunur 

Yanıt: C 

238.X ve Y malını tercih eden bir -~ 
tüketicinin fayda fonksiyonu .o 
U(x,y) = 10X112.Y113'dür. x malının fi- ~ 
yatı 2 birim Y malının fiyatı 4 birim ·:;ı 
ve tüketicinin geliri 270 birim ise tü- cı 
keticinin maksimum fayda değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)90 8)150 C)280 

0)270 E)300 

Yanıt: D 

239.Tam rekabet piyasasında faaliyet 
gösteren bir firmanın kısa dönem 
toplam maliyet fonksiyonu a3-1oa2 +50Q 
dur. Bu firmanın normal kar elde et
mesini sağlayacak piyasa fiyatı kaç
tır? 

A) 5 B) 10 C)25 D) 35 E) 50 

Yanıt: C 
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240.Y,K,L sırasıyla üretim, sermaye ve 
işgücü miktarlarını gösterdiğine gö
re; aşağıdakilerden hangisi ölçeğe 
göre sabit getirinin söz konusu ol
duğu bir üretim yapısını göstermek
tedir? 

A) Y = 5K.3 l 

C) Y = K.L 

E) Y = 3K113 L 213 

B) Y = 0,2K.L 

D) Y = 5K112 .L 314 

Yanıt: E 

241.X malı üreten bir firma için işgücü ve 
sermayenin marjinal değerleri sıra
sıyla 1 ve 0,5'tir. Sermayenin birim 
maliyeti 0,2 olduğu durumda işgü
cünün birim maliyeti kaçtır? 
A) O, 1 B)0,4 C) 0,20 D) 4 E) 2,5 

Yanıt: B 

242.Sektördeki en büyük 4 firma kağıt 
satışlarının %90'ını gerçekleştiriyor
sa kağıt sektörü aşağıdaki piyasa
lardan hangisinin içinde yer alır? 

A) Monopson 

B) Monopol 

C) Monopollü rekabet 

D) Oligopol 

E) Düopol 

Yanıt: D 

N firma yoğunlaşma endeksi (CRn) bir 
endüstride en büyük, ilk iki, ilk dört ve
ya ilk sekiz firmanın piyasa payları he
saplanarak, piyasayı ne ölçüde kontrol 
ettiklerinin belirlenmesidir. CRn endek
si %40'dan büyük % 1 OO'den küçük ise 
bu piyasa oligopol piyasasıdır. 
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243.Talep miktarı (q) ile talep fiyatı (p) 
arasındaki ilişki q = 8p"1 olan bir mal 

için aşağıdakilerden hangisi doğru
dur? 

A) Malın fiyatı düşerse söz konusu ma

la harcanan toplam tutar değişmez 

B) Malın fiyatı artarsa mala yapılan 

toplam harcama değişmez 

C) Malın fiyatı düşerse mala yapılan 

toplam harcama artar 

D) Malın fiyatı düşerse mala yapılan 

toplam harcama azalır 

E) Malın fiyatı artarsa mala yapılan 

toplam harcama artar 

Yanıt: A 

244.Cournot dengesiyle tam rekabet 

dengesinin karşılaştırıldığı bir du· ·~ 

rumda aşağıdaki ifadelerden hangisi ::@ 

doğrudur? .>< 

A) Cournot dengesinde kar daha yük· ·~ 
sek, ü relim düzeyi ise daha düşüktür °' 

B) Tam rekabet ve Cournot modelinde 

üretim düzeyi aynı; ancak karlılık 

durumu belli değildir 

C) Tam rekabet dengesinde hem kar 

hem de üretim düzeyi daha yüksektir 

D) Cournot dengesinde hem kar hem 
de üretim düzeyi daha yüksektir 

E) Tam rekabet dengesinde kar daha 

yüksek, üretim düzeyi daha düşüktür 

Yanıt: A 

245.Telafi edilmiş talep egrısı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğ

rudur? 

A) Daima negatif eğimlidir 

B) Devamlı pozitif eğimlidir 

C) Her noktada talebin fiyat esnekliği 

sıfırdır 

D) Sadece gelir etkisi söz konusudur 

E) Giffen mallarda pozitif eğimlidir 

Yanıt: A 

iKTiSAT 

246.Tüketici faydasını maksimize ettiği 

durumda A malının fiyatı ile B malı

nın fiyatı birbirine eşitse A ve B mal· 
!arıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Tüketilen A ve B malı miktarı birbiri-

ne eşittir. 

B) Tüketicinin bütçesi yetersizdir. 

C) A ve B malları tam ikame mallardır. 

D) A ve B malları tamamlayıcı mallar

dır. 

E) A ve B'nin marjinal faydası birbirine 

eşittir. 

Yanıt: E 

MU,/P,=MUı/Pb 

P,ile Pbbirbirine eşit ise Ave B'nin marjinal 

faydaları birbirine eşittir. 

247. Bir tüketici A malını B malına, B malını 

ise C malına tercih ediyorsa, A malını 

C malına da tercih etmiş olur. 

Bu tüketici davranışı aşağıdaki var
sayımlardan hangisine dayanır? 

A) Geçişlilik 

B) Kayıtsızlık 

C) Azalan marjinal teknik ikame oranı 

D) Azalan marjinal ikame oranı 

E) Azalan verimler 

Yanıt: A 

A>B ve B>C ise A>C olmalıdır. 

248.A.Marshall'ın Elmas-Su Paradoksu
nu açıklamak için kullandığı temel 
mekanizma aşağıdakilerden hangi· 

sidir? 

A) Azalan marjinal fayda ve artan mar-

jinal maliyetler 

B) İçsel ve dışsal ekonomiler 

C) Gelir ve ikame etkileri 

D) Tüketici ve üretici rantı 

E) İç ve dış denge 
Yanıt: A 



MİKRO İKTİSAT 

249.Aşağıdakilerden hangisi "Marjinal 
Teknik İkame Oranı" kavramını gös
terir? 

A) Eşürün eğrisi üzerinde, faktörlerden 
birisinin kullanımı artırıldığında üre
tim miktarını sabit tutmak için diğer 
faktörün kullanımının ne kadar azal
tılması gerektiğini 

B) Kayıtsızlık eğrisi üzerinde, faktörler
den birisinin kullanımı artırıldığında 
üretim miktarını sabit tutmak için di
ğer faktörün kullanımının ne kadar 
azaltılması gerektiğini 

C) Ölçeğe göre getiri analizinde, bir 
faktörün miktarı artırıldığında üretimi 
de aynı oranda artırabilmek için di
ğer faktörün miktarının ne kadar ar
tırılması gerektiğini 

D) Tam rekabet piyasa analizinde fak· 
törlerden birisi azaltıldığında, karın 

ne kadar azaldığını 
·~ 

:§ 
E) Eksik rekabet piyasa analizinde, bir :52 

faktörün fiyatındaki bir azalma so- ·~ 

nucunda karı maksimize etmek için cı 

diğer faktörün fiyatında ne kadar bir 
artış olması gerektiğini 

Yanıt: A 

250.Marjinal ürünün ortalama ürünü kes
tiği (eşit) olduğu noktada aşağıdaki
lerden hangisi söz konusudur? 

A) Ortalama ürün eğrisinin eğimi nega
tiftir. 

B) Ortalama ürün eğrisinin eğimi pozi
tiftir. 

C) Ortalama ürünün değeri negatiftir 

D) Ortalama ürün maksimum değerin
dedir. 

E) Marjinal ürünün değer negatiftir. 

Yanıt: D 
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251.Uzun dönem ortalama maliyet eğri
sinin negatif eğimli olduğu durumda, 
aşağıdakilerden hangisi söz konu
sudur? 

A) Pozitif alan ekonomileri vardır. 

B) Bürokrasiden kaynaklanan maliyet 
azalışı vardır 

C) Öğrenme etkisinden kaynaklanan 
maliyet azalışı vardır. 

D) Uzun dönem marjinal maliyet, uzun 
dönem ortalama maliyetten büyük
tür. 

E) Uzun dönem marjinal maliyet, uzun 
dönem ortalama maliyetten küçük
tür. 

Yanıt: E 

252.Artan maliyetli bir endüstrinin uzun 
· dönem arz eğrisi ile ilgili olarak aşa

ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Eğimi sıfırdır. 

B) Eğimi sonsuzdur. 

C) Eğim belirsizdir. 

D) Pozitif eğimlidir. 

E) Negatif eğimlidir. 

Yanıt: D 

Artan maliyetli bir endüstrinin uzun 
dönem arz eğrisi pozitif, azalan mali
yetli bir endüstrinin uzun dönem arz 
eğrisi negatif eğimlidir. 
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253.Karını maksimize eden tekelci bir 
firmanın tekelci gücü için aşağıdaki
lerden hangisi söylenebilir? 

A) Talebin fiyat esnekliği ne kadar kü
çükse tekelci gücün derecesi o ka
dar büyük olur. 

B) Talebin fiyat esnekliği ne kadar kü
çükse tekelci gücün derecesi de o 
kadar küçük olur. 

C) Arz esnekliği ne kadar küçükse te
kelci gücün derecesi de o kadar bü
yük olur. 

D) Arz esnekliği ne kadar küçükse te
kelci firma, fiyatını marjinal maliyeti
nin üzerine o kadar çok çıkartabilir. 

E) Tekelci gücün derecesi talebin fiyat 
esnekliği ve arz esnekliğinden ba
ğımsızdır. 

Yanıt: A 

Talebin fiyat esnekliği tekel gücünün -~ 
göstergesidir. Talebin fiyat esnekliği ~ 

azaldıkça tekel gücü artar. Talebin fiyat :;;: 

esnekliği ile tekel gücü arasında ters ·~ 

yönlü ilişki vardır. "' 

254.Cournot düopol modelinde aşağıda
kilerden hangisi geçerlidir? 

A) Bu modelde düopolcü karını mak
simum yapan üretim miktarını belir
lerken, diğer düopolcünün üretim 
miktarını değiştirmeyeceğini dikkate 
alır. 

B) Denge durumunda fiyat ve üretim 
miktarı tam rekabetten daha fazla
dır. 

C) Denge üretim miktarı tam rekabet
tekinden az fiyat daha düşüktür. 

D) Piyasa üretim miktarı tekelci ile ay
nıdır. 

E) Piyasa fiyatı tekelci ile aynıdır. 

Yanıt: A 

İKTİSAT 

255.Emek piyasasında monopson duru
munda olan bir firmada, emeğin 

marjinal maliyeti ile ilgili olarak aşa
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ücret haddinden büyüktür. 

B) Ücret haddinden küçüktür. 

C) Ücret haddine eşittir. 

D) Sermayenin ma~inal maliyetine eşittir. 

E) Emeğin marjinal maliyet eğrisi ile 
emek arz eğrisi birbirine eşittir 

Yanıt: A 

256.0rtalama ürün marjinal ürüne eşit ve 

her ikisi de pozitifse, toplam ürün ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Artmaktadır. 

B) Azalmaktadır 

C) Sabittir. 

D) Maksimumdur. 

E) Negatiftir. 
Yanıt: A 

Marjinal ürün pozitif olduğu sürece top

lam ürün artmaktadır. Marjinal ürün sı

fırken toplam ürün maksimumdadır. 

Marjinal ürün negatif iken toplam ürün 

azalmaktadır. 

257.Tam rekabet piyasasındaki bir fir

manın kısa dönem arz eğrisi için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ortalama maliyetin artan kısmıdır 

B) Marjinal maliyetin artan kısmıdır 

C) Fiyat eksenine paraleldir 

D) Firma kapanma noktasının üstünde 
kalan toplam maliyet eğrisinin artan 

kısmıdır 

E) Firmanın kapatma noktasının üs
tünde kalan marjinal maliyet eğrisi
nin artan kısmıdır 

Yanıt: E 
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258.Tekelci bir firmanın karını maksimize 
ettiği durumla ilgili aşağıdaki ifade
lerden hangisi doğrudur? 
A) Firma, fiyatını ortalama maliyete eşit 

olarak belirlemiştir 
B) Firma, üretim düzeyini marjinal ha

sılatın marjinal maliyete eşit olduğu 
noktada belirlemiştir 

C) Firma, üretim düzeyini toplam hası
latını maksimum yaptığı noktada 
belirlemiştir 

O) Firma, üretimini talebin fiyat esnek
liğinin 1 'e eşit olduğu üretim düze
yinde gerçekleştirmiştir 

E) Firma, ürettiği mal için piyasadaki 
tüketicilerin ödeyebileceği maksi
mum fiyatı belirlemiştir 

Yanıt: B 

-~ 

259.Kayıtsızlık eğrilerinin orıııne göre ]l 
kesin dışbükey olmalarının nedeni 32 

aşağıdakilerden hangisidir? "t;j 
C> A) Malların normal mallar olması 

B) Tüketici tercihlerinin geçişliliği var
sayımı 

C) Tüketici tercihlerinin monoton oldu
ğu varsayımı 

O) Tüketici tercihlerinin tam olduğu 
varsayımı 

E) Azalan marjinal ikame oranı varsa
yımı 

Yanıt: E 

260. Tam rekabet piyasasında faaliyet 
gösteren bir firmanın karşılaştığı ta
lep eğrisinin esneklik ve eğimi kaç
tır? 

Esneklik Eğim 

A) -1 1 
B) 00 00 

C) o 00 

O) 00 o 
E) o 

Yanıt: O 
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261-Fiyat-tüketim eğrisi yatay (miktar) 
eksene dik bir doğru ise, talebin fi
yat esnekliği hangi değeri alır? 
A) Sonsuzdur. 
B) Sıfırdır. 

C) 1 'den büyüktür. 
O) Birdir. 
E) 1 ile O arasında. 

Yanıt: B 

262-Telafi edilmiş talep egrısı ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) Gelir ve ikame etkisini aynı anda 

yansıtır 

B) Sadece gelir etkisini yansıtır 
C) Sadece ikame etkisini yansıtır 
D) Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi 

ile çakışır 
E) Arz eğrisini hiçbir zaman kesmez 

Yanıt: C 

263-Tam rekabetçi bir firma aşağıdaki 
durumların hangisinde kısa dönem
de üretimini durdurma kararı alır? 

A) Toplam hasıla değişken maliyetler
den daha az ise 

B) Toplam hasıla toplam maliyetleri 
karşılamıyorsa 

C) Firma normal kar elde ediyorsa 

D) Ortalama sabit maliyetler değişken 
maliyetlerden çok fazlaysa 

E) Toplam hasıla sabit maliyetlerden 
daha az ise 

Yanıt: A 
Toplam hasıla değişken maliyetlerden 
daha az ise firma değişken maliyetlerini 
karşılayamıyordur. Firma sabit maliye
tin tamamı ve değişir maliyetin toplam 
hasılayı aşan kısmı kadar zarar eder. 
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264.Arz egrısının esnekliği sonsuzsa, 

üretici artığı ile ilgili aşağıdaki ifade

lerden hangisi doğrudur? 

A) üretici artığı sıfırdır. 

B) Üretici artığı maksimumdur. 

C) Talepteki bir artış üretici artığını dü

şürür. 

D) Arz eğrisinin aşağı doğru bir kay

ması üretici artığını düşürür. 

E) Arz eğrisinin yukarı doğru bir kay

ması üretici artığını düşürür. 

Yanıt: A 

Üretici rantı, fiyat ile üretici arz eğrisi 

arasında kalan kısımdır. üretici arz eğ

risinin esnekliği sonsuzsa üretici rantı 

sıfırdır. 

265. Tam rekabet piyasasında faaliyet ·

gösteren bir firmanın ortalama (OM) j 
ve marjinal maliyet (MM) eğrilerinin 32 

U şeklinde olduğu varsayıldığında, 

kısa dönem dengesinin gerçekleştiği 

üretim düzeyiyle ilgili olarak aşağı

daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Marjinal maliyet, marjinal hasılata 

eşittir; marjinal maliyet egrısının 

eğimi, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden küçüktür. 

B) Marjinal maliyet, marjinal hasılata 

eşittir; marjinal maliyet egrısının 

eğimi, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden büyüktür. 

C) Ortalama maliyet, ortalama hasılata 

eşittir; ortalama maliyet eğrisi, mar

jinal hasılat eğrisini alttan keser. 

D) Ortalama maliyet, piyasa fiyatına 

eşittir; ortalama maliyet eğrisi, mar

jinal hasılat eğrisini alttan keser. 

E) Ortalama maliyet, ortalama hasılata 

eşittir; ortalama maliyet eğrisinin 

egımı, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden her zaman küçüktür. 

Yanıt: B 

iKTiSAT 

266.Birinci derece (Tam) fiyat farklılaş

tırması yapan monopolcünün yol aç

tığı refah kaybı ile ilgili aşağıdakiler

den hangisi söylenebilir? 

A) Refah kaybı her zaman aynıdır. 

B) Monopolcü tam rekabetçi endüstri 

kadar mal üreteceği için refah kaybı 

sıfır olur 

C) Monopolcü tam rekabetçi endüstri 

kadar mal üreteceği için refah kaybı 

maksimum değerine ulaşır. 

D) Fiyat farklılaştırması yapmayan bir 

tekelci firmanınkinden daha fazladır. 

E) Monopolcü tam fiyat farklılaştırması 

yapamayacağı için refah kaybı ay

nen devam eder. 

Yanıt: B 

Birinci derece (Tam) fiyat farklılaştır

ması yapan monopolcü firma tüketici 

rantının tamamını ve dara kaybı kısmı

nı ele geçirerek refah kaybını sıfıra in

dirir. Tam rekabetçi endüstri kadar mal 

üretir. 

267.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

"Minimum Etkin Ölçeği" tam olarak 

tanımlamaktadır? 

A) Ortalama maliyetin minimum olduğu 

en düşük üretim düzeyidir. 

B) Firmanın normal kar elde edebildiği 

en yüksek üretim düzeyidir. 

C) Firmanın faaliyet gösterebileceği 

kadar kar elde ettiği üretim düzeyi

dir. 

D) Ortalama maliyet eğrisinin negatif 

eğimli olduğu en düşük üretim dü

zeyidir. 

E) Ortalama maliyetin maksimum ol

duğu en düşük üretim düzeyidir. 

Yanıt: A 
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2~.Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) Gelir ve ikame etkisini aynı anda 

yansıtır 

B) Sadece gelir etkisini yansıtır 
C) Sadece ikame etkisini yansıtır. 
D) Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi 

ile çakışır. 
E) Arz eğrisini hiçbir zaman kesmez 

Yanıt: C 

269.Bütçe (kısıtı) doğrusunda, tüketici
nin reel gelirinin ölçütü nedir? 
A) Bütçe doğrusunun eğimi 
B) Bütçe doğrusunun eğiminin tersi 
C) Bütçe doğrusunun sağındaki alan 
D) İki malın piyasa fiyatlarının oranı ·;; 

.c-~ E) Bütçe doğrusunun yatay ve dikey '" 
eksenleri kestiği noktalar :52 

Yanıt: E 

270.Marjinal maliyet aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
A) Bir birim daha fazla çıktı üretmenin 

toplam maliyette meydana getirdiği 
değişmeye 

B) Toplam maliyetin üretim miktarına 
oranına 

C) Üretim miktarının toplam maliyete 
oranına 

D) Toplam maliyetin toplam çıktı mikta
rına oranına 

E) Toplam çıktı miktarının toplam mali
yete oranına. 

Yanıt: A 

·~ 
Ol 
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271.Devletin tekelci bir firmadan götürü 
bir vergi aldığında tekelci için hangi 
sonuç ortaya çıkar? 
A) Denge fiyatı azalır. 
B) Denge fiyatı artar. 
C) Denge üretim miktarı azalır. 
D) Denge üretim miktarı artar. 
E) Denge üretim miktarı ve fiyatı de

ğişmez, toplam karı azalır. 

Yanıt: E 

Devletin tekelci bir firmadan götürü bir 
vergi alması denge üretim miktarı ve fi
yatı değiştirmez, toplam karı azaltır. 

Çünkü götürü vergi tekelci bir firma 
için sabit maliyettir. Sabit maliyet tekel
ci firmanın marjinal maliyetini etkile
mez. Tekelci firmanın marjinal maliyeti 
değişmediği için üretim miktarı ve fiyat 
değişmez. Götürü vergi tekelci firmanın 
toplam maliyetlerini artırarak toplam 
karını düşürür. 

272.Cournot oligopol modelinde, bir 
firmanın üretimi aşağıdaki durumla
rın hangisinde artar? 

A) Firmanın marjinal maliyeti yükselirse 

B) Piyasadaki firma sayısı azalırsa 

C) Piyasadaki firma sayısı artarsa 

D) Piyasadaki diğer firmaların gerçek
leştirdiği toplam üretim artarsa 

E) Üretim ile ilgili olarak önceden bir 
şey söylenemez, diğer firmaların ka
rarlarını beklemesi 

Yanıt: B 

Cournot oligopol modelinde n/n+ 1 for
mülü kullanılarak, firmaların üretim 
payları hesaplanır. Bu formüle göre 
firma sayısı azaldıkça bir firmanın üre
tim miktarı artar. 
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273.Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifade

lerden hangisi doğrudur? 

A) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin 

gelir esnekliği her noktada birdir. 

B) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin 

gelir esnekliği her noktada sıfırdır. 

C) Miktar eksenine dik bir doğruysa, ta

lebin gelir esnekliği birdir. 

D) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli 

bir doğruysa, talebin gelir esnekliği 

1 'den küçüktür. 

E) Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli 

bir doğruysa, talebin gelir esnekliği 

1 'den büyüktür. 

Yanıt: A 

Dikey eksen talep edilen miktar, yatay 

eksen geliri gösterirken; ·~ 

Engel eğrisi orjinden çıkan bir doğru ~ 
ise talebin gelir esnekliği her noktada 

-~ 

birdir. cı 

Engel eğrisi dikey eksenden çıkan po

zitif eğimli bir doğru ise talebin gelir es

nekliği birden küçüktür. 

Engel eğrisi yatay eksenden çıkan po

zitif eğimli bir doğru ise talebin gelir es

nekliği birden büyüktür. 

274.0rijine göre dışbükey olan bir kayıt· 

sızlık eğrisi boyunca yukarı doğru 

hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğri· 

sinin eğiminin mutlak değeri nasıl 

değişir? 

A) Artar. 

B) Azalır. 

C) Sabit kalır. 

D) Önce düşer, sonra artar. 

E) Önce artar, sonra düşer. 

Yanıt: A 

İKTİSAT 

275.Stackelberg modelinde, lider firma

nın takipçi firmaya göre bir avantaja 

sahip olmasının nedeni aşağıdaki

lerden hangisidir? 
A) Lider ve takipçi firmaların üretim 

düzeylerini eş zamanlı olarak belir

lemesi 
B) Liderin üretim maliyetlerinin tam re

kabetçi kadar olması 

C) Liderin üretim maliyetlerinin takipçi
nin maliyetlerinin yarısı kadar olması 

D) Liderin satış fiyatının tekelci satış 

fiyatına eşit olması 

E) Liderin ü relim düzeyine karar veren 

ilk fimıa olması 

Yanıt: E 

Heinrich von Stackelberg Düopol Mo

delinde firmalardan biri (lider fimıa) ön

ce bir üretim miktarı belirler ve diğer 

fimıa (takipçi firma) ona göre hareket 

eder. Cournot ve Bertrant düopol mo

dellerinde firmalar stratejilerini eş za

manlı olarak belirlerken Stackelberg 

düopol modelinde oyun sıralı bir şekil

de oynanmaktadır. Dolayısıyla ilk fir

manın avantajı vardır. 

276.Mal miktarının yatay eksende göste

rildiği bir durumda, gelir-tüketim eğ

risi dikey ise talebin gelir esnekliği 

değeri kaçtır? 

A)-2 B)-1,5 C) O D) 1,5 E) 2 

Yanıt: C 

Talebin gelir esnekliğinin, talep edilen 

miktardaki % değişmenin, gelirdeki % 

değişmeye oranı olduğunu göz önünde 

bulundurursak; yatay eksen talep edi

len miktar, dikey eksen geliri gösterir

ken; engel eğrisi dikey ise her bir gelir 

düzeyinde talep edilen mal miktarı de

ğişmeyeceğinden talebin gelir esnekliği 

sıfır değerinde olacaktır. 
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277.Piyasa talep eğrileri ile toplam talep 
eğrileri arasındaki ilişki aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğ

rilerinin yatay toplamıdır. 
B) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğ

rilerinin dikey toplamıdır. 
C) Piyasa talep eğrileri kısa dönemli 

toplam talep eğrileri uzun dönemli
dir. 

D) Piyasa talep eğrileri uzun dönemli 
toplam talep eğrileri kısa dönemlidir. 

E) Piyasa talep eğrisi ile toplam talep 
eğrisi arasında bir ilişki yoktur. 

Yanıt:E 

278.Bir malın fiyatındaki azalmanın orta
ya çıkaracağı gelir etkisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) Normal mal ise malın tüketilen mik- ~ 

tarında bir artışa neden olur. ~ 

B) Söz konusu malın tüketilen mikta- -~ 
rından daima bir azalışa neden olur. oı 

C) Lüks mal ise malın tüketilen mikta
rında bir azalışa neden olur. 

D) Giffen malı ise malın tüketilen mik
tarında bir artışa neden olur. 

E) Söz konusu malın tüketilen mikta
rında daima bir artışa neden olur. 

Yanıt: A 

279.Sözleşme eğrisi üzerinde bir nokta
dan diğer bir noktaya hareket edil· 
mesi sonucunda, tüketici faydaları 

açısından aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkar? 
A) Her iki tüketicinin faydası azalır. 
B) Her iki tüketicinin faydası artar. 
C) Yatay eksende gösterilen tüketicinin 

her zaman faydası artar. 
D) Tüketicilerden birinin faydası artar

ken diğerinin faydası azalır. 
E) Eksenlere olan uzaklık bilinmeden 

kesin olarak bir şey söylenemez. 
Yanıt: D 
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Anlaşma eğrisi (sözleşme eğrisi) üze
rindeki her noktada üretim faktörleri iki 
malın üretimi için en etkin biçimde da
ğılmış ve dolayısıyla söz konusu eko
nomide üretim en yüksek düzeye çık
mıştır. Bu eğri üzerindeki bir faktör bi
leşiminden, başka bir faktör bileşimine 
geçildiğinde mallardan birinden üretilen 
miktar artırılırken, bu artış öteki malın 
üretiminden özveri pahasına olur. 

280.Azalan verimler yasasının geçerli 
olduğu bir durumda, diğer değişken
ler sabitken gübre miktarının iki ka
tına çıkarılması buğday üretimini 
nasıl etkiler? 
A) Toplam üretimi sıfır olur. 
B) Üretim miktarını azaltır. 
C) Üretim miktarını tam iki kat artırır. 
D) Üretim miktarını iki kattan daha az 

artırır. 

E) Üretim miktarını iki kattan daha faz
la artırır. 

Yanıt: D 

281.Eşürün eğrilerinin orıııne göre dış
bükey olması durumunda aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Emek ve sermaye birbirlerini tam 

olarak ikame edebilirler. 
B) Sadece emek için azalan marjinal 

verimler yasası geçerlidir. 
C) Ölçeğe göre sabit getiri söz vardır. 
D) Üretimin tamamen emek kullanıla

rak gerçekleştirilmesi mümkündür. 
E) istihdam edilen emek miktarı arttıkça 

ma~inal teknik ikame oranı azalır. 
Yanıt: E 
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282.Monopollü rekabet piyasasında faa

liyet gösteren bir firmanın talep eğ

risi, piyasaya yeni firmaların girmesi 

ile nasıl etkilenir? 

A) Sağa kayar 

B) Sola kayar 

C) Eğimi azalır 

D) Eğimi artar 

E) Etkilenmez 

Yanıt: B 

Yeni firmaların (potansiyel firmalar) pi

yasaya girerek, piyasadaki alıcıların bir 

kısmını kendilerine çekmeyi başarma

ları, endüstride faaliyette bulunan fir

maların ( yerleşik firmalar) karşılaştıkla

rı talep eğrilerinin sola kaymasına ne

den olabilecektir. 

283.Tam rekabetçi bir firmanın kullandığı 

girdilerin fiyatlarının artması sonucu 

marjinal maliyet eğrisi ve üretim 

miktarı nasıl değişir? 

Marjinal maliyet eğrisi 

A) Yukarı kayar 

B) Azalır 

C) Değişmez 

D) Yukarı kayar 

E) Aşağı kayar 

Üretim miktarı 

Artar 

Azalır 

Azalır 

Azalır 

Değişmez 

Yanıt: O 

Tam rekabetçi bir firmanın kullandığı 

girdilerin fiyatlarının artması sonucu 

marjinal maliyet eğrisi yukarı kayar 

böylece kısa dönem arz eğrisi sola ka

yar. Tam rekabetçi firmaların kısa dö

nem arz eğrisi sola doğru kaydığı için 

üretim miktarları azalır. 

iKTiSAT 

284.Bir sinema, çocuk seyircilere 15 TL, 

yetişkin seyircilere 25 TL'den bilet 

satarsa uygulanan fiyat farklılaştır

ması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birinci derece (tam) fiyat farklılaş-

tırması 

B) İkinci derece fiyat farklılaştırması 

C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 

D) Dördüncü dereceden 

E) Tepe noktası fiyat farklılaştırması 

Yanıt: C 

Aynı malın birbirlerinden ayrılmış laklı 

piyasalarda farklı fiyatlardan satıldığı 

fiyat farklılaştırmasına üçüncü derece 

fiyat farklılaştırması denir. 

285.Toplam değişken maliyet fonksiyonu 

C(Q)=9Q2 +Q+85 olan bir firmanın 

marjinal maliyet fonksiyonunun şekli 

nasıldır? 

A) Ters S şeklindedir 

B) Negatif eğimlidir 

C) S şeklindedir 

D) Doğrusaldır 

E) U şeklindedir 

Yanıt: O 

286.Aşağıdaki eğrilerden hangisi bir 

tüketicinin bir mala ilişkin bireysel 

talep eğrisini elde etmek için kullanı

lır? 

A) Fiyat-tüketim eğrisi 

B) Gelir-tüketim eğrisi 

C) Engel eğrisi 

D) Gelir-ikame eğrisi 

E) Phillips eğrisi 

Yanıt: A 

Fiyat-tüketim eğrisi kullanılarak bireysel 

talep eğrisi, Gelir-tüketim eğrisi kulla

nılarak Engel eğrisi elde edilir. 
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287.Marjinal teknik ikame oranı aşağıda
kilerden hangisini gösterir? 
A) Faktörlerden birisi artırıldığında, karı 

maksimize etmek için hasılatın ne 
kadar artırılması gerektiğini gösterir 

B) Eksik rekabet analizinde, bir faktö
rün fiyatındaki bir artış sonucunda 
karı maksimize etmek için diğer fak
törün fiyatında ne kadar bir artış ol
ması gerektiğini gösterir 

C) Kayıtsızlık eğrisi üzerindeki mallar
dan birisinin tüketimi artırıldığında, 

faydayı sabit tutmak için diğer malın 
tüketiminin ne kadar azaltılması ge
rektiğini gösterir 

D) Eşürün eğrisi üzerinde, faktörlerden 
birisinin kullanımı artırıldığında üre
tim miktarını sabit tutmak için diğer 
faktörün kullanımının ne kadar azal
tılması gerekliğini gösterir 

E) Ölçeğe göre getiri analizinde, bir ·~ 
faktörün miktarı artırıldığında üretimi .o 
de aynı oranda artırabilmek için di- ~ 
ğer faktörün miktarının ne kadar ar- ·
tırılması gerekliğini gösterir ~ 

Yanıt: D 

Eş ürün eğrisinin herhangi bir nokta
sındaki eğimine ma~inal teknik ikame 
haddi denir. Girdilerden birinin miktarı 
bir birim artırıldığı zaman ürün miktarı
nın aynı kalabilmesi için diğer girdi mik
tarında kaç birimlik bir azalış olması 
gerekliğini göstermektedir. 

288.Cournot oligopol modelinde, bir 
firmanın üretimi aşağıdaki koşullar
dan hangisinin varlığı halinde artar? 
A) Piyasadaki diğer firmaların gerçek

leştirdiği toplam üretim artarsa 
B) Firmanın marjinal hasılası negatif 

bir değer alırsa 
C) Firmanın marjinal maliyeti yükselir

se 
D) Piyasadaki firma sayısı artış göste

rirse 
E) Piyasadaki firma sayısı azalırsa 

Yanıt: E 
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Duopol probleminin klasik çözumu; 
1838 yılında Fransız iktisatçı A.Coumot 
tarafından geliştirilmiştir. Bu teoride her 
iki firmanın da aynı homojen malı üret
tiği varsayılmıştır. Her düpolist karını, 

kendi üretim kararlarının rakiplerin üre
tim miktarını etkilemeyeceğini varsaya
rak maksimize eder. Düopolistlerden 
birinin üretim düzeyindeki bir artış diğe
rinin optimal üretim düzeyinin azalma
sına yol açar. Bu modelde düopolist 
daha yüksek fiyatla daha az üretim 
yapmakta ve daha fazla kar elde el· 
mekledir. Her düopolist rakibin üretim 
düzeyi sabitmiş gibi davrandığı varsa
yılır. Modelde piyasadaki firmaların 

azalması halinde düopolist firma üreti
mini artırabilecektir. 

289.Sabah içtiği 3. fincan kahvenin mar
jinal faydası sıfır olan bir birey ile il
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Birey, bir sabahta faydasını maksi
mize edebilmek için 3 birimden fazla 
kahve tüketmelidir 

B) Bireyin sabah içtiği kahvenin talep 
eğrisi, 3 birimden sonra pozitif eğim
li hale gelecektir 

C) Bir malın fazladan bir biriminin tüke
timi marjinal fayda sağladığından bu 
durum mümkün değildir 

D) Fiyat sıfır iken, bireyin sabahları iç
tiği kahveye olan talep eğrisi, miktar 
eksenini 3 birimde kesmektedir 

E) Birey, bir sabahta 3 fincan kahve 
tüketerek faydasını maksimize eder 

Yanıt: D 
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290.Tam rekabet piyasasında firma mar

jinal maliyetin azalmakta olduğu 

bölgede ve fiyatın marjinal maliyete 

eşit olduğu noktada üretim yapıyor

sa firma ile ilgili olarak aşağıdakiler

den hangisi doğrudur? 

A) Kar minimizasyonu gerçekleşmiştir 

8) Maliyet minimizasyonu gerçekleş-

miştir 

C) Firma üretimini artırırsa karı azalır 

D) Firma üretimini azaltırsa karı artar 

E) Kar maksimizasyonu gerçekleşmiştir 

Yanıt: O 

291.Azalan marjinal fayda kuralının ge

çerli olduğu bir durumda, bir mal ya 

da hizmet, son biriminin sağladığı 

fayda sıfır oluncaya kadar tüketildi- ·:;; 

ğlnde toplam fayda nasıl değişir? ~ 
A) Sıfır olur -"' 

8) Negatif olur -~ 

C) Artar 

D) Azalır 

E) Sabit kalır 
Yanıt: C 

292.Bir firma için y=LaKb şeklinde bir 

üretim fonksiyonu geçerlidir. Buna 

göre, hangi durumda firmanın uzun 

dönem ortalama maliyet eğrisi yatay 

olur? 
A) Orijinden geçen bir eşürün eğrisi 

varsa 

8) pO olduğu zaman 

C) a+b=O olduğu zaman 

D) a+b=1 olduğu zaman 

E) L=K olduğu zaman 
Yanıt: D 

Firmanın uzun dönem ortalama maliyet 

eğrisinin yatay olması için yani ölçeğe 

göre sabit getiri durumunun söz konu

su olması için a+b=1 olması gerekir. 

Ol 

İKTİSAT 

293. Tekelci rekabet firması hangi düzey

de üretim yaptığında karı maksimum 

olur? 
A) Marjinal hasılatın ortalama maliyete 

eşit olduğu seviyede 

8) Marjinal hasılatın sabit maliyete eşit 

olduğu seviyede 

C) Ortalama maliyetin minimum olduğu 

seviyede 

D) Ortalama hasılatın maksimum oldu

ğu seviyede 

E) Marjinal hasılatın marjinal maliyete 

eş~ olduğu seviyede 

Yanıt: E 

294. Tam rekabet piyasasında faaliyet 

gösteren ve kar maksimizasyonunu 

sağlayan üretim düzeyini gerçekleş

tiren bir firmanın, üretimini artırması 

durumunda aşağıdakilerden hangisi 

ortaya çıkar? 
A) Toplam hasılat artar, toplam değiş

ken maliyetler daha fazla artar 

8) Toplam hasılat azalır, toplam değiş

ken maliyetler daha az azalır 

C) Toplam hasılat artar, toplam değiş

ken maliyetler daha az artar 

D) Toplam hasılat azalır, toplam değiş

ken maliyetler artar 

E) Kar maksimizasyonu sağlanmış ol

duğundan toplam hasılatta ve top

lam değişken maliyetlerde bir de

ğişme olmaz 
Yanıt: A 

Tam rekabet piyasasında faaliyet gös

teren ve kar maksimizasyonunu sağla

yan üretim düzeyini gerçekleştiren bir 

firmanın, üretimini artırması durumun

da firmanın marjinal maliyeti marjinal 

hasılattan büyük olur. Toplam hasılat 

artar, fakat toplam değişken maliyetler 

daha fazla artar. Böylece firmanın top

lam karı azalır. 



MİKRO İKTİSAT 

295.Bir bütçe doğrusu verildiğinde aşa
ğıdakilerden hangisi reel gelirin öl
çülmesinde kullanılabilir? 
A) Bütçe doğrusunun eksenlerden bi

riyle yaptığı açı 
B) Bütçe doğrusunun eğimi 
C) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği 

noktalardan biri 
D) Bütçe doğrusunun esnekliği 
E) Bütçe doğrusunun uzunluğu 

Yanıt: C 

296.Düşük mal ile ilgili aşağıdaki ifade
lerden hangisi doğrudur? 
A) Talep eğrisi daima pozitif eğilimlidir 
B) Engel eğrisi çizilemez 
C) Gelir etkisi ile ikame etkisi aynı yön· 

dedir 
D) Engel eğrisi pozitif eğimlidir. 
E) Engel eğrisi negatif eğimlidir 

·~ 
.c 
.l9 
:;;: 

Yanıt: E -~ 

Düşük Mallar: Gelirde meydana gelen 
artışa karşılık, o mala olan talep edilen 
miktar düşüyorsa, bu tür mallara düşük 
mal denir. Düşük mallar için gelir es
nekliği O'dan küçüktür. Bazı malların ta· 
lebi ilginç talep eğrilerine yol açmakta
dır. Fiyat yükselmeleri genellikle talep 
edilen miktarın azalmasına neden ol
maktadır. Bazı malların talep eğrilerinin 
bir kısmı, fiyat yükselmeleri karşısında 
talep edilen miktarın yükseldiğini ifade 
etmektedir. Bu tür mallara düşük mallar 
denir. 

"' 
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297.İkame etkisini ölçebilmek için aşağı
dakilerden hangisi yapılır? 
A) Hem gelir hem de fiyatlar sabit tutu

lur ancak yeni bir kayıtsızlık eğrisine 
geçilir 

B) Gelir sabit tutulur ve yeni bir kayıt
sızlık eğrisine geçilir 

C) Gelir sabit tutulur ve orijinal kayıtsız
lık eğrisi üzerinde kalınır 

D) Fiyatlar sabit tutulur ve yeni bir ka
yıtsızlık eğrisine geçilir 

E) Fiyatlar sabit tutulur ve orijinal ka
yıtsızlık eğrisi üzerinde kalınır 

Yanıt: C 

298.Uzun dönemde, bir tekelci rekabet 
firmasının üretimini gerçekleştirdiği 
noktada ortalama toplam maliyet eğ
risinin eğimi nasıldır? 

A) Sonsuzdur 
B) Marjinal maliyete eşittir 
C) Negatiftir 
D) Pozitiftir 
E) Sıfırdır 

Yanıt: C 

Tekelci firma karını maksimize etmek 
için her girdinin marjinal ürün hasıla 

değerini fiyata eşitlemesi gerekmekte
dir. Tekelci piyasada marjinal hasılat ile 
marjinal ürünün çarpımı girdi fiyatına 

eşittir. Tekelci firmanın kar maksimi
zasyonu için marjinal hasılatın marjinal 
maliyete (MR=MC) eşit olması gerek
mektedir. Uzun dönem marjinal maliyet 
eğrisi uzun dönem ortalama maliyet 
eğrisini uzun dönem ortalama maliyet 
eğrisinin minimum olduğu noktada ke
ser. Bu noktada uzun dönem ortalama 
maliyet eğrisinin eğimi negatiftir. Mo
nopollü rekabet piyasasında da tam re
kabetteki giriş-çıkış serbestisi vardır. 
Kısa dönemde aşırı karın varlığı yeni 
firmaları özendirecek, bu yeni firmalar 
daha önce üretilmekte olan mallardan 
az farklı mallar üreterek piyasaya gire
ceklerdir. Ancak uzun dönem dengesi-
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nin sağlandığı seviyedeki ortalama ma

liyet mümkün olan en düşük ortalama 

maliyet değildir, çünkü firmalar opti

mum büyüklükteki tesisi kuramamışlar

dır. Optimum tesis UOM eğrisinin en 

düşük noktasında, bu eğriye teğet olan 

KOM eğrisinin temsil ettiği tesistir. 

299.Tam rekabetçi bir firma için kar 

maksimizasyonunun sağlandığı üre

tim düzeyinde, toplam hasılat (TR) 

ve toplam maliyet (TC) eğrileriyle il· 

gili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Birbirlerine daima teğet olurlar 

B) TC eğrisinin eğimi TR eğrisinin eği-

minden daha yüksektir 

C) TC eğrisi TR eğrisini alttan keser 

D) TC eğrisi TR eğrisini yukarıdan keser 

E) Aynı eğime sahiptirler 
Yanıt: E 

Rasyonel hareket ettiği varsayılan firma 

en yüksek karı kendisine sağlayacak 

üretim düzeyinde dengeye geldiğine gö

re, bu koşulu sağlayan üretim düzeyini 

· saptayabilmek için toplam hasılat (TR) 

ile toplam maliyet (TC) arasındaki far

kın en fazla olduğu mesafenin belirlen

mesi gerekir. Bu durum ise (TR) eğrisi 

ile (TC) eğrisinin aynı eğime sahip ol

duğu noktadır. 

300.İki firma 1 lt.'lik şişelerde 2 gün da

yanabilen günlük süt satmaktadır. 

Bu iki firma bölgedeki tüm süt üre

timini kendilerine bağlamıştır. Firma

lar eş zamanlı olarak kaç şişe süt 

üreteceklerine karar vermektedir. Bu 

piyasa modelini aşağıdakilerden 

hangisi önermiştir? 

A) Bertrand 

B) Stackelberg 

C) Tekelci rekabet 

D) Monopollü rekabet 

E) Cournot 
Yanıt: E 

~_: 
32 

-~ 

İKTİSAT 

301.Uzun dönem ortalama maliyet eğri

sinin başlangıçta üretim arttıkça 

azalmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Azalan ortalama sabit maliyetler 

B) Sabit marjinal maliyetler 

C) Ölçek ekonomileri 

D) Ölçeğe göre sabit getiri 

E) Artan marjinal getiriler 
Yanıt: C 

Firmaların büyüklüğünden kaynaklanan 

unsurlar, maliyetlerin düşürülmesi, ve

rimlilik ve üretimin artması ve bunun 

sağladığı tasarrufların yarattığı olumlu 

sonuçlara "ölçek ekonomileri" etkileri 

denmektedir. İş bölümü ve uzmanlaş

ma, büyüklükten kaynaklanan makine 

ve donanım bolluğu, elde edilen yeni 

satış arttırma teknikleri ve kazanılan 

yeni pazarlar ölçek ekonomileri yarat

maktadır. Ölçek ekonomisi, bir firma ya 

da sanayi dalının iç yapısında meyda

na gelen değişikliklerin o firma ya da 

sanayi dalına sağlamış olduğu yarar

lardır. Belli bir üretim hacmine ulaşan 

firma, üretimine daha az girdi kullana

rak daha fazla çıktı ile devam edebili

yorsa bu firma içsel ekonomilerden ya

rarlanmaktadır. Büyük ölçekli üretim 

ekonomileri çeşitli şekilde ortaya çıkar. 

Örneğin geniş bir piyasa, ileri teknolojik 

yöntemlerle maliyetlerin düşürülmesine 

olanak sağlar. Kitlesel üretim dolayısıy

la çeşitli pazarlama fonksiyonları daha 

büyük hacimde yapılabilir. Ayrıca daha 

az stok bulundurma ihtiyacı doğar. Bü

tün bunlar maliyetlerde tasarrufa yol 

açar. Geniş bir piyasa, bunlardan baş

ka üretim, planlama, yönetim, araştır

ma ve geliştirme gibi faaliyetlerde de 

yüksek derecede kalifiye elemanlar ça

lıştırılmasına olanak verir. 



MİKRO İKTİSAT 

302.Bütçe kısıtında, tüketicinin reel geli
rinin ölçütü aşağıdakilerden hangi
sidir? 
A) Kayıtsızlık eğrisinin eğimi 
B) İki malın piyasa fiyatlarının birbirine 

oranı 

C) Bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisi 
arasındaki fark 

D) Bütçe doğrusunun yatay ve dikey 
eksenleri kestiği noktalar 

E) Bütçe doğrusunun eğimi 

Yanıt: D 

303.İki mallı bir ekonomide mallardan 
birine ilişkin Engel eğrisi pozitif 
eğimli ise, bu mallarla ilgili aşağıda
ki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Her iki mal da normal maldır 
B) Mallardan biri Giffen malıdır 
C) Mallardan biri normal maldır 
D) Mallardan biri düşük maldır 
E) Her iki mal da düşük maldır 

Yanıt: C 
Tüketilen X miktarı ile gelir arasındaki 
ilişkiyi gösteren eğriye Engel Eğrisi de
nir. Engel eğrisi, bireysel talep eğrisinin 
gelir düzleminde çizilmiş haline benze
tilebilir. Bireysel talep eğrisi tüketilen X 
miktarı ile fiyat arasındaki ilişkiyi göste
rirken, Engel eğrisi tüketilen X miktarı 
ile gelir arasındaki ilişkiyi göstermekte
dir. Normal mallar için çizilen Engel eğ
risi pozitif eğimlidir. Düşük mallar için 
olan Engel eğrisi ise negatif eğimlidir. 
Bu, gelir yükseldiğinde (düştüğünde) X 
malına olan talep edilen miktarın düş
mesini (artmasını) yansıtır. 
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304;Marjinal maliyet ne demektir? 
A) Bir birim daha fazla emek istihdam 

etmenin toplam maliyette oluştura
cağı değişmedir 

B) Toplam maliyetin toplam çıktı mikta
rına oranıdır 

C) Toplam çıktı miktarının toplam mali
yete oranıdır 

D) Bir birim daha fazla sermaye istih
dam etmenin toplam maliyette yara
tacağı değişmedir 

E) Bir birim daha fazla çıktı üretmenin 
toplam maliyette yarattığı değişmedir 

Yanıt: E 
Marjinal maliyet üretimdeki bir birimlik 
bir değişmeye karşın, toplam maliyet
teki değişmedir. Marjinal maliyet, top
lam maliyet eğrisinin, eğimine eşittir. 

305.Bir lider ve bir takipçi firmanın bu
lunduğu Stackelberg modeli ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) Her iki firma da aynı miktarda üretim 

gerçekleştirir 

B) Lider, takipçi firmadan daha fazla 
üretimde bulunur 

C) Takipçi firma, liderden daha fazla 
üretimde bulunur 

D) Bütün üretim lider tarafından ger
çekleştirilir, takipçi firma ise piyasa 
'dışına itilir 

E) Her iki firma da bir tepki eğrisine 

sahiptir 

Yanıt: B 
Alman iktisatçı H.Stackelberg; liderlik 
ve izleyicilik teorisi ortaya atmıştır. Teo
ride; izleyici kendi tepki fonksiyonuna 
göre hareket eder ve kendi üretim se
viyesini lider olarak kabul ettiği rakibi
nin üretim miktarına ilişkin kararlarına 
uyarlayarak karını maksimize eder. Li
der firma ise kendi tepki fonksiyonuna 
uymaz, rakibinin izleyici olarak hareket 
edeceğini varsayar ve rakibinin tepki 
fonksiyonunu veri alarak karını maksi-
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mize eder. İzleyici firmadan daha fazla 

üretimde bulunur. 

306.Bütün gelirini kitap ve kahveye har

cayan bir tüketicinin kahvenin fiyatı

nın azaldığı durumda kahveye olan 

talebi sırasıyla ikame ve gelir etkile

rine bağlı olarak nasıl değişiklik gös

terir? 
İkame etkisi 

A) Artar 
B) Artar 

C) Belirsiz 
D) Belirsiz 

E) Artar 

Gelir etkisi 

Azalır 

Belirsiz 
Belirsiz 
Artar 
Artar 

Yanıt: B 

307.Rekabetçi bir firmanın kısa dönem ·;; 

üretim fonksiyonu Q=10L şeklinde- ~ 
dir. Emeğin fiyatı 10 ise ve kısa dö- ~ 

nemde firmanın sermaye kullanımı ·ı;ı 
cı 

sıfır ise ortalama değişken maliyet 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) -1 B) 1 C) 10/0 

D) O E) 10 
Yanıt: B 

308.Bir firmanın emek talebi fonksiyo

nunun negatif eğimli olmasının ne

deni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Girdiler arasındaki marjinal teknik 

ikame oranının sabit olması 

B) İşçilerin daha yüksek ücretlerde ça
lışmaya daha fazla istekli olması 

C) Tüketiciler için azalan marjinal fayda 

ilkesinin geçeni olması 

D) Ürün fiyatı üzerinde sürekli bir bas
kının bulunması 

E) Emek için azalan marjinal verimlili

ğin söz konusu olması 
Yanıt: E 

iKTiSAT 

309.Doğal tekel nedir? 

A) Maliyet artışı nedeniyle kar maksi
mizasyonu için firmaların birleşerek 

tekel oluşturması 

B) Ekonomilerin doğasından kaynakla
nan tekelleşme eğilimi 

C) Doğal kaynakların devletin tekelinde 

olması 

D) Piyasa koşullarında etkin çalıştığı 

halde bazı üretim alanlarının devlet 

tekeline alınması 

E) Azalan maliyetler dolayısıyla marji
nal maliyet fiyatlaması sonucunda 

firmanın zarara uğradığı üretim 

alanları 

Yanıt: E 

310.Bir piyasadaki arz fazlasının piyasa

ya dışarıdan bir müdahale olmadan 

ortadan kalkabilmesi için aşağıdaki

lerden hangisinin gerçekleşmesi ge

rekir? 
A) Malın fiyatı sabit kalırken tüketicile

rin gelirlerinin azalması 

B) Malın fiyatı sabit kalırken talep edi
len miktarın düşmesi 

C) Malın fiyatı sabit kalırken üretim ma
liyetlerinin düşmesi 

D) Malın fiyatının artması 

E) Malın fiyatının düşmesi 

Yanıt: E 

Arz fazlası durumunda bazı satıcılar 

söz konusu fiyattan piyasaya sürdükle

ri malın bir kısmını satamazlar. Kendi 

aralarında rekabete girerler. Bazı satı

cılar daha düşük fiyatı kabul ederler. 

Satıcılar arasındaki rekabet sonucu ca

ri fiyat düşerken, düşük fiyattan talep 

de artacağından, arz fazlası giderek 

azalır. 
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311. Tam rekabet piyasasında bir firma
nın malına olan talep eğrisi, aynı 
zamanda o firmaya ilişkin hangi eğ
riyi göstermektedir? 
A) Marjinal maliyet eğrisini 
B) Ortalama hasılat eğrisini 
C) Toplam hasılat eğrisini 
D) Üretim olanakları eğrisini 
E) Toplam maliyet eğrisini 

Yanıt: B 
312.Bir firma kısa dönemde kapanma 

noktasında üretim yapıyorsa bu du
rum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca 

değişken maliyetlerini karşılar 
B) Firmanın toplam hasılatı ve sabit 

maliyetleri sıfırdır 
C) Firma, elde ettiği hasılatla yalnızca ·a; 

sabit maliyetlerini karşılar .c 
D) Firma, yalnızca normal kar elde ~ 

eder 
-~ 

313. 

E) Firmanın toplam hasılatı ile toplam 
değişken maliyetleri sıfırdır 

1. Fiyat 
il. Gelir 
111. Tüketicinin tercihleri 

Yanıt: A 

iV. Marjinal ikame oranı 
Yukarıdakilerden hangileri bir tüke
ticinin elde edebileceği fayda düze
yini sınırlar? 
A) il, 111 ve iV 
C) 111 ve iV 
E) Yalnız il 

B) Yalnız 1 
D) 1 ve il 

Yanıt: A 

314.Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından 

hangisi x ve y mallarının tam ikame 
mallar olduğu durumu gösterir? 
A) U=min(x,y) B) U=x+y 
C) x2.y2 D) U=x1/2.y1/2 
E) U=x.y 

Yanıt: B 
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315.Aşağıdaki varsayımlardan hangisi 
farksızlık eğrilerinin orijine göre dış
bükey olmalarını sağlar? 
A) Azalan marjinal ikame oranı 
B) Tüketici tercihlerinin geçişken olması 
C) Tüketici tercihlerinin akılcı olması 
D) Malların normal mal olması 
E) Malların düşük mal olması 

Yanıt: A 

316.Engel eğrisi üzerinde yukarı doğru 
hareket edilmesi aşağıdakilerden 

hangisine neden olur? 
A) Kayıtsızlık eğrileri kesişir 
B) Bütçe doğrusu paralel olarak kayar 
C) Bütçe doğrusunun dikey ekseni kes

tiği yer sabitken, yatay ekseni kesti
ği nokta yer değiştirir 

D) Kayıtsızlık eğrilerinin eğimi pozitif 
olur 

E) Bütçe doğrusunun yatay ekseni 
kestiği nokta sabitken, dikey ekseni 
kestiği nokta yer değiştirir 

Yanıt: B 

317.Birinci derece fiyat farklılaştırma

sında, tüketici rantının değeriyle ilgi
li olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) 1 'dir 
B) 1 'den büyüktür 
C) O'dır 
D) Sıfırdan büyüktür 
E) Sıfırdan küçüktür 

Yanıt: C 
Birinci derece (Tam) fiyat farklılaştır
ması yapan monopolcü firma tüketici 
rantının tamamını ve dara kaybı kısmı
nı ele geçirerek refah kaybını sıfıra in
dirir. Tam rekabetçi endüstri kadar mal 
üretir. 
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318.Aşağıdakilerden hangisi tam fiyat 

farklılaştırması yapan tekelci bir fir· 

manın yol açtığı refah kaybı ile ilgili 

doğru bir ifadedir? 

A) Sıfır olur 

B) Maksimum olur 

C) Fiyat farklılaştırması yapmayan bir 

tekelci firmanınkine göre daha bü

yüktür 

D) Fiyat farklılaştırması yapmayan bir 

tekelci firmanınkine eşittir 

E) Refah kaybı hesaplanamaz 

Yanıt: A 

Tekelci firma birinci dereceden fiyat 

farklılaştırması yaparak tüketici rantının 

tamamını elde etmek için, her alıcıya o 

alıcının ödemeye razı olduğu en yük-

sek fiyattan malı satar. Böylece tekelci 

firma tüketici rantının tamamını ve dara 

kaybının tamamını elde eder. Refah ~ 
kaybı sıfıra düşer. ~ 

-~ 

319.Üretim fonksiyonunun aşağıdaki "' 

özelliklerden hangisine sahip olması 

durumunda, ölçek ekonomilerinin 

varlığından söz edilebilir? 

A) Ölçeğe göre artan getiri 

B) Ölçeğe göre azalan getiri 

C) Azalan marjinal verimler 

D) Ölçeğe göre sabit getiri 

E) Ölçeğe göre azalan faktör verimliliği 

Yanıt: A 

320.Gelir-tüketim eğrisi X=Y ve bütçe 

doğrusu da 120=X+4Y olan bir tüke· 

ticinin faydasını maksimize edebil· 

mesi için X malından kaç birim tü

ketmesi gerekir? 

A) 20 

C) 30 
E) 120 

X=Y ise 120=X+4X 

5X=120 ise X=24 

8)24 

D) 48 

Yanıt: B 
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321.Firmaların homojen bir mal üretme

leri durumunda ortaya çıkacak Bert· 

rand denge fiyatıyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Stackelberg fiyatına eşittir 

8) Cournot denge fiyatına eşittir 

C) Firma sayısından bağımsızdır 

D) Tekel fiyatına eşittir 

E) Firmaların marjinal maliyetlerinden 

bağımsızdır 

Yanıt: C 

322.İki mal için tüketiciye ait fayda fonk· 

siyonu U=(xy)1/2 ise, x'in marjinal 

faydası ile ilgili aşağıdaki ifadeler· 

den hangisi doğrudur? 

A} Tüketilen y malı miktarı arttıkça x'in 

marjinal faydası artar 

B) X'in marjinal faydası negatif tir 

C) Tüketilen x malı miktarı arttıkça x'in 

marjinal faydası azalmaz 

D) Tüketilen x malı miktarından x'in 

marjinal faydası değişmez 

E) Tüketilen y malı miktarından etki· 

lenmez 
Yanıt: A 

323.Aşağıdakilerden hangisi karını mak· 

simize eden tekelci bir firma için 

doğru olan bir ifadedir? 

A) Talebin fiyat esnekliği ne kadar bü· 

yürse tekelci firma fiyatını marjinal 

maliyetinin üzerine o kadar çok çı

kartabilir 

B) Talebin fiyat esnekliği ne kadar bü

yükse tekelci gücün derecesi de o 

kadar büyük olur 

C) Talebin fiyat esnekliği ne kadar kü

çükse tekelci gücün derecesi o ka· 

dar büyük olur 

D) Tekelci gücün derecesi talebin fiyat 

esnekliğinden bağımsızdır 

E) Talebin fiyat esnekliği ne kadar kü

çükse tekelci gücün derecesi de o 

kadar küçük olur 
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Yanıt: C 
Talebin fiyat esnekliği tekel gucunun 
göstergesidir. Talebin fiyat esnekliği 
azaldıkça tekel gücü artar. Talebin fiyat 
esnekliği ile tekel gücü arasında ters 
yönlü ilişki vardır. 

324.İki üretim faktörünün olduğu bir 
üretim fonksiyonda, faktörlerin mar
jinal verimliliği ile ölçeğe göre getiri 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 
A) Her iki faktörün de marjinal verimlili

ği artıyorsa. ölçeğe göre artan getiri 
vardır 

B) Her iki faktörün de marjinal verimli
likleri azalıyorsa, ölçeğe göre aza
lan getiri vardır 

C) Her iki faktörün de marjinal verimlili
ği değişmiyorsa, ölçeğe göre sabit 
getiri vardır 

D) Faktörlerin marjinal verimlilikleri ile ·ıı; 
ölçeğe göre getiri arasında bir ilişki :§ 
yoktur :2 

E) Bir faktörün marjinal verimliliği aza- ·~ 
lırken diğeri artıyorsa, ölçeğe göre 
azalan getiri vardır 

Yanıt: D 

325.Minimum etkin ölçeği tam olarak 
tanımlayan ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Ortalama maliyet eğrisinin talep eğ

risini kestiği en düşük üretim düze
yidir 

B) Ortalama maliyet eğrisinin negatif 
eğimli olduğu en düşük üretim dü
zeyidir 

C) Firmanın faaliyet gösterebileceği en 
düşük üretim düzeyidir 

D) Ortalama maliyetin minimum olduğu 
en düşük üretim düzeyidir 

E) Firmanın kar elde edebildiği en dü
şük üretim düzeyidir 

Yanıt: D 
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326. Tam rekabet piyasasında faaliyet 
gösteren bir firma için talep eğrisi
nin eğimi ve esnekliği kaçtır? 

Eğim Esneklik 
A) oo O 
B) O oo 

C) 1 oo 

D) 1 O 
E) -1 

Yanıt: B 

327.X malının tüketici için normal bir mal 
olduğu varsayıldığında x malının fi
yatında bir artış meydana gelirse tü
ketici nasıl davranışı bu değişiklik
ten nasıl etkilenir? 
A) Reel geliri azaldığı için daha çok X 

malı tüketir 
B) Reel geliri arttığı için daha az X malı 

tüketir 
C) Reel geliri azaldığı için daha az X 

malı tüketir 
D) Reel geliri aynı kaldığı için X malı 

tüketimi değişmez 
E) Reel geliri arttığı için daha çok X 

maiı tüketir 

Yanıt: C 

328.Kayıtsızlık eğrilerinin orıııne göre 
içbükey olması durumunda tüketici 
dengesiyle ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi doğrudur? 
A) Her iki mal da tüketilir 
B) Malların hiçbiri tüketilmez 
C) Mallardan sadece biri tüketilir 
D) Kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusu

na teğet olduğu nokta denge nokta
sıdır 

E) Bütçe doğrusunun eğimine bağlı 
olarak mallardan biri veya her ikisi 
de tüketilebilir 

Yanıt: C 
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329.Marjinal maliyet eğrisi U şeklinde 

olan bir firmanın karını maksimize 

eden üretim düzeyiyle ilgili aşağıda

ki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Marjinal maliyetin marjinal hasılata 
eşit olduğu ve marjinal maliyetin sa
bit olduğu yerdir 

B) Her zaman pozitif ekonomik kar an
lamına gelir 

C) Her zaman pozitif üretici artığı an
lamına gelir 

D) Marjinal maliyetin marjinal hasılata 
eşit olduğu ve marjinal maliyetin 
azaldığı yerdedir 

E) Marjinal maliyetin marjinal hasılata 
eşit olduğu ve marjinal maliyetin art
tığı yerdedir 

Yanıt: E 

330.İstihdam edilen son işçinin üretime -~ 

yaptığı ilave katkı emeğin ortalama ~ 

verimliliğinden büyükse aşağıdaki- -

lerden hangisi doğrudur? -~ 

A) Ortalama verimlilik artar 

B) Ortalama ve marjinal verimlilik sıfır 

olur 
C) Marjinal verimlilik azalır 

D) Marjinal verimlilik negatiftir 

E) Ortalama verimlilik azalır 

Yanıt: A 

331.Bir tüketici A'ı B'e, B'yi ise C'ye ter

cih etmektedir. A'yı C'ye tercih eden 

bu tüketici davranışı aşağıdaki var

sayımlardan hangisine dayanır? 

A) Ekonomide kötü mal yoktur 

B) Azalan marjinal ikame oranı 

C) Tamlık varsayımına 

D) Geçişlilik varsayımına 

E) Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre 
dışbükey olması 

Yanıt: D 

cı 
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332.Tam rekabet piyasasında bulunan 

bir firma, aşağıdaki durumların han

gisinde kısa dönemde üretim faali

yetini durdurma kararı alır? 

A) Toplam hasıla değişken maliyetleri 
karşılayamıyorsa 

B) Firma kar elde edemiyorsa 

C) Toplam sabit maliyetler çok yüksekse 

D) Toplam hasıla sabit maliyetleri kar
şılamıyorsa 

E) Toplam hasıla toplam maliyetleri 
karşılamıyorsa 

Yanıt: A 

333.Tekelci bir firmanın marjinal hasılatı 

20 ve talebin fiyat esnekliği -2 oldu

ğuna göre, bu firmanın karını mak

simize eden fiyat kaçtır? 

A)10 
8)20 
C)-20 
0)40 
E) -40 

Yanıt: D 

334.Slutsky denklemi matematiksel ola

rak aşağıdakilerden hangisini temsil 

eder? 
A) Gelir ve ikame etkilerini 

B) Talep fonksiyonunu 

C) Marjinal teknik ikame oranını 

D) Parasal gelirin marjinal faydasını 

E) Faydanın marjinal maliyetini 

Yanıt: A 
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335.Fayda fonksiyonu U=X+Y şeklinde 
olan bir tüketicinin optimal tercihini 
yansıtan denge noktasıyla ilgili aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tüketicinin faydasını maksimize 

edebilmesi için malların fiyatlarının 
oranı kayıtsızlık eğrisinin eğiminden 
büyük olmalıdır 

B) Malların fiyatlarına bağlı olarak tü
ketici sadece X veya sadece Y malı 
tüketir 

C) Malların fiyatlarına bağlı olarak tü· 
ketici sadece X, sadece Y veya her 
iki maldan tüketebilir 

D) Dengede her zaman marjinal ikame 
oranı malların fiyatlarının oranına 
eşit olur 

E) Tüketicinin faydasını maksimize 
edebilmesi için malların fiyatlarının 
oranı kayıtsızlık eğrisinin eğiminden 
küçük olmalıdır -~ 

.o 
Yanıt: C 

336.Firmanın ürettiği çıktı miktarı arttık
ça ortalama değişken maliyeti de ar
tıyorsa firmanın maliyetleri ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) Marjinal maliyet, ortalama değişken 

maliyetten daha büyüktür 
B) Ortalama sabit maliyet artar 
C) Ortalama toplam maliyet azalır 
D) Marjinal maliyet azalır 
E) Marjinal maliyet, ortalama değişken 

maliyetten daha az olur 

Yanıt: A 

337.Aşağıdaki fonksiyonların hangisin
den firmaya ait marjinal hasılat eğri
sini türetmek mümkündür? 
A) Üretim 
B) Maıjinal maliyet 
C) Fayda 
D) Arz 

E) Talep 

Yanıt: E 

~ 
-~ 

431 

338.Marjinal ürünün ortalama ürüne eşit 
olduğu noktada aşağıdakilerden 

hangisi söz konusudur? 
A) Ortalama ürün maksimumdur 
B) Ortalama ürün eğrisinin eğimi nega· 

tiftir 
C) Ortalama ürün eğrisinin eğimi pozi

tiftir 
D) Ortalama ve marjinal ürün değerleri 

sıfırdır 

E) Marjinal ürün maksimumdur 

Yanıt: A 

339.Bir piyasadaki tüketiciler malın fiya
tının gelecekte artacağını tahmin 
ediyorlarsa bu mala olan talep nasıl 
değişir? 

A) Talep aynı kalır 
B) Bugünkü talep azalır 
C) Bugünkü talep artar 
D) Talep gelecekte azalır 
E) Talep gelecekle artar 

Yanıt: C 
Bir piyasadaki tüketiciler malın fiyatının 
gelecekte artacağını tahmin ediyorlarsa 
o mala olan bugünkü talep artar. Çün
kü tüketiciler malın fiyatının gelecekte 
artacağını bildiği için gelecekteki tale
bini bugüne kaydırırlar. 

340. Tekelci bir firmanın her bir müşteri
sine, ödemeye istekli olduğu en 
yüksek fiyatı ödetmesine ne ad veri
lir? 
A) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 
B) İkinci derece fiyat farklılaştırması 
C) Birinci derece fiyat farklılaştırması 
D) Blok fiyatlama 
E) Kesikli fiyatlama 

Yanıt: C 
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Tekelci piyasada talep eğrisi üzerindeki 

her nokta, tüketicilerin söz konusu nok

tadaki mal miktarı için ödemeye hazır 

oldukları en yüksek fiyatı verir. Bazı tü

keticiler ise malın tüketiminden vaz

geçmektense o ürün için daha yüksek 

ücret ödemeyi tercih ederler. Tek fiya

tın olduğu bir sistemde tüketiciler bir 

rant elde ederler. Tam fiyat farklılaştır

ması yapan tekelci , sattığı her bir biri

min fiyatı tüketicilerin bu birimler için 

ödemeye razı oldukları fiyat sınırına 

ulaşana kadar piyasayı bölümlere ayı

rabilir. 

341.Tüketici dengesi üzerinde bulunma

yan bir öğrenci tüketici dengesinin 

gerektirdiğinden daha fazla film ·sey

retmekte, daha az kitap okumakta-

dır. Bu öğrenci tüketici dengesine ·;; 

doğru hareket ettikçe filmlerden ve ~ 
kitaplardan elde ettiği marjinal fay- :;;: 

dalar nasıl değişir? -~ 

MF (Filmler) 

A) Azalır 

B) Artar 

C) Sabit 

D) Azalır 

E) Artar 

MF (Kitap) 

Artar 
Artar 

Sabit 
Azalır 

Azalır 

Yanıt: E 

342.Bir Giffen malına ait Engel eğrisinin 

şekli nasıldır? 

A) Negatif eğimlidir 

B) Pozitif eğimli ve içbükeydir 

C) Pozitif eğimli ve dışbükeydir 

D) Pozitif eğimlidir 

E) Eğimi sıfırdır 
Yanıt: A 
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343.İki mal tüketen bir tüketici için gelir

tüketim eğrisi negatif eğimli ise bu 

mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi söylenebilir? 

A) Malların normal veya düşük mal olduk

ları konusunda bir şey söylenemez 

B) Her iki mal da düşük maldır 

C) Mallardan biri normal diğeri düşük 

maldır 

D) Her iki mal da Giffen tipi düşük maldır 

E) Her iki mal da normal maldır 

Yanıt: C 

344. Doktor hastalarını zengin ve fakir 

olarak iki gruba ayırmakta ve zengin 

hastalarından daha yüksek bir ücret 

talep etmektedir. Doktorun bu uygu

lamasına ne ad verilir? 

A) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 

B) Engel fiyatlaması 

C) İkinci derece fiyat farklılaştırması 

D) Birinci derece fiyat farklılaştırması 

E) Lerner fiyatlaması 

Yanıt: A 

Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması: 

Her müşteriye ayrı fiyat koyar: Ödeme

ye gönüllü oldukları maksimum fiyat ya 

da rezervasyon fiyatı. 

İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması: 

Aynı malın veya hizmetin farklı miktar

larının bir birimine farklı fiyat koyma 

uygulaması 

Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması: 

Ayrı talep eğrilerine sahip tüketicileri iki 

veya daha fazla gruba bölerek, her 

gruba farklı fiyat koyma uygulamasıdır 

1.Piyasayı iki gruba böler 

2.Her grup kendi talep fonksiyonuna 

sahiptir 
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345.Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksi
yonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusu 

değildir 

B) Ölçeğe göre artan, azalan veya sa
bit getiri söz konusu olabilir 

C) Ölçeğe göre sabit getiriye sahiptir 
D) Ölçeğe göre azalan getiri söz konu

sudur 
E) Ölçeğe göre artan getiri söz konu

sudur 

Yanıt: B 

346.Bertrand düopol modelinde her bir 
firma, rakibinin aşağıdakilerden 

hangisini sabit tutacağını varsayar? 
A) Reklam harcamalarrdüzeyini 
B) Maliyetlerini 
C) Fiyatını 
D) Talebini 
E) Üretim düzeyini 

Yanıt: C 
Bertrand düopol modelinde, piyasadaki 
iki firma da rakip firmanın fiyatını sabit 
tutacağını varsayar. Firma tekelci özel
likle hareket eder. Piyasaya giren ikinci 
firma da piyasadaki birinci firmanın fi
yatını değiştirmeyeceğini varsayarak 
üretim yapar. 

347.Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisi
nin esnekliği sonsuz olduğu durum
da üretici rantı ile ilgili doğru bir ifa
dedir? 
A) Talepteki bir artış üretici rantını dü

şürür 

B) Arz eğrisindeki aşağı doğru bir 
kayma üretici rantını artırır 

C) Arz eğrisindeki yukarı doğru bir 
kayma üretici rantını düşürür 

D) Arz eğrisindeki aşağı doğru bir 
kayma üretici rantını düşürür 

E) Üretici rantı sıfır olur 

Yanıt: E 
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Bir malın alıcılar açısından toplam de
ğeri ile bu malları üreten üreticilerin 
toplam maliyetleri arasındaki fark top
lam rant olarak bilinirken, tüketicinin bir 
mal için ödemeye hazır olduğu fiyat ile 
gerçekte ödediği fiyat arasındaki fark 
tüketici rantı, üreticinin ürettiği malı 

satmaya razı olduğu fiyat ile gerçekte 
satış yaptığı fiyat arasındaki fark üretici 
rantı olarak adlandırılır. 

348.Aşağıdakilerden hangisi üretimde iki 
tam ikame girdi olduğu bir durumda, 
girdilerden birinin fiyatı diğerinden 
daha yüksekse maliyet minimizas
yonu probleminin çözümünden elde 
edilen optimal girdi bileşimiyle ilgili 
ifadelerden doğru olanıdır? 
A) Firma girdilerden sadece birinden 

veya her ikisinden pozitif miktarlar
da kullanabilir 

B) Firma her iki girdiden de pozitif mik
tarlarda kullanırken, dikey eksende 
yer alan girdiyi diğerinden daha faz-
la kullanır · · 

C) Firma her iki girdiden de pozitif mik
tarlarda kullanırken, yatay eksende 
yer alan girdiyi diğerinden daha faz
la kullanır 

D) Firma her iki girdiden de pozitif ve 
eşit miktarlarda kullanır 

E) Firma girdilerden sadece birini kul
lanır 

Yanıt: E 

349.Rakiplerinin eylemleri veriyken, bir 
firmanın kendisi için elinden gelenin 
en iyisini yaptığı denge durumuna 
ne ad verilir? 
A) Bıçak sırtı dengesi 
B) Sıfır toplamlı oyun 
C) Stackelberg dengesi 
D) Nash dengesi 
E) Bertrand modelinde 

Yanıt: D 
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350.Düşük bir mal için ikame etkisinin 

değeri gelir etkisinin değerinden bü

yükse bu malın talep eğrisiyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ

rudur? 
A) Dikeydir 
B) Pozitif eğimlidir 

C) Esnekliği sıfırdır 

D) Negatif eğimlidir 

E) Yataydır 
Yanıt: D 

351.Kar maksimlzasyonunu amaçlayan 

rekabetçi bir firmanın gerçekleştir

diği üretim düzeyinde aşağıdaki ko

şullardan hangisi sağlanmalıdır? 

A) Marjinal hasılat, marjinal maliyete 

eşit olmalı ve marjinal hasılatın ar-

ması gerekir -~ 

B) Marjinal hasılat, marjinal maliyete .c 

eşit olmalı ve marjinal hasılatın ~ 
azalması gerekir -~ 

C) Marjinal hasılat, marjinal maliyete cı 

eş~ olmalı ve marjinal maliyet eğri

sinin yatay olmalı 

D) Fiyat, marjinal maliyete eşit olmalı 

ve marjinal maliyetin arması gerekir 

E) Fiyat, marjinal maliyete eşit olmalı 

ve marjinal maliyetin azalması ge

rekir 
Yanıt: D 

352.Kar maksimizasyonu yapan tekelci 

bir firma fiyatını 100.TL ve sabit olan 

marjinal maliyeti 20.TL ise bu firma

nın malına ilişkin talebin fiyat esnek

liği kaçtır? 

A) 1 
B)-0,20 
C)-0,40 

D) -0,25 

E)-1.25 
Yanıl: E 

İKTİSAT 

353. Bir Edgeworth değişim kutusu için

de, sözleşme eğrisi üzerinden eğri 

dışındaki başka bir noktaya hareket 

edilmesi durumunda aşağıdakiler

den hangisi söz konusudur? 

A) Her iki tüketicinin de durumu kesin 

olarak iyileşir 

B) Sadece bir tüketicinin durumu kötü

leşir 

C) Hiçbir tüketicinin durumu kötüleş

mez 
D) Her iki tüketicinin de durumu kesin 

olarak kötüleşir 

E) En az bir tüketicinin durumu kötüleşir 

Yanıt: E 

354.Aşağıdakilerden hangisi oligopol 

modellerinin tekelci rekabet mode

linden farklı olan bir yönüdür? 

A) Firmaların farklılaştırılmış bir ürünü 

satmaları 

B) Firmaların fiyat alıcı olmaları 

C) Giriş engellerinin olmaması 

D) Giriş engellerinin bulunması 

E) Firmaların negatif eğimli bir talep 

eğrisiyle karşı karşıya olmaları 

Yanıt: D 

355.Kısa dönemde ortalama değişken 

maliyet eğrisinin U biçiminde olma

sının nedeni aşağıdakilerden hangi

sidir? 
A) Ölçeğe göre artan getiri sonra da 

ölçeğe göre azalan getirinin geçerli 

olması 

B) Ölçeğe göre artan getiri olması 

C) Ölçeğe göre azalan geliri olması 

D) Firmanın üretim teknolojisini değişti

rememek gibi bir kısıtının olması 

E) Değişken faktörün marjinal verimi

nin önce artıp sonra da azalması 

Yanıt: E 
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356.Bir Giffen malı için aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) Fiyatı azalırsa ve tüketicinin geliri 

artarsa mala olan talep de artacaktır 
B) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan 

talep de artacaktır 
C) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan 

talep aynı kalır 
D) Fiyatı artarsa, mala olan talep de ar· 

tacaktır 

E) Fiyatı azalırsa, mala olan talep de 
artacaktır 

Yanıt: D 

357.Tam rekabet piyasasında marjinal 
maliyeti 4.-TL olan bir firma, fiyat 3.
TL iken kısa dönemde kaç birim üre
tim yapar? 
A)O 
0)4 

B) 1 
E) 12 

C)% 

Yanıt: A 
Tam rekabet piyasasında firma 
MC=MR=P=AR iken üretim yapar. Fi
yat marjinal maliyetten küçük ise fir
manın üretimi sıfırdır. 

358.Doğrusal bir talep fonksiyonunun 
eğim ve esnekliği ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Talep doğrusunun eğimi ile talebin 

fiyat esnekliği her noktada sabittir 
B) Talep doğrusunun eğimi ile talebin 

fiyat esnekliği her noktada birbirin
den farklıdır 

C) Talep doğrusunun eğimi ile çapraz 
esneklik değerleri her noktada fark
lıdır 

D) Talebin gelir esnekliği talep doğrusu 
boyunca sabittir, ancak eğim deği
şebilir 

E) Talep doğrusunun eğimi her nokta
da sabit, ancak talebin fiyat esnekli
ği değişkendir 

Yanıt: E 
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359.Aşağıdakilerden hangisi tekelci fir
manın marjinal hasılanın fiyattan kü

. çük olmasının nedenidir? 
A) Firmanın arz eğrisinin olmaması 
C) Firmanın ürettiği mala olan talebin 

esnekliğinin sıfır olması 

D) Firmanın ürettiği mala olan talebin 
negatif eğimli olması 

B) Firmanın ürettiği malları istediği fi
yattan satabilmesi 

E) Firmanın ürettiği mala olan talebin 
sonsuz esnekliğe sahip olması 

Yanıt: C 

360.Aşağıdakilerden hangisi uzun dö
nem ortalama maliyetin hiçbir za
man kısa dönem ortalama maliyet
ten büyük olmamasıyla açıklanır? 
A) Ücretlerin zaman içinde sürekli ola

rak artması 
B) Ücretlerin zaman içinde sürekli ola

rak azalması 
C) Uzun dönemde sermaye maliyetle

rinin sıfır olması 
D) Uzun dönemde girdi tercihlerindeki 

hareket alanının daralması 
E) Uzun dönemde firmanın en düşük 

eş maliyet doğrusuna hareket ede
bilmesi 

Yanıt: E 

361. Tam fiyat farklılaştırması yapan te
kelci bir firma aşağıdakilerden han
gisini maksimize eder? 
A) Etkinsizliği 
B) Refah kaybını 
C) Toplam refahı 
D) Tüketici rantını 
E) Hem tüketici hem de üretici rantını 

Yanıt: C 
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362.X malının fiyatı Y malının fiyatına 

eşitken, tüketici faydasını maksimize 
ediyorsa, X ve Y malları ile ilgili aşa
ğıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) X ve Y malları tam ikame mallardır 

B) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır 

C) X'in marjinal faydası Y'ninkine eşittir 

D) Tüketilen X veY malı miktarı eşittir 

E) Gelirin arttığı durumda bile tüketilen 

X ve Y malı miktarları sabit kalır 

Yanıt: C 

363.Genel olarak herhangi bir mal için 

piyasa talebi hangi faktörlerin bir 

fonksiyonudur? 
A) Sadece tüketici gelirlerinin 

B) Sadece tüm malların fiyatlarının 

C) Sadece söz konusu malın fiyatının -~ 
. ..o.c,-D) Tüm malların fiyatları ve tüketicilenn ::'. 

gelirlerinin 

E) Sadece malın fiyatı ve tüm tüketici

lerin gelirlerinin 

Yanıt: D 

364.Bir malın arz egrısı aşağıdaki du

rumların hangisinde sağa doğru ka

yar? 
A) Fiyatının artması 

B) Fiyatının azalması 

C) Vergi oranlarının artması 

D) Üretim teknolojisinin gelişmesi 

E) Üretim faktörlerinin fiyatının artması 

Yanıt: D 

Arz eğrisi aşağıdaki durumlarda sağa ka

yar; 
-Üretim teknolojisin gelişmesi 
-Üretim faktörleri fiyatının düşmesi 

-Vergilerin azalması ve sübvansiyonların 

artması 

-Piyasadaki firma sayısının artması 

-Öteki malların fiyatlarının azalması 

-~ 

"' 

İKTİSAT 

365.Firmanın kar makslmizasyonunu 

sağladığı noktada aşağıdakilerden 

hangisi söz konusudur? 

A) Marjinal hasılat sıfıra eşit olur 

B) Toplam maliyet sıfıra eşit olur 

C) Marjinal maliyet sıfıra eşit olur 

D) Toplam hasılat ile toplam maliyet 

arasındaki fark sıfıra eşit olur 

E) Marjinal hasılat ile marjinal maliyet 

arasındaki fark sıfıra eşit olur 

Yanıt: E 

366.Dondurma ve çikolata tüketen bir 

bireyin fayda fonksiyonu U=4DÇ, 

dondurmanın fiyatı 1.-TL ve çikola

tanın fiyatı da 4.-TL ise bu bireyin 

fayda maksimizasyonu için tüket

mesi gereken optimum dondurma

çikolata oranı kaçtır? 

A) 1/4 B) 1/2 

C)1 0)2 

E)4 
Yanıt: E 

367.Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları 

ilgilendiren mikro bir konudur? 

A) Bütçe açığı 

B) Enflasyon 

C) İşsizlik 

D) Dış ticaret açığı 

E) Üretim maksimizasyonu 

Yanıt: E 

368.0rijine göre dışbükey olan bir kayıt

sızlık eğrisi boyunca aşağı doğru 

hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğri

sinin eğiminin mutlak değeri nasıl 

değişir? 

A) Artar 
B) Azalır 

C) Aynı kalır 

D) Önce düşer sonra artar 

E) Önce artar sonra düşer 
Yanıt: B 
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369.X ve Y mallarını tüketen bir tüketici
nin bütçe doğrusu Y=500-10X fonk
siyonu ile temsil ediliyorsa aşağıda
kilerden hangisi doğrudur? 
A) X malının fiyatı 1 OO'dür 
B) Tüketicinin geliri 500'dür 
C) X malının fiyatı Y malının fiyatının 5 

katıdır 

D) Faydasını maksimize eden tüketici 
tüm gelirini Y malı tüketimine harcar 

E) Faydasını maksimize eden tüketici 
1 birim X malı ve 1 O birim Y malı tü
ketir 

Yanıt: B 

370. Tekelci bir firmanın talep eğrisi sağa 
kaydığında üretim miktarındaki de
ğişmenin tahmin edilememesinin 

-~ 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Firmanın arz eğrisinin olmaması ~ 
B) Firmanın fiyat alıcı olması ·;;:; 

O>cıı 
C) Firmanın amacının kar maksimizas-

yonu olması 
D) Firmanın marjinal maliyetinin pozitif 

eğimii olmama olasılığı 
E) Firmanın talebin fiyat esnekliğinin 

1 'den küçük olduğu üretim bölge
sinde faaliyet göstermesi 

Yanıt: A 

371.Dana eti piyasası dengede iken deli 
dana hastalığının yaygın olduğu 

inancı denge fiyatını nasıl etkiler? 
A) Toplam arz ve talep etkilenmeyece

ğinden piyasa fiyatı da değişmez 
B) Arz miktarı artacağından piyasa fi

yatı düşer 

C) Talep miktarı düşeceğinden piyasa 
fiyatı da düşer 

D) Arz miktarı düşeceğinden piyasa fi
yatı artar 

E) Talep miktarı düşeceğinden piyasa 
fiyatı artar 

Yanıt: C 
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372.Homojen bir malın üretildiği Bert
rand düopol piyasası denge fiyatıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Cournot piyasası denge fiyatına 
eşittir 

B) Cournot piyasası denge fiyatından 
küçüktür 

C) Tekel fiyatına eşittir 
D) Tam rekabet fiyatının üzerindedir 
E) Cournot piyasası denge fiyatından 

büyüktür 

Yanıt: B 

373.Sermaye stokunun sabit olduğu bir 
firmada çalışan 1., 2. ve 3. işçilerin 

marjinal ürünleri sırasıyla 30, 25 ve 
20 ise bu üç işçinin ürettiği toplam 
ürün kaç birimdir? 
A)25 
8)30 
C) 50 
0)75 
E) 81 

Yanıt: D 

374.Aşağıdakilerden hangisi tüketim 
genel dengesinin Pareto optimum 
olmasının nedenidir? 
A) Sözleşme eğrisinin 45'1ik bir doğru 

olması 

B) Fiyat doğrusunun eğiminin bütün 
tüketiciler için marjinal ikame ora
nından büyük olması 

C) Marjinal ikame oranının bütün tüke
ticiler için eşit olması 

D) Fiyat doğrusunun sözleşme eğrisi 
olması 

E) Değişimden elde edilecek ortak ka
zançların mevcut olması 

Yanıt: C 
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375.Giffen malıyla ilgili aşağıdaki ifade

lerden hangisi doğrudur? 

A) Giffen malı. gelir ve ikame etkilerin
den bağımsız olarak normal veya 
düşük bir mal olabilir 

B) Gelir etkisinin ikame etkisinden da
ha büyük olduğu normal bir maldır 

C) Gelir etkisinin ikame etkisinden da
ha büyük olduğu düşük bir maldır 

D) İkame etkisinin gelir etkisinden daha 
büyük olduğu düşük bir maldır 

E) İkame etkisinin gelir etkisinden daha 
büyük olduğu normal bir maldır 

Yanıt: C 

376.Tekelci bir firmanın malı için olan 

talep eğrisinin birim fiyat esnekliği-

ne sahip olduğu noktada marjinal 

hasılatın alacağı değerle ilgili aşağı

dakilerden hangisi doğrudur? j 
A) Sonsuzdur :;;; 

B) Pozitiftir 
C) Negatiftir 
D) 1 'dir 
E) O"dır 

Yanıt: E 

377.Aşağıdakilerden hangisi talep eğri

sinin eğimi ile ilgili ifadelerden doğ

ru olanıdır? 
A) Eğim, fiyattaki değişmenin talepte 

oluşturduğu yüzde değişmeyi, es
neklik ise mutlak değişmeyi gösterir 

B) Eğim, talep miktarının fiyat değiş

melerine gösterdiği duyarlılığın bir 
ölçüsüdür 

C) Eğim, her zaman negatif olduğu 

halde, fiyat esnekliği her zaman po
zitif olur 

D) Eğim, aynı zamanda fiyat esnekliği
ni de gösterir 

E) Eğim, fiyat esnekliğinin tersini verir 

Yanıt: B 

-~ 
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378.Aşağıdakilerden hangisi tam reka

betçi bir firmanın ekonomik karıyla 

ilgili ifadelerden doğru olanıdır? 

A) Toplam hasılatına eşittir 

B) Toplam hasılatından küçüktür 

C) Toplam hasılatından büyüktür 

D) Arz eğrisinin esnekliği yüksek ise 
toplam hasılatından büyüktür 

E) Arz eğrisinin esnekliği düşük ise 
toplam hasılatından büyüktür 

Yanıt: B 

379.Rekabetçi bir endüstride firmaların 

ortalama ve marjinal maliyet eğrile

rinin U şeklinde olduğu varsayıldı

ğında, kısa dönem kar maksimizas

yonunun gerçekleştiği üretim düze

yiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Marjinal maliyet, marjinal hasılata 

eşittir ve marjinal maliyet eğrisinin 

eğimi, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden büyüktür 

B) Marjinal maliyet, marjinal hasılata 

eşittir ve marjinal maliyet eğrisinin 
eğimi, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden küçüktür 

C) Marjinal maliyet, marjinal hasılata 

eşittir ve marjinal maliyet eğrisi, 

marjinal hasılat eğrisini üstten keser 

D) Ortalama maliyet, marjinal hasılata 
eşittir ve ortalama maliyet eğrisinin 
eğimi, marjinal hasılat eğrisinin 

eğiminden büyüktür 

E) Ortalama maliyet, marjinal hasılata 
eşittir ve ortalama maliyet eğrisi, 

marjinal hasılat eğrisini alttan keser 

Yanıt: A 
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380.X ve Y malları için tüketicinin fayda 
fonksiyonu U=X şeklinde ise aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Y malı düşük maldır 
B) X ve Y malları tam ikame mallardır 
C) X ve Y malları tamamlayıcı mallardır 
D) X malının yatay eksende yer aldığı 

bir grafik üzerinde, tüketicinin kayıt
sızlık eğrileri dikeydir 

E) X malının yatay eksende yer aldı
ğında tüketicinin kayıtsızlık eğrisi 
pozitif eğimli bir doğrudur 

Yanıt: O 

381.Sadece iş gücünü girdi olarak kulla
nan tam rekabetçi bir firma için, iş 
gucunun marjinal verimliliği 
0,7MPL=2L ve malın fiyatı 20 ise fir
manın iş gücü talep eğrisi aşağıdaki- ] 
lerden hangisine eşittir? .il! 

-"' 
A) 10L-0,7 -~ 
B) 20L-0,7 oı 

C) 40L-0,7 
D) 100L-0,7 
E) 200L-0,7 

Yanıt: C 

382.Bir firma üretimini artırmak amacıyla 
daha fazla emek istihdam ederek 
aşağıdaki maliyetlerden hangisini 
sürekli düşürebilir? 
A) Toplam maliyet 
B) Marjinal maliyet 
C) Ortalama sabit maliyet 
D) Ortalama toplam maliyet 
E) Ortalama değişken maliyet 

Yanıt: C 
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383.Bir firma bir ürünün tek satıcısıysa 
ve herhangi bir devlet düzenlemesi 
yoksa bu firmanın rekabetçi bir fir
ma gibi davranması hangi durumda 
mümkün olabilir? 
A) Çok sayıda alıcı varsa 
B) Piyasaya giriş ve çıkış önünde en

geller yoksa 
C) Üretim süreci önemli batık maliyet

ler içeriyorsa 
D) Alıcılar firmanın fiyatı hakkında tam 

bilgiye sahiplerse 
E) Bu firmayla iş yapan ajanların kat

lanmak zorunda kaldıkları işlem ma
liyetleri düşükse 

Yanıt: B 

384.Fındık için talebin fiyat esnekliğinin 
1 'den küçük olması halinde, bir ku
raklık sonucunda fındık arz eğrisi 
sola kayarsa fındık üreticilerinin top
lam hasılatı nasıl değişir? 
A) Azalır 
B) Artar 
C) Aynı kalır 
D) Arz esnekliğinin eğimine bağlıdır 
E) Halkın fındık tüketiminde bir değişik

lik olmayacağı için aynı kalır 

Yanıt: B 
Esneklik ve toplam satış hasılatı ilişkisi 

FİYAT ESNEKLİK TOPLAM 
SATIŞ 

HASILATI 

Birim esnek (e=1) Değişmez 

Yükseliş Esnek (e>1) Azalır 

Esnek değil ((O<e<1) Artar 

Birim esnek (e=1) Değişmez 

Düşüş Esnek (e>1) Artar 

Esnek değil ((0<e<1) Azalır 
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385.Tam rekabet piyasasında faaliyet 

gösteren bir firma kısa dönemde 

dengedeyse, bu firma için aşağıdaki

lerden hangisi söylenebilir? 

A) Karı sıfırdır 

B) Zarar etmiyordur 

C) Piyasadaki diğer firmaların müşteri

lerini kendine çekebilir 

D) Sabit maliyetlerindeki bir artış, karı 

üzerinde değişikliğe neden olmaz 

E) Sabit maliyetlerindeki bir artış, üre

timi üzerinde bir değişikliğe neden 

olmaz 

Yanıt: E 

386.X ve Y malları üstün mallar ise gelir

de bir artış olduğunda ilgili gelir-

tüketim eğrisinin şekli nasıl olur? ~-: 
A) Yatay olur :;; 

B) Dikey olur ·~ 

C) U şeklinde olur oı 

D) Pozitif eğimli olur 

E) Negatif eğimli olur 
Yanıt: O 

Gelir artışı ile tüketimi artan mallara üs

tün mallar denir. Tüketicinin geliri artık

ça, tüketici her iki maldan da daha fazla 

satın almak istemektedir. Engel eğrisi 

sol aşağıdan sağ yukarıya doğru sey

reden bir eğri olmaktadır. 

387. Ton balığına olan talebin fiyat esnek

liği -4, ton balığı talep fonksiyonu da 

0=120-P ise ton balığının fiyatı kaç

tır? 

A) 96 

B) 100 
C) 120 

D)192 
E) 240 

Yanıt: A 

iKTiSAT 

83. Serbest piyasa koşullarındaki bir 

mala tavan fiyat ilan edilmesi ile 

oluşan karaborsalarda oluşan denge 

fiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

F 

A) Serbest piyasa denge fiyatından 

daha küçük, ancak tavan fiyatının 

üzerindedir 

B) Serbest piyasa denge fiyatında da

ha büyük, ancak tavan fiyatının üze

rindedir 

C) Serbest piyasa denge fiyatına eşittir 

D) Piyasa fiyatı oluşmaz 

E) Bu durumda hiçbir genellemeye gi

dilmez 

Yanıt: A 

Özellikle temel ihtiyaç madde fiyatları

nın çok yükseldiği bazı durumlarda 

devlet tüketiciyi korumak ister ve bu 

amaçla, bir malın satılabileceği en yük

sek fiyatı belirler. Buna tavan fiyat de

nir. Ancak piyasada o malı tavan fiyatı

nın üzerinden almak isteyenler olduğu 

sürece "karaborsa" denen ikinci bir pi

yasa ortaya çıkacaktır. 

Tk 
T Ak A 

: : _ : : _ :"\"-",:Dk,c Dp 

: .. 
Ft ____ /'_"-\ ______ _ 

~~~~~~~~~~~~~M 

Şekilde karaborsa piyasası çizilmiştir. 

Şekilden anlaşılacağı üzere, karaborsa 

denge (Dk) fiyatı (Fk), söz konusu ma

lın piyasa fiyatından (Fp) küçük, devle

tin belirlediği tavan fiyattan (Ft) yüksek

tir. Diğer yandan karaborsa dengesi 

(Dk) piyasa dengesinin (Dp) daha so

lunda oluşmuştur. 







MAKRO iKTiSAT 

MAKRO İKTİSAT 

1. "Genel Teori" hangi iktisatçıya aittir? 

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

C) Lucas 

E) A.Smith 

D) D. Ricardo 

Yanıt: A 

İktisatçılar; enflasyon, uzun dönemde 
ekonomik büyüme ve uluslar arası 
ödemeler gibi konularla 1750'1i yıllarda 
ilgilenmeye başladılar. Ancak modern 
makro ekonomi 1929-1939 yılları ara
sında yaşanan Büyük Ekonomik Buh
ran'ın neden olduğu büyük işsizlik ve 
durgunluğa cevap olarak ortaya çıktı. 

Ekonomi bilimi buhrana çözüm ürete
miyordu. İşte bu ekonomik depresyon 
ve politik çalkantı içinde 1936 yılında ~ 
İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes'in .l!l 
Faiz ve Paranın Genel Teorisi eserini 32 
yayınlamasıyla modern makro ekonomi ·~ 
doğdu. cı 

2. Aşağıdakilerden hangisi Klasik ikti
satçıların görüşlerinden değildir? 

A) Piyasalar daima dengededir, 

B) Serbest piyasa ekonomisini savu
nurlar, 

C) "Say Yasası" ve "Miktar Kuramı" bu 
akımın temelidir, 

D) Talep yönlü ekonomik politikalara 
önem verirler, 

E) Devlet serbest piyasa ekonomisine 
müdahalede bulunmamalıdır 

Yanıt: D 

Klasik İktisatçılar; talep yanlı değil arz 
yanlı ekonomik politikalara önem verir
ler. Klasiklerin bu görüşü "Say Yasa
sı"na dayanmaktadır. Jean Babtiste 
Say'ın "Mahreçler Kanunu"a göre "her 
arz talebini kendi yaratır." Böylece pi
yasa, malların kendi aralarında müba
dele edilmesini sağlar. Buna göre; mal 
ve hizmet üretimi sırasında tam tamına 
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üretilen malların değeri kadar gelir tutarı 
hasıl olur. Yani, herhangi bir çıktının üre
timi otomatikman o çıktının piyasada sa
tın alınması için gerekli geliri sağlar. 

3. Keynes'e göre para arzının artırılma
sının etkisi sırasıyla aşağıdaki seçe
neklerde hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Faiz oranları, İstihdam, Milli gelir 

B) Faiz oranları.Milli Gelir, İstihdam 

C) Fiyatlar, Milli Gelir, İstihdam 

D) Fiyatlar.İstihdam, Milli gelir 

E) Para arzının artırılmasının ekonomi 
üzerinde hiçbir etkisi yoktur 

Yanıt: A 
Para arzının artırılması faiz oranlarını 

düşürecektir. Düşen faiz oranları yatı

rımları artıracaktır. Artan yatırımlar ise 
çarpan etkisi ile milli geliri artıracaktır. 

4. Bir ekonomide belirli bir dönemde 
üretilen mal ve hizmetlerin üretimin
de görev alan üretim faktörlerinin 
üretimden aldıkları payların toplana
rak milli gelirin hesaplanması hangi 
yöntemdir? 
A) Harcama yöntemi 

B) Gelir yöntemi 

C) Yatırım yöntemi 

D) Üretim yöntemi 

E) Hiçbiri 

Yanıt: B 

Üretim; üretim mallarını biraraya getire
rek mal ve hizmet üretmek şeklinde de 
tanımlandığına göre üretilen hasılanın 

değerine, bu üretim faktörlerine yapılan 
ödemeler toplamından da ulaşılabilir. 
Bu yöntemde Milli Gelir; ücretler, faiz
ler, karlar ve kiraların toplamından 

oluşmaktadır. Bu yöntemin başarılı 

olabilmesi, başlıca kaynaklar olan ücret 
istatistikleri, vergi beyannameleri ve 
hane halkı gelirlerine doğru ulaşılması
na bağlıdır. 
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5. Bir ülkede GSMH, GSYİH'dan büyük 
ise aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Amortismanlar net yatırımlardan 

daha büyüktür 

B) Amortismanlar net yatırımlardan 

daha küçüktür 

C) Ülkeye net faktör girişi, net faktör 
çıkışından daha fazladır 

D) Ülkeden net faktör çıkışı, net faktör 
girişinden daha fazladır 

E) GSMH hiçbir zaman GSYİH'dan 
büyük olamaz 

Yanıt: C 

GSYİH; yurt içinde üretilen mal ve hiz
metlerin parasal değeridir. GSMH ise; 
bir ülke vatandaşlarının ürettiği bütün 
ekonomik değerleri içermektedir. Buna 
göre GSYİH'nın bir kısmı diğer ülke va
tandaşlarınca üretmiş olabileceği gibi, ·~ 

GSMH'nın bir kısmı da diğer ülkelerde .o 

üretilmiş olabilir. ~ 
GSMH=GSYİH+Net Faktör Gelirleri- ·;;; 
Net Faktör Giderleri ~ 

Dolayısıyla; GSMH, GSYİH'dan büyük-
se Ülkeye net faktör girişi, net faktör çı
kışından daha fazla olur. 

6. Aşağıdaki milli gelir kavramlarından 
hangisi en küçüktür? 

A) Gayri safi milli hasıla 

B) Gayri safi yurt içi hasıla 

C) Safi milli gelir 

D) Kişisel gelir 

E) Harcanabilir gelir 

Yanıt: E 

Harcanabilir Gelir, Milli Gelir kavramla
rından en küçüğüdür. Harcanabilir Ge
lir; kişisel gelirden gelir vergisi ve diğer 
kanuni ödemeler yapıldıktan sonra elde 
kalan gelirdir. Harcanabilir gelir ya tü
ketilir yada tasarruf edilir. 

Harcanabilir Gelir=Kişiseı Gelir-Dolaysız Vergiler 

İKTİSAT 

7. Bir ülkede bir dönemde milli gelir 
% 1 O, nüfus %3 artmış ise net milli 
gelir artış hızı % kaçtır? 

A)10 B)7 C)S D)13 E)3 

Yanıt: B 

Net milli gelir artışı = Milli gelir artışı
Nüfus artışı 
Net milli gelir artışı=% 10-%3=% 7 

8. Net yatırım kavramı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 

A) Brüt yatırımlar - Amortismanlar 

B) Brüt yatırımlar - Dolaylı vergiler 

C) Brüt yatırımlar - Dolaysız vergiler 

D) Brüt yatırımlar - (Dolaylı + Dolaysız 
vergiler) 

E) Brüt yatırımlar + Amortismanlar 

Yanıt: A 

Yeni fabrika teçhizat ve envanter yatı
rımlarıyla yenileme yatırımlarından olu
şan toplam yatırımlara gayrisafi (brüt) 
yatırımlar denir. Brüt yatırımlardan 

amortismanların çıkarılması ile net yatı
rım elde edilir. 

9. Otonom yatırım kavramı aşağıdaki
lerden hangisidir? 

A} Milli gelir düzeyine bağlı olan yatı

rımlardır 

B) Vergi oranlarından bağımsız olan 
yatırımlardır 

C) Yıpranma ve ikame yatırımları top
lamıdır 

D) Milli gelir düzeyinden bağımsız olan 
yatırımlardır 

E) Faiz oranlarından bağımsız olan ya
tırımlardır 

Yanıt: D 

Milli gelirdeki artış veya azalışlardan 

etkilenmeyen yatırım harcamalarına 

otonom yatırım denir. 



MAKRO İKTİSAT 

1 O. Keynesyen tüketim fonksiyonuna göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Gelir attıkça marjinal tüketim eğilimi 

azalır 

B) Gelir azaldıkça marjinal tüketim eği
limi yükselir 

C) Marjinal tüketim ve tasarruf eğilimle
ri toplamı bire eşittir 

D) Ortalama tüketim ve tasarruf eğilim
lerinin toplamı bire eşittir 

E) Marjinal tasarruf ve yatırım eğilimle
rinin toplamı bire eşittir 

Tüketim 
Harcamaları 

(C) 

' ' 
' ' 

Yanıt: E 

~--"'--"'-~+:-=-~~~-• Harcanabilir 
Y1 Y2 Y3 Gelir(Yd) 

Keynesyen Tüketim Fonksiyonu ı 
32 

Keynesyen görüşe göre; tüketim har- -~ 
camaları doğrudan doğruya harcanabi- cı 
lir gelire bağlı olarak değişir. Keynese 
göre, insanların gelirleri artarken tüke
timleri de artar. Ancak tüketimdeki artış 
gelirdeki artıştan daha az olur. 

Keynes'e göre ortalama tüketim eğilimi, 
tüketim harcamasının harcanabilir geli-
re oranıdır. Harcanabilir gelir arttıkça 
ortalama tüketim eğilimi azalır. 

Ortalama tasarruf eğilimi; tasarrufun 
harcanabilir gelire oranıdır. Tasarruf 
negatif olduğu zaman ortalama tasarruf 
eğilimi de negatiftir. Harcanabilir gelir 
arttıkça ortalama tasarruf eğilimi artar. 

Ortalama tüketim ve tasarruf eğimleri 
toplamı bire eşittir. Çünkü tüketim ve 
tasarruf harcanabilir gelire eşittir. 

Marjinal tüketim eğilimi son lira harca
nabilir gelirin mal ve hizmet tüketimine 
harcanan kısmıdır. Marjinal eğilimi tüke-
tim harcamalarındaki artışın harcanabilir 
gelirdeki artışa bölünmesiyle hesaplanır. 
Marjinal tüketim eğiliminin en önemli 
özelliği tüketim gelir düzeylerinde sıfır-

dan büyük birden küçük olmasıdır. 
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Marjinal tasarruf eğilimi, son lira harca
nabilir gelirin tasarruf edilen kısmıdır. 

. Tasarruftaki artışın gelirdeki artışa bö
lünmesiyle hesaplanır. 

Her ek harcanabilir gelir, ek arzulanan 
tüketime ve ek arzulanan tasarrufa ne
den olacağı için marjinal tüketim eğilimi 
ile marjinal tasarruf eğilimlerinin topla
mı 1 olacaktır. 

Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal ya
tırım eğilimlerinin toplamı bire eşit de
ğildir. 

11. Vergilerin olmadığı kapalı bir eko
nomide kamu harcamaları çarpanı 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 1/c-1 B) c/1-c C) 1/1-c 

D) 1/1 +c E) c/1+c 

Yanıt: C 

Kamu Harcamaları Çarpanı: Belli bir 
kamu harcamasının kendisinin birkaç 
katı gelir artışı sağlamasını kamu har
camaları çarpanı(çoğaltanı)=Kg kav
ramı ile açıklamaktayız. Formülü: 1/1-c 

12. Keynes'e göre Milli geliri belirleyen 
temel faktör aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Toplam arz 

B) Toplam Talep 

C) Toplam İşgücü arzı 

D) Reel döviz kuru 

E) İşgücü talebi 

Yanıt: B 

Keynesyen teoride; öncelikle mal piya
sası toplam talep açısından ele alınır. 

Toplam talebin unsurları olan tüketim, 
gelir seviyesine; yatırım ise faiz haddi
ne bağlı olarak belirlenir. Faiz haddi de 
para piyasasında belirlenir ve bu şekil
de oluşan gelir seviyesi istihdam sevi
yesini belirler. Keynes'e göre, dengede 
oluşan istihdam seviyesi, klasiklerin 
aksine tam istihdam seviyesinde olmak 
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zorunda değildir. Fiyatlar genel seviye

sinin belirleyicisi de toplam taleptir. 

13. Milli gelir açığı aşağıdakilerden han
gisine eşittir? 

A) Potansiyel Milli Gelir-Fiili Milli gelir 

B) Fiili Milli Gelir + Amortismanlar 

C) Fiili Milli Gelir -Toplam vergiler 

D) Potansiyel Milli gelir +Milli Gelir 

E) Potansiyel Milli Gelir-Toplam Vergiler 

Yanıt: A 

Milli gelir açığı=doğal (potansiyel) 
milli gelir- reel milli gelir 

Doğal (potansiyel) milli gelir işsizlik 

haddinin doğal işsizlik haddine eşit ol

duğu durumdaki (tam istihdam duru

mundaki ) reel milli geliri gösterir ve po

tansiyel milli gelir diye nitelendirilir. Do

layısıyla doğal (potansiyel) milli gelir ile ·~ 

ree1ı_milli(dgelir ar)sındaki pozitif fark iş- ~ 
sız ıgın evrevi üretimde yol açtığı ~ 

kaybı yansıtır. ·~ 

14. Devletin harcamalarındaki artışı, bu 
artış kadar vergi artışı ile karşılıyor 
ise milli gelir üzerindeki etki aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Milli Gelir düzeyi değişmez 

B) Milli gelir düzeyi kamu harcamala
rından daha az yükselir 

C) Milli gelir düzeyi kamu harcamala
rından daha fazla yükselir 

D) Milli gelir düzeyi kamu harcamaları 
kadar artar 

E) Milli gelir düzeyi üzerindeki etki bili
nemez 

Yanıt: O 

Denk bütçe çarpanı: Kamu harcamala
rındaki bir artışın, vergilerle finanse 
edilmesi durumunda, milli gelir denge 

değerinin, kamu harcamalarındaki artış 

kadar değişmesi durumudur. 

C> 

iKTiSAT 

15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
toplam sızıntılar aynı anda verilmiş
tir? 
A) Vergiler, tasarruflar, ihracat 

B) Vergiler, ihracat, ithalat 

C) Vergiler, tasarruflar, ithalat 

D) Yatırım harcamaları, kamu harca
maları, ihracat 

E) Yatırım harcamaları, kamu harca
maları, ihracat 

Yanıt: C 

Mal piyasasında dengeye ulaşmanın 

bir yolu da ekonomideki harcama akım
ları sırasında oluşan sızıntıların, eko
nomiye enjekte edilen harcamalara 
eşitlenmesidir. Ekonomide dengenin 
sağlanabilmesi için üretilen hasılat ka
dar harcama yapılmalıdır. Ancak gelir 
elde edenler çeşitli sebeplerle gelirleri
nin hepsini harcayamamaktadırlar. Bu
na göre, tasarruflar, vergiler ve ithalat 

bir ekonomideki sızıntıları oluşturur. 

16. "Keynesgil aralıkta" toplam arz eğri
sinin şekli nasıldır? 

A) Milli gelir eksenine paralel ı/ 
B) Fiyatlar Genel Düzeyi Eksenine pa

raiel 

C) Dirsekli 

D) Önce dirsekli sonra Fiyatlar genel 
düzeyi eksenine paralel 

E) Önce milli gelir eksenine paralel 
sonra dirseklidir 

Fiyatlar 
Genel 
Düzeyi 

F, 

Yanıt: A 

o '--~-~--'....__!C..., __ .. 

Y Y2 Y3 Y4 Y5 Y( eel) 
'--y-----'~~ 

Keynesyel Ara Klasik 
aralık aralık aralık 



MAKRO iKTiSAT 

Keynesyen aralıkta; toplam arz egrısı 
yatay olup, veri fiyat seviyesinde firma
ların talep edilen her miktarı arz edebi
leceğini ifade eder. Keynesyen teoriye 
göre bunun. sebebi ekonomide işsizliğin 
varlığı varsayımıdır. İşsizliğin varlığı 
firmalara cari ücret düzeyinde diledikle
ri kadar iş gücü kullanma ve üretimleri
ni artırma imkanı verir. böylece firmala
rın marjinal üretim maliyetleri değişme
den üretim hacmi artırılabilir ve veri fi
yattan talep edilen her miktar arz edile
bilir. Bu varsayımın geçerliliği halinde, 
toplam talebin artması fiyat seviyesini 
değiştirmeden gelir düzeyini artıracaktır. 

17. Uzun dönem toplam arz eğrisinin 

şekli; 

A) Fiyatlar Genel Düzeyine diktir 

B) Milli Gelir Eksenine paralel 

C) Faiz oranı eksenine paraleldir 

D) Faiz Oranı eksenine diktir 

E) Fiyatlar Genel Düzeyi eksenine pa
raleldir 

Yanıt: E 

Uzun dönem toplam arz eğrisi; fiyat 
eksenine paraleldir. Bunun anlamı po
tansiyel GSMH, fiyat düzeyinden ba
ğımsızdır. Yani uzun dönem toplam arz 
eğrisi boyunca meydana gelen bir ha
rekete birim mal ve hizmetlerin fiyatları 
diğeri üretim faktörlerin fiyatları olmak 
üzere iki fiyat kümesinin eşlik etmesi
dir. Başka bir ifade ile mal ve hizmetle
rin fiyatları % 1 O artarsa ücret oranları 
ve diğer faktör fiyatları da% 1 O artar. 
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18. Hem milli gelirin düştüğü hem de 
fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği 
duruma ne ad verilir? 

A) Enflasyon 

B) Revalüasyon 

C) Devaülasyon 

D) Stagflasyon 

E) Deflasyon 

Yanıt: D 

Stagflasyon; enflasyon yükselirken ha
sılanın düştüğü yada en azından sabit 
kaldığı bir durumu ifade eder. 

19. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini 
sağa kaydırır? 

A) Yeni götürü verginin alınması 

B) Vergi oranlarının artırılması 

C) Kamu harcamalarının artırılması 

D) Net ihracatın azalması 

E) Tüketim harcamalarının azalması 

Yanıt: C 

IS eğrisinin kayması demek; faiz haddi 
veri iken otonom harcamalara bağlı 

olarak gelir seviyesinin değişmesi de
mektir. Otonom harcamalardaki artış 

çoğaltana bağlı olarak IS eğrisini sağa 
kaydırır. Kaymanın boyutunu marjinal 
tüketim eğilimi çarpı kamu harcaması 
belirlemektedir. 

20. Para arz ve talebini eşitleyen, faiz 
oranı gelir düzeyi bileşimini göste
ren eğriye ne ad verilir? 

,A) LM eğrisi 

B) IS eğrisi 

C) Toplam arz eğrisi 

D) Toplam talep eğrisi 

E) Philips eğrisi 

Yanıt: A 
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M, 

LM 

Para 
Miktarı (M) 

~ ---------------

i2 -----------

;, :01 
;, 

o Y, Y, Y, y 

LM EGRISl 

LM egnsı; para piyasasının dengede 

olduğu faiz haddi ve gelir seviyelerinin 

bileşenini gösteren eğridir. LM eğrisi 

boyunca para piyasası dengededir ve 

Reel para arzı sabittir. 

21. Keynes'e göre ~politlka§lnın 

~sjtjiğ[nin nedeni aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Ekonomide işsizliğin var olması 

B) Ekonominin tam istihda.mda olması 

C) Likidite tuzağıoın varlığı 

D) Para politikasının gecikmelerinin 

uzunluğu 

E) Hepsi 
Yanıt: C 

Likidite tuzağı; para arzının gelir ve ha

sıla seviyesi ile faiz oranları üzerinde 

hiçbir etkisinin olmadığı bir durumdur. 

Kişiler veri faiz oranında arz edilen pa

ranın tümünü elde tutmaya hazırdır. Bu 

durum LM eğrisinin yatay olduğu ve 

22. 

iKTiSAT 

para miktarındaki değişmelerin eğriyi 

kaydıramadığı bir durumu gösterir. Faiz 

hadlerinin düşebileceği en alt seviyeye 

düşmüş olması durumunda (bu faiz 

oranı herkesin daha aşağıya düşmeye

ceğine inandığı bir orandır) para arzı

nın artması, kişileri tahvil alımına yö

neltmeyeceği için tahvil fiyatlarının dü

şeceği beklentisi ortaya çıkacak ve pa

ra elde tutulacaktır. Bu durumda para 

arzı artışı faizi etkilemediğinden toplam 

talepte etkilenmeyecek ve gelir seviye

si aynı kalacaktır. Böyle bir durumda 

para politikasının ekonomiye etkisi sıfır 

olduğundan uygulanabilecek tek politi

ka maliye politikasıdır. 

Miktar teorisinin Fisher Denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) M=kPT B) Mk=PT 

C) MV=PT 

E) M=1N kT 
Yanıt: C 

Fisher, miktar kuramını açıklamak için 

değişim (mübadele) denklemi olarak 

bilinen ve aşağıda gösterilen denklem

den yararlanmıştir: 

M.V = P.T.'dir. 

Burada; 
M: Dolanımdaki para miktarını, 

V: Paranın dolanım hızını, 

P : Fiyatlar genel düzeyini, 

T : İşlem hacmini (parayla yapılan tüm 

işlemler), belirtmektedir. 



MAKRO iKTiSAT 

23. · Klasik iktisatçılara göre para arzının 
artırılması ile enflasyon arasındaki 
ilişki nasıldır? 

24. 

A) Para arzının artırılması önce geliri 
sonra enflasyonu artırır 

B) Para arzının artışı aynı anda ve 
oranda enflasyonu artırır · 

C) Enflasyon para arzının artış oranın
dan daha fazla artar 

D) Enflasyon oranı para arz artış ora
nından daha az artar 

E) Enflasyonla para arz artışı arasında 
bağlantı yoktur 

Yanıt: B 
Klasik görüşe göre para, Pigou'nun de
yimiyle bir peçeden ibarettir (The Veil 
Of Money). Para, değişim ilişkilerini ko
laylaştırmada rol oynamakta ve reel ·a; 
değişkenler üzerinde bir etkide bulun- ı:::ı 
mamaktadır. Fiyatlar genel düzeyi üze- ~ 

"' rinde bir etkisi vardır. Klasik iktisatın ·-
~ para ile fiyat düzeyini ilişkilendiren yak- cı 

laşımı, paranın miktar teorisi olarak bi
linmektedir. 

Klasik iktisatçılarıı göre paranın '!.o
lanım hızı nasıldır? 

A) İstikrarlıdır B) Hızlıdır 

C) Sabittir 

E) Sıfırdır 

D) Yavaştır 

Yanıt: C 

Klasik iktisatçılara göre para teorisinin 
hareket noktası değişim denklemidir. 
Değişim denklemi, cari fiyatlarda işlem 
hacmini para stoku çarpı her liranın 

dönüş hızına bağlamaktadır. Ekonomi 
daima tam istihdamda varsayıldığı için 
paranın dolanım hızı da sabit kabul 
edilir. 
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25. Kamu transfer harcamalannın çarpa
nı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 1/1-c B) -1/1-c C)1/c-1 

D) -c/1-c E) c/1-c 

Yanıt: E 
-Transfer harcamaları, devletin çeşitli 

amaçlarla yaptığı karşılıksız harcama
lardır. 

-Devletin diğer harcamaları bir mal ve
ya hizmet karşılığı olduğu halde bu 
harcamalar karşılıksızdır. 

-Bu nedenle Milli gelir üzerindeki etkisi 
diğer harcamalardan daha azdır. Çün
kü transfer harcamalarının sadece c 
kadarı efektif talebe dönüşür. 

-Transfer Harcamaları Çarpan katsayı
sı k=c/1-c dir. 

26. Yıllık artış oranı %4-6 olan enflasyon 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İthal enflasyon 

B) Hiper enflasyon 

_,C) Sürünen enflasyon 

D) Aşırı enflasyon 

E) Yüksek enflasyon 

Yanıt:C 

Sürünen (ılımlı) enflasyon oranı; yıllık 

olarak tek rakamlı yani % 1 O'un altında 
kalan bir enflasyon çeşididir. llımlı enf
lasyon koşullarında göreli fiyatlar çizgi
lerinden çok fazla ayrılmazlar. 

27. Cari fiyat düzeyinde üretilen mal ve 
hizmetlerin toplamı talebi karşıla

maması durumunda ortaya çıkan 

enflasyon türü aşağıdakilerden han
gisidir? 

A) İthal enflasyon 

B) Talep enflasyonu 

C) Fiyat enflasyonu 

D) Maliyet enflasyonu 

E) Karma enflasyon 

Yanıt: B 
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Talep enflasyonu; toplam talebin top

lam arzı aşması sonucu oluşan enflas

yondur. 

28. Doğal işsizlik oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ekonominin tam istihdamda olduğu 
andaki işsizlik oranıdır ve bu oran 

%0'dır. 

---8) Ekonominin tam istihdamda olduğu 
andaki işsizlik oranıdır ve bu oran 
ekonominin yapısına göre yaklaşık 

%4-6'dır. 

C) Ekonominin cari istihdam düzeyin
deki gönülsüz işsizlerin oranıdır. 

D) Ekonominin cari istihdam düzeyin
deki iradi işsizlerin oranıdır. 

E) Ekonominin bütün istihdam düzey
lerindeki %10'1uk orandır. 

·~ 

Yanıt: B .o 
~ 

Doğal işsizlik oranı işgücü piyasası 

dengedeyken var olan normal işgücü ·:;ı 
O> 

piyasası sürtünmelerinden ortaya çıkan 

işsizlik oranıdır. 

-J 
29. Orjinal Phillips eğrisi neyi gösterir? 

A) Enflasyon ile faiz oranı arasındaki 

ilişkiyi gösterir 

B) Enflasyon ile işsizlik arasındaki iliş

kiyi göste.rir 

C) Enflasyon ile yatırım arasındaki iliş
kiyi gösterir 

D) Nominal ücretlerdeki yüzde değişim 
ile işsizlik .arasındaki ilişkiyi gösterir 

E) Nominal ücretlerdeki yüzde değişim 
ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gös

terir 
Yanıt: D 

Orijinal Phillips egrısı; A.W.Phillips'in 

İngiltere'nin 1861-1958 yılları arasında

ki verileri kullanarak elde ettiği bir eğri

dir. Bu eğri işsizlik oranı ile nominal üc

retlerin değişim oranı arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 

iKTiSAT 

30. Doğal işsizlik oranı kavramı hangi 

iktisadi akıma aittir? 

A) Keynesyen 

B) Monetarist 

C) Rasyonel beklentiler 

D) Neo-klasik 

E) Klasik 
Yanıt: B 

Friedman, 1970'1i yıllarda Batı ülkele

rinde yaşanan, enflasyon içerisinde 

durgunluk, yani "stagflasyon" ortamın

da, Keynesçi "tam istihdam" kavramına 

karşı çıktı ve "doğal işsizlik oranı" kav
ramını ortaya attı. Buna göre, her eko

nomide "doğal" bir işsizlik oranı vardı 

ve hükümetlerin bu oranı aşağıya çek

mek için uygulayacağı talep artırıcı po
litikalar kısa vadede işsizliği azaltsa da, 

uzun vadede enflasyonu yükseltiyordu. 

Dolayısıyla, belli bir işsizlik oranı kapi

talizm için "makul" olarak kabul edilebi

lirdi ve aşağı çekilmesi de arzu edilen 

bir şey değildi. 

31. Phillips eğrisinin yatay ekseni kesti

ği noktada işsizlik oranına ne ad ve

rilir? 

A) Yı:ıpısal_işsizlik oranı 

B) Gerçek işsizlik oranı 

C) İradi işsizlik oranı 

D) Doğal işsizlik oranı ~ 

E) Açık işsizlik oranı 

Yanıt: D 

Phillips eğrisinin yatay ekseni kestiği 

noktada işsizlik oranı doğal işsizlik ora

nıdır. 
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32. Uzun dönem Phillips eğrisi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerin hangisi doğru
dur? 
A) Uzun dönem Phillips eğrisi yatay 

eksene paralel olup işsizlikle enflas
yon arasında ilişki olmadığını göste
rir. 

8) Uzun dönem Phillips eğrisi yatay 
eksene paralel olup işsizlikle enflas
yon arasındaki ilişki daha kuwetli
dir. 

C) Uzun dönem Phillips eğrisi dikey 
eksene paralel olup işsizlikle enflas
yon arasında ilişki olmadığını göste
rir 

D) Uzun dönem Phillips eğrisi negatif 
eğimli olup yaygın işsizliğe rağmen 
sürekli yükselen fiyatları gösterir. 

E) Uzun dönem Phillips eğrisi negatif 
eğimlidir ve işsizlikle enflasyon ara
sındaki değişim sabittir. ~ 

Yanıt: C .!!! 
Ücret Artış 
Oranı(%) 

r FE1 
1 

Uzun Dönem 
Phillips Eğrisi 

W1 - - - - - - - - D 

w, 

w, 

O U2 U1 U3 
Doğal işsizlik 

Oranı 

Kısa Dönem 
Phillips Eğrisi 

işsiztik Oranı 
(U) 

Uzun Dönem Phillips Eğrisi; bekle
nen enflasyon ve gerçekleşen enflas
yon oranları birbirine eşit olduğu za
man enflasyon oranı ile işsizlik oranı 

arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğridir. 
Uzun dönem phillips eğrisi doğal işsiz
lik oranı düzeyinde çizilecek dik bir 
doğru ile gösterilebilir. 

32 

·~ 
cı 
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33. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem 
Phillips eğrisini sağa kaydırır? 

A) Enflasyon oranının düşmesi 

B) Enflasyon oranının yükselmesi 

C) İşsizlik ora~ının düşmesi 
D) İşsizlik oranının yükse!mesi 
E) Beklenen enflasyonun yükselmesi 

Yanıt: E 

34. Monetaristlere göre para arzının 

artırılması durumunda aşağıdakiler
den h_angisi sözkonusu olur? 

~sa dönemde işsizlik oranı, doğal 
işsizlik oranının altına cjüşer. 

B) Kısa dönemde işsizlik oranı, doğal 

işsizlik oranının üstüne çıkar. 
C) Uzun dönemde işsizlik oranı, doğal 

işsizlik oranının altına düşer. 

,,. D) Uzun dönemde işsizlik oranı, doğal 
işsizlik oranının üstüne çıkar. 

E) Kısa ve u.iun dönemde para arzının 
artışının hiçbir etkisi olmaz. 

Yanıt: A 

Monetarist Yaklaşım: 
Parasal genişleme kısa dönemde daha 
yüksek gelire yol açacaktır. Uzun dö
nemde artan para arzı sadece enflas
yoQa ReEleA olacaktır.- ,_ ~--

Kısa dönemde para arzındaki artış 

gerçek üretim düzeyini ve dolayısıyla 
gerçek milli gelir düzeyinde geçici bir 
artışa neden olacaktır. 

35. Büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki 

hangi kavram ile ifade edilir? 

A) Philips eğrisi 

B) Okun yasası ~ 

C) Monopollü rekabet teorisi 

D) Dengeli büyüme teorisi 

E) Say yasası 

Yanıt: B 



452 

Reel büyüme ile işsizlik oranındaki de

ğişmeler arasındaki ilişki okun yasası 

olarak ifade edilir. Okun yasası, büyü

me %2,25'1ik trendi aştığında işsizlik 

oranının azaldığını belirtir. Reel 

GSYİH'de trend oranının üzerinde bir 

yıl sürdürülen her yüzde bir puanlık bü

yümeye karşılık işsizlik oranının % 0,5 

azaldığını belirtir. 

36. Doğal işsizlik oranı nedir? 

A) Gizli işsizlik + Açık işsizlik 

B) Friksiyonel işsizlik + Gizli işsizlik 

C) Friksiyonel işsizlik+ Yapısal işsizlik 

D) Konjonktüre! işsizlik+ Yapısal işsizlik 

E) Gizli işsizlik+ Yapısal işsizlik 

Yanıt: C 

-~ 
37. Aşağıdaki politikalardan hangisi ~ 

-~ 
doğal işsizlik oranının yükselmesine ~ 

neden olur? 

A) İş ve işçi bulma kurumlarının varlığı 

B) Gençlere staj olanaklarının sağlan-

ması 

C) Asgari ücretin yüksek tutulması 

D) İşsizlik sigortasının olmayışı 

E) Hiçbiri 
Yanıt: C 

38. Keynes'e göre konjonktür dalgalan

maların temel nedeni nedir? 

A) Toplam arz şokları 

B) Toplam talep dalgalanmaları v 

C) Politik nedenler 

D) Kontrolsüz para arzı artışı 

E) Para arzının içsel olması 
Yanıt: B 

İKTİSAT 

39. Paranın yansız olması ne anlama 

gelir? 

A) Paranın herkes tarafından rahatça 

kullanılmasıdır. 

B) Paranın tedavül hızının sabit olma

sıdır. 

C) Para ihracının bağımsız kuruluşlar 

tar<t!ından yapılmasıdır. 

~a arzı artışının reel değişkenleri 
etkilememesi ancak ve sadece enf

lasyonu artırmasıdır. 

E) Paranın enflasyona neden olmadan 

reel değişkenleri etkilemesidir. 

Yanıt: D 

Para stokundaki bir değişiklik reel de

ğişkenleri (çıktı, istihdam ve faiz oranı) 
değiştirmeden sadece fiyat düzeyinde 

bir değişmeye yol açıyorsa para yan
sızdır. 

40. Monetaristlere göre konjonktür dal
galanmaların temel sebebi nedir? 

A) Toplam talep dalgalanmaları 

B) Arz şokları 

C) Kontrolsüz para arz artışı 

D) Yatırımdaki dalgalanmalar 

E) Savaşlar 

Yanıt: C 

Monetaristlere göre konjonktüre! dalga

lanmaların nedeni para arzındaki deği

şikliklerdir. M. Friedman ile A. 
Schwartz'ın "ABD'nin Parasal Tarihi" 
adlı eserdeki bulguları bu kanaatin 

oluşmasına neden olmuştur. Moneta
ristlere göre 1929 krizinin temel nedeni 
para arzındaki daralmadır. Para arzı 

azaldığında toplam talep azalmakta, iş 

hacmi düşmekte, yatırımlar gerilerken 

işsizlik ortaya çıkmaktadır. 
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~ 
41. Rasyonel Beklentiler Teorisine göre 

para arzındaki % 1 O'luk artışın sonu
cu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bu teoriye göre gelir % 1 O artar. 

B) Bu teoriye göre gelir% 1 O'dan _daha 
az artar. 

C) Bu teoriye göre gelir% 1 O'dan daha 
fazla artar. 

D) Bu teoriye göre reel değişkenler et
kilenmez ancak enflasyon % 1 O ora
nında artar. 

E) Bu teoriye göre hem gelir artar hem 
de enflasyon artar. 

Yanıt: D 

Rasyonel beklentiler teorisine göre, ak
törler politikaları önceden bildiklerinden 
doğru tahminde bulunu~ar ve ekono
mide para arzı artırıldığı zaman, birey-
ler bunun belli bir dönem sonra fiyatlar 
genel seviyesi ile birlikte nominal faiz ~ 
oranını da yükseltebileceğini tahmin . .\l! 
edebilirler. Bireyler para arzının enflas- """ 
yenisi bir etki yaratacağını bildikleri için -~ 
buna karşı rasyonel davranışlarda bu
lunacaklardır. Örneğin, işçiler nominal 
ücretlerin enflasvon oranında artırılma-
sını isteyeceklerdir. İşçilerin bu taleple-
rinin işverenler tarafından kabul edil
mesi ihtimali yüksektir. Zira, işverenler 
de fiyatlar genel seviyesinin artmasının 
kendi karlarını arttıracağını önceden 
"rasyonel" bir şekilde tahmin edebile
ceklerdir. Sonuç olarak, para arzının 

arttırılması reel milli gelir ve istihdam 
düzeyinde önemli bir değişiklik yaratma
yacak sadece enflasyonist bir etki doğu
racaktır. Dahası, ücret artışları ile fiyat 
artışları birbirini kovalayacaktır. 

42. Monetarist Tüketim Fonksiyonuna 
göre vergi indiriminin sonucu aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Tasarruflar azalır 

B) Tasarruflar yükselir 

C) Tüketim artar 

D) Tüketim azalır 

E) Herhangi bir sonucu olmaz 

Yanıt: E 
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43. Monetaristlere göre para arzının 

artmasının sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kısa dönemde üretim ve enflasyon 
oranı artar ancak uzun dönemde 
sadece enflasyon artar. 

B) Kısa dönemde reel gelir azalır an
cak uzun dönemde enflasyon oranı 
düşer. 

C) Kısa ve uzun dönemde gelir üzerin
de etkisi yoktur sadece enflasyon 
artar. 

D) Kısa ve uzun dönemde enflasyon 
üzerinde etkisi yoktur sadece gelir 
artar. 

E) Kısa ve uzun dönemde hem gelir 
hem de enflasyon üzerinde etkisi 
yoktur. 

Yanıt: A 

44. Basit Keynesyen analize göre kamu 
harcamalarının artırılmasının sonu
cu olarak aşağıdakilerden hangisi 
söz konusu olur? 

A) Ekonomi tam istihdamın altında ise 
enflasyon yükselir, milli gelir değiş
mez. 

B) Ekonomi tam istihdamda ise enflas
yon değişmez, milli gelir yükselir. 

C) Ekonomi tam istihdama yakın ise 
hem milli gelir hem de enflasyon 
yükselir. 

D) Kamu harcamalarının artırılması 

hiçbir durumda milli geliri artırmaz 
sadece enflasyona neden olur. 

E) Kamu harcamalarının artırılması 

hiçbir durumda enflasyona neden 
olmaz, ancak milli geliri yükseltir. 

Yanıt: C 
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45. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

doğrudur? 

A) 

B) 

C) 

O) 

E) 

Mutlak Gelir Nisbi Gelir Sürekli Gelir 

Hipotezi Hipotezi Hipotezi 

Keynes Friedman Dussenbary 

Keynes Modigloni Friedman 

Friedman Keynes Modigloni 

Keynes Dussenbary Friedman 

Oussenbary Keynes Phlisip 

Yanıt: D 

Mutlak Gelir Hipotezine göre; ortala

ma tüketim eğilimi marjinal tüketim eği

liminden büyüktür. Yani gelir arttıkça 

marjinal tüketim eğilimi azalır. Bu hipo

tezde: 

• Ailelerin servetlerinin artması gelirle

rinin büyük bir kısmını tüketime -~ 

ayırmaya zorlar. ~ 

• Zaman içinde şehirli-köylü nüfus -"' 

oranının değişmesi tüketimi artırır. -~ 
• Toplam nüfusun yaşlanması tüketimi 

artırır. 

• Yeni tüketim malları ve reklamlar 

toplam tüketimin artmasına yol açar. 

• Gelir dağılımının eşitliğe yönelmesi 

toplam tüketim harcamalarını artırır. 

Bu etkenler sonucunda tüketim fonksi

yonu zamanla yukarı kayar. 

Nisbi Gelir Hipotezi (Dusenberry)'ne 

göre; toplum tüketime ağırlık veren bir 

topluluktur ve yüksek hayat seviyesi 

toplumun temel hedeflerindendir. Bu 

nedenle insanlar önce gelirlerini artırır

lar ve daha yüksek hayat seviyesine 

geçmek için tüketimlerini de artırırlar. 

Belli hayat seviyesine alıştıktan sonra 

gelirlerinin düştüğünü gören insanlar 

ulaştıkları hayat seviyesini korumak 

için tasarruflarından fedakarlık ederek 

eskiden kurmuş oldukları C-S arasın

daki bölüşümü değiştirirler. 

iKTiSAT 

Sürekli Gelir Hipotezi (Friedman)'ne 

göre; hem gelir hem de tüketim sürekli 

ve arızi gelir ve tüketimden oluşur. 

Beklenen gelir=Sürekli gelir+Arızi gelir 

Beklenen tüketim=Sürekli tüketim+Arızi 

tüketim 

Sürekli gelir: Tüketicinin yaşını, mesle

ğini, sağlık durumunu, eğitimini ve 

benzer çeşitli faktörleri gözönüne ala

rak görüş ufku içinde kazanmaya de

vam edeceğini düşündüğü gelirdir. 

Sürekli tüketim: Tüketicinin normal ola

rak yapmayı hesapladığı tüketim har

camalarını ifade eder. 

Arizi gelir ve tüketimi belirleyen en 

önemli özellik tüketimin beklenmedik 

oluşudur.(piyango pozitif, işsizlikle kay

bedilen gelir negatif arızi gelire örnektir. 

Tedavi giderleri pozitif, vazgeçilen yaz 

tatili masrafları negatif arizi tüketime 

örnektir. 

Friedman'a göre sürekli tüketim, sürekli 

gelirin bir oranıdır. Bu oran faiz haddi, 

servetin gelire oranı, C-S ile ilgili zevk 

ve tercihlerdir. 

46. Aşağıdakilerden hangisini beşeri 

sermaye kavramının içeriğini oluştu

rur? 
A) Para ve fonlar 

B) Gayrimenkuller 
C) Menkul mallar 

D) Makine ve teçhizatlar 

E) Fiziksel ve zihinsel beceriler 

Yanıt: E 
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47. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz 
eğrisinin kaymasına neden olmaz? 

A) Verimlilikteki artış 

B) Girdi fiyatlarındaki artış 

C) Girdi fiyatlarındaki azalış 

D) Beklenen enflasyon düzeyindeki 
değişmeler 

E) Kamu harcamaları 

Yanıt: E 
Toplam arz eğrisi, kısa dönemde pozitif 
eğimli, uzun dönemde ise dikeydir. 
Toplam arzı etkileyen faktörler özetle: 

- Emeğin verimliliğindeki değişmeler 
- Maliyet artışı yada azalışı 

- Ücretlerdeki değişmeler 

- Girdi fiyat değişmeleri 

-~ 

48. Bir ekonomide marjinal tüketim eği- :fü 
limi (C) 0,4, marjinal ithalat eğilimi :ı< 
0,2, kamu harcamaları 400 birim ve -~ 
ihracat 300 birim ise milli gelir den- cı 
ge düzeyi ne kadar artar? 

A}500 8)480 C)600 

0)700 E)875 

1 
!:ıY= ·(G+X) 

1-c+m 

t:ıY= 1 
·(400+300) 

1-0,4+0,2 
1 

/:,. y = -·(700) 
0,8 

!:ıY = 1,25 x 700 = 875 

Yanıt: E 

49. Yatırım çarpanı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 

A) Marjinal tüketim eğilimin tersine 

B) Marjinal yatırım eğilimin tersine 

C) Marjinal ithalat eğilimin tersine 

D) Marjinal tasarruf eğilimin tersine 
E) Marjinal tasarruf eğilimin iki katına 

Yanıt: D 
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Yatırım çarpanı: Bir ekonomide toplam 
harcamalardaki ilave yatırım artışının 
milli gelirini artıracağını gösteren kat
sayıdır. 

Marjinal tüketim eğilimi ile tasarruf eği
liminin toplamı bire eşittir. 

C+S=1 

s = 1-c 

k= 1/1-C= 1/S 

50. Kapalı bir ekonomiden Marjinal tasar
ruf eğilimi 0,4 Marjinal yatırım eğilimi 
0,2 ise çarpanın değeri kaçtır? 

A) 2 B) 2,5 C) 3 

D) 3,5 E) 5 

Yanıt: E 

Yatırım (süper çarpan) çarpanı 
(1/1-c-b) dir. 

c = 1-s 

c = 1-0,4 

c = 0,6 (marjinal tüketim eğilimi) 

1/1-0,6-0,2= 5 

51. Bir ekonomide tasarrufların artması 
sonucu milli gelir düzeyinin düşmesi 
olgusuna ne ad verilir? 

A) Tasarruf Paradoksu 

B) Likidite Tuzağı 

C) Deflasyon 

D) Revalüasyon 

E) Patinkin etkisi 

Yanıt: A 

Bir ekonomide tasarruflar yatırıma 
dönmezse harcamalar azalacak, bu da 
milli gelirin azalmasına neden olacaktır. 
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52. Keynesyen modelle ilgili olarak aşa

ğıdakilerin hangisi yanlıştır? 

53. 

A) Toplam talep, beklenen (ex-ante) 
harcama düzeyinin ne olacağını 

gösterir 

B) Toplam talep; tüketim, yatırım ve 
kamu harcamaları ile net ihracattan 
oluşur. 

C) Milli gelirin belirlenmesinde toplam 
talep daha etkilidir. 

D) Milli gelir dengesi, toplam arz ile 
toplam talebin kesim noktasında 

oluşur. 

E) Keynes para tutumu yaklaşımını ön 
plana çıkarmıştır 

Yanıt: E 

Keynesyen tüketim fonksiyonuna göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ·~ 

A) Her gelir düzeyinde, ortalama tüke- ~ 
tim eğilimi marjinal tüketim eğilimin- ~ 

den büyüktür. 

B) Gelir arttıkça marjinal tüketim eğilimi 

düşer. 

C) Marjinal tüketim eğilimi ve marjinal 
tasarruf eğiliminin toplamı 1 'e eşittir. 

D) Marjinal tüketim eğilimi ve ortalama 
tüketim eğiliminin toplamı 1 'e eşittir 

E) Gelir arttıkça ortalama tüketim eği

limi düşer 
Yanıt: D 

54. Reagonomist terimi hangi iktisatçılar 

için kullanılır? 

A) Monetaristler 

B) Keynesyenler 

C) Neo-Klasikler 

D) Arz yönlü iktisatçılar 

E) Rasyonel Bekleyişler 
Yanıt: D 

Arz yönlü iktisatçılar için kullanılan bir 
terimdir. R.Reagon tarafından uygula
nan politikalar olduğu için bu isim ve
rilmiştir. Arz yanlı ekonomistler gelir 

vergisinin indirilmesinin hem girişimcile
ri şevklendirerek yatırımlara yönlendi-
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receğini hem de gelir vergisi indirimleri 
sonucu sağlanan fonların yatırıma ka
nalize olacağını öne sürmüşlerdir. Yine 
yatırımlardaki artışla sağlanan üretim 
artışından dolayı vergi gelirlerinin de 
artacağını savunmuşlardır. 

55. Bir ekonomide yatırımlar 250 birim, 

devlet bütçe açığı 400 birim ve net 

ihracat 100 birim ise tasarruf miktarı 

kaç birimdir? 

A) 750 B) 600 C) 500 D) 400 E) 300 

Yanıt: A 

(G-T)= bütçe açığı (X-M) =Net ihracat 

5-1= (G-T) + (X-M) 

5-250= 400+ 100 

5=500+250 
5=750 

56. Otonom harcamalarda ortaya çıkan 

bir birimlik artışın denge gelir düze

yini bir birimden daha fazla artırma

sına ne denir? 

A) Hızlandıran Çarpanı 

B) Harcama Gecikmesi 

C) Çarpan Etkisi 

D) Pigou Etkisi 

E) Keynes Etkisi 

Yanıt: C 

Çarpan etkisi (multiplier effect): Çarpan 
etkisi harcamalardaki bir değişimin top
lam talepte bu değişiklikle orantılı ol
mayan bir değişiklik yaratması halidir. 
Ekonomideki tüketim harcamaları ile 
yatırım harcamalarının kendilerinin bir
kaç katı oranında gelir ve istihdam 
hacmi yaratması çarpan yada çoğaltan 
etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu 
kavram özellikle keynesyen ekonomide 

geçerlidir. 
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57. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Transfer Harcama Çarpanı, Kamu 

Harcama Çarpanından daha büyük
tür. 

B) Vergi çarpanı negatif değerlidir. 
C) Transfer harcama çarpanı pozitif 

değerlidir. 

D) Devlet, transfer harcamaları artışını 
aynı miktarda götürü vergi ile finan
se ederse Milli Gelir düzeyi değiş
mez. 

E) Kamu harcama çarpanı, basit yatı
rım çarpanına eşittir. 

c 
-< 
1-c 1-c 

Yanıt: A 

Transfer harcaması çarpanı < kamu 
harcama çarpanı 

-~ 

58. ..c Basit Vergi Çarpanı aşağıdakilerden J!! 
hangisidir? 32 

-~ 
A)1/1-c B)cxV C)c/1-c cı 

D) -c/1-c E) -1/1-c 

Yanıt: D 

59. Marjinal tüketim eğilimi 0,8, vergi 
oranı 0,25 ve kamu harcama tutarı 
300 birim ise bütçe dengesindeki 
değişim kaç birimdir? 

A) 112,5 B) 114,6 C)102,5 

0)300 E)150 

t.B = (1- c)(1-t) -t.G 
1-c(1-t) 

t.B = (1-0.8).(1-0.25) _
300 

1-0.8(1-0.5) 

t.B = (1-0.2).(0.75) _
300 

1-0.8x0.75 

t.B= 
0

·
15 

·300 
1-0.6 

t.8=112.5 

Yanıt: A 
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60. Likidite Tuzağı kavramı aşağıdaki

lerden hangisidir? 

61. 

A) Para arzının, Milli Gelir artış hızın
dan daha fazla yükselmesi sonucu 
enflasyona neden olması 

B) Para talebinin, Merkez Bankası ta
rafından kontrol edilemeyecek ka
dar artması 

C) Para talebinin, para arzını geçmesi 
sonucu faiz oranlarının yükselmesi 

D) Para arzının, gelir ve hasıla seviyesi 
ile faiz oranları üzerinde hiçbir etki
sinin olmadığı durumdur. 

E) Para arzındaki anışın uzun dönem
de enflasyona neden olması. 

Yanıt: O 

Aşağıdaki durumların hangisinde 
likidite tuzağı söz konusudur? 

A) LM eğrisinin yatay olması durumunda 

B) LM eğrisinin dikey olması durumunda 

C) LM eğrisi ile IS eğrisinin kesişmediği 
durumda 

D) IS eğrisinin yatay olması durumunda 

E) IS eğrisinin dikey olması durumunda 

Yanıt: A 

62. Artan kamu harcamalarının, piyasa 
faiz oranını yükselterek özel harca
maları azaltmasına ne ad verilir?; 
A) Hystersis Etkisi 
B) Pigou Etkisi 

C) Keynes Etkisi 
D) Crowding-Out 
E) Likidite Tuzağı 

Yanıt: D 
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(i) 

'~'" ~ (I)~ 
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venı~rforı Miktan 

O.şiama Elllısi: Kamu Haraınıa!armdal<I Artışın Koşi ve Firmalardan 

SaQlaıırna11t Hahnde O:ı:el Yat..,rrlann Azalması 

Crowding-Out(Dışlama Etkisi); kamu 

harcamalarındaki artış kişi ve firmalar

dan yapılan borçlanma ile finanse 

edilmesi durumunda piyasada ödünç 

verilebilir fonlara talep artacaktır. Faiz 

oranlarındaki artış özel yatırımların 

azalmasına neden olmasından dolayı 

milli gelirde meydana gelecek genişle

tici etki büyük ölçüde azalacaktır. Özel 

kesime gidebilecek fonları kamu çektiği 

için özel sektör dışlanmış olur. ~ 
g 
:52 

63. Aşağıdaki durumların 

dışlama etkisi tamdır? 
hangisinde ·ı;ı 

64. 

A) Yatay ıs eğrisi 

B) Dikey ıs eğrisi 

C) Yatay LM eğrisi 

D) Dikey LM eğrisi 

E) Pozitif eğimli LM eğrisi 

Yanıt: D 

2000 yılında 1$=500.000.TL iken bir 

yıl sonra 800.000.TL olmuştur. Bu 

zaman diliminde ülkemizde enflas

yon oranı %100 iken ABD'de 

%10'dur. 

Yukarıdaki verilere göre ülkemizde 

reel döviz kuru (TU$) ne kadardır? 

A) 440.000 B) 540.000 

C) 800.000 D) 500.000 

E) 400.000 

Yanıt: A 

cı 
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R ID ... K R e.P.I ee ovız uru= =-p-

(e= nominal döviz kuru Pi= diğer ülke

lerin fiyat seviyesi; P= Türkiye'deki fiyat 

seviyesi) 

2000 yılında 1 $ = 500.000, 2001 yılın

da ise 1 $ = 800.000 oluşmuştur. Bu 

dönemde Türkiye'de enflasyon %100, 

ABD'de ise %10'dur . 2000 yılında 

Amerika'da fiyat seviyesi 100 ise 2001 

yılında fiyat seviyesi 110 olmuştur. 

Türkiye'de 2000 yılında fiyat seviyesini 

100 alırsak 2001 yılındaki fiyat seviyesi 

200 olmuştur. 2001 'de nominal döviz 

kur 800.000 iken reel döviz kuru: 

R 800.000 x 11 O 
440

_
000 

200 

65. Bir ülke parasının, en çok ticaret 
yaptığı ülke paraları karşısındaki 

değerini ölçen endeks aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) Satın alma gücü endeksi 

B) Toptan eşya endeksi 

C) Tüketici fiyat endeksi 

D) Efektif döviz kuru endeksi 

E) Laspayres endeksi 
Yanıt: D 

66. Almanyanın dış ticaretimizdeki payı 
%60, ABD'nin dış ticaretimizdeki pa
yı %40, belli bir zamandaki döviz ku
ru 1 DM=SOO.-TL ve 1$=750.-TL, er
tesi yılki kurlar 1DM=700.-TL ve 
1 $=1.000.-TL ise; efektif döviz kur 
endeksi kaç olur? 
A) 136,6 B) 126,6 

C) 166,6 D) 146,6 

E) 156,6 
Yanıt: A 
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Efektif Döviz Kuru 

= q1E1+q2 E2 ..... qn En x
100 

q1E1tE2t+ .... qnEnt . 

= 0,60.700+0,40.1.000 x
100 

0,60500+0,40750 
= 420+ 400 820100 
300+300 600 

Efektif Döviz Kuru= 136.6 

67. Nominal faiz oranı %30, Enflasyon 
oranı %25 ise reel faiz oranı o/o kaç
tır? 

A)5 

D) 30 

B) 10 

E) 25 

C)15 

Yanıt: A 
Nominal Faiz Oranı =Reel Faiz Oranı+ Enflasyon 

Reel Faiz Oranı = Nominal Faiz Oranı· Enflasyon Oranı 

= 30-25 

=5 

Not: Enflasyon oranının yüksek olduğu 
dönemlerde reel faiz oranının yukarı· -~ 
daki formül yerine; 

1+i 

R=···-----· · i 

1+.-
fonnülü ile hesaplanır. Bu durumda 
reel enflasyon oranı 

1+0,30 

R=--------- - 10= 4 olur. 

1+0,25 

68. Mundell-Fleming Modelini aşağıdaki
lerden hangisini açıklar? 

A} Sabit kur sisteminde tam sermaye 
hareketliliğini 

B) Satın alma gücü paritesini 

C) Massetme yaklaşımı 

D) Serbest kur sisteminde sınırlı ser
maye hareketliliğini 

E) Sabit kur sisteminde sınırlı sennaye 
hareketliliğini 
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Yanıt: A 

Mundell-Fleming Modeli: Sabit kur sis
teminde tam sermaye hareketliliğini 

açıklar. Tam sennaye hareketliliğinde 

en ufak bir döviz haddi değişimi, sınır
sız sermaye akımlarına yol açar. Bu 
nedenle merkez bankaları bağımsız bir 
para politikası izleyemezler. Merkez 
bankalarının para arzını artınnaları ya
da azaltmaları faiz hadlerini değiştire
cek ve ülkeye aşırı sermaye girişi veya 
ülkeden aşırı sermaye çıkışı olacaktır. 
Bu ise ödemeler bilançosunda denge
sizliklere yol açacaktır. Sonuçta ülke 
devalüasyon veya revalüasyon baskı

sıyla karşı karşıya kalacaklardır. Ancak 
döviz kurunu sabit tutmakla görevli 
merkez bankalar kurun değişmesi yö
nündeki baskıları döviz alım-satım yo
luyla önlemeye çalışırlar.bu ise para 
arzı ve faiz hadlerinin eski seviyesine 
dönmesine yol açacaktır. Yani sabit 
kurda para politikası etkin değildir. Bu 
modelde maliye politikası ise tam et
kindir. 

Genişletici maliye politikası ile ıs egrisi 
sağa kayar, faiz haddi yükselir, senna
ye girişi olur, ülke parasına talep artar, 
revalüasyon baskısı doğar, merkez 
bankası piyasaya milli parayı verir kar
şılığında döviz alır, para arzı artar ve 
LM eğrisi sağa kayar. Bu faiz hadlerinin 
eski durumuna gelinceye kadar devam 
eder. Bu arada gelir seviyesi de artmış 
olur. 



,. 

460 

69. Mundell-Fleming Modeline göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu modelde Merkez Bankası, sabit 

kur sisteminde döviz kuruna müda

hale etmek zorundadır 

B) Bu modelde, sabit kur sisteminde 

maliye politikası etkindir 

C) Bu modelde ülkenin ödemeler bi

lançosunun dünya faiz oranında eşit 

olacağı varsayılır 

D) Bu modelde sabit kur sisteminde 

para politikası etkindir 

E) Bu modelde uluslararası sermaye

nin tam hareketli olduğu varsayılır. 

Yanıt: D 

70. Keynesyen iktisatçılara göre aşağı-

dakilerden hangisi doğrudur? ~ 

A) Toplam arz eğrisi dikeydir çünkü 

ekonomi daima tam istihdamdadır 

B) Toplam arz eğrisi dikeydir çünkü 

ekonomide daima işsizlik vardır 

C) Toplam arz eğrisi yataydır, bunun 

anlamı ise ekonomide işsizlik vardır 

D) Toplam arz eğrisi yataydır bunun 

anlamı ise ekonomide tam istihda

mın varlığıdır 

E) Toplam arz eğrisi yataydır, çünkü 

faiz oranları sabittir 

Yanıt: C 

Keynes'e göre ücretler aşağıya doğru 

esnek değildir. 

Keynesyen toplam arz eğrisi yatay olup 

veri fiyat seviyesinde firmaların talep 

edilen her miktarı arz edebileceğini ileri 

sürer. Bu görüşün altında ekonomide 

işsizliğin mevcudiyeti varsayımı yatar. 

İşsizliğin varlığı firmalara cari ücret dü

zeyinde yeni ücretleri artırmadan dile

dikleri kadar işgücü kullanma ve üretimi 

artırma imkanı verir. 

~ 
-"' 
-~ 
cı 
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71. Ömür Boyu Gelir Teorisine göre 
insanların çalışma hayatı boyunca 
varlıklarla ilgili olarak aşağıdakiler
den hangisi söz konusudur? 

A} Çalışma hayatı boyunca artan 

B) Sürekli azalır 

C) Önce azalır sonra artar 

D) Önce artar sonra azalır 

E) Varlıkları sürekli sıfırdır 
Yanıt: A 

Gelir Tüketim Seıvet 

ı-- Çalışma hayatı ---ı p 
W - - - - - - - - - - - Varlıklar 

1 

A f-----=--7!"'-'-------., B 

C f-----7="'------'-' D=----'\----ı E 

ı F 
G Zaman 

60 Yaş 80 Yaş o 
20Yaş 

Emeklilik Yaşı 

Ömür boyu gelir hipotezi; Modigliani ve 
Brumbery tarafından geliştirilmiştir.Bu 

hipoteze göre insanların varlıkları 

emekli oluncaya kadar yani çalışma 

hayatı boyunca artar. Çalıştığı sürece 
müspet tasarrufta bulunan kişi emeklilik 
döneminde servetini azaltarak menfi 
tasarrufta bulunur. 

72. Yatırımın q Teorisi hangi iktisatçıya 
aittir? 
A) Tobin 

B) Keynes 

C) Friedman 

D) Lucas 

E) Baumol 
Yanıt: A 

Tobin'in q Teorisi; Bu teoriye göre belli 
bir anda ekonomideki mevcut tüm his
se senetleri sabit bir arza sahiptir. Bir 
şirketin bir hissesinin fiyatı şirketin 

sermayesindeki bir alacak hakkının fi
yatıdır. Bu durumda şirketin hisseleri
nin fiyatı yükselen firmalar daha fazla 
sermaye üretirler ve yatırım yaparlar. 
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q; bir firmanın varlıklarının bu varlıkları 
üretmenin maliyetine nispetle sermaye 
piyasasında ulaşacağı tahmin edilen 
değerdir. 

Firmanın piyasa değeri 

q=----------------------------------------
Firmanın yenileme maliyeti 

73. Anti enflasyonist politikalar sonucu 
olarak GSMH'da ortaya çıkan yüzde 
azalmanın enflasyondaki azalmaya 
olan oranına ne ad verilir? 

A) Mutsuzluk oranı 

B) Enflasyonist açık oranı 

.. C) Fedakarlık oranı 

D) Gini katsayısı 

E) GSMH Deflatörü 
-~ 
.o 
"9 

Yanıt: C :;;:. 

Mutsuzluk oranı: Enflasyon ora-
nı+İşsizlik oranı 

Gini katsayısı: Kişiler arasındaki gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin derecesini 
ölçen bir katsayıdır. Katsayı bire yak
laştıkça adaletsizliğin arttığını sıfıra 

yaklaştıkça adaletsizliğin azaldığını 

göstermektedir. 

GSMH Deflatörü: Bir dönemin nominal 
GSMH'nın reel GSMH'na oranıdır. Baz 
alınan yıla göre fiyat değişimini ölçen 
bir orandır. 

Fedakarlık oranı: Anti enflasyonist poli
tikalar sonucu GSMH'da ortaya çıkan 
yüzde azalmanın enflasyondaki azal
maya oranıdır. IMF bu oranın düşük tu
tulabilmesini şu faktörlere bağlıyor; 

Uygulanacak politikaların önceden 
kamuoyuna açıklanması 

Politikanın ısrarlı bir biçimde uygu
lanması 

Politikanın saygınlığının yüksek ol
ması 

-~ 
cı 
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Fiyatların ve ücretlerin talep şartları
na duyarlılığının fazla olması 

Enflasyon beklentisinin cari enflas
yonu önemli ölçüde etkiliyor olması 

74. Enflasyonun devlete gelir sağlama
sının nedeni aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Enflasyonun insanların harcamala
rını artırması ve devletin dolaylı 

vergi gelirlerinin artması 

B) Halkın enflasyon nedeniyle daha 
fazla borçlanması nedeniyle para 
balanslarını artırması · 

C) Enflasyon nedeniyle halkın para ba
lanslarının reel değerini sabit tuta
bilmek için nominal balanslarını ar
tırmak zorunda kalması 

D) Devletin enflasyon nedeniyle artan 
para ihtiyacı için para basması 

E) Enflasyonun ithalatı artırması ve bu 
nedenle de gümrük vergi hasılatının 
artmasıdır 

Yanıt: C 
Enflasyon Vergisi: Reel gelirdeki bü
yüme bir yana bırakılırsa halkın elinde
ki nominal para miktarının artırılması 

enflasyonun etkisini izole etmeye yöne
liktir. Enflasyon aynen vergi gibidir. Zira 
halk gelirinden daha az harcamaya 
zorlanmakta ve aradaki farkı hükümete 
vergi gibi ödemektedir. 

75. Tanzi-Olivera Etkisi kavramı aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Enflasyonun gelir dağılımı üzerin
deki olumsuz etkisi 

B) Enflasyonun ödemeler bilançosu 
üzerindeki olumsuz etkisi 

C) Enflasyonun vergi gelirleri üzerinde
ki etkisi 

D) Deflasy~wn gelir dağılımı üzerin
deki olumsuz etkisi 

E) Deflasyonun ödemeler bilançosu 
üzerindeki olumsuz etkisi 

Yanıt: C 
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Enflasyon oranı yükseldikçe vergiden 

elde edilen gelir düşer. Bunun sebebi 

verginin hesaplama ve ödeme zaman
larının farklı olmasıdır. Bu sebeple fi

yatların çok fazla arttığı bir ekonomide 

devletin vergilerden elde ettiği reel ver

gi gelirleri azalır. 

76. Vergi indiriminin, bireylerin tüketi
mini artırmayacağını ortaya atan ilk 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Barro 

B) Ricardo 

C) Keynes 

D) A. Smith 

E) Friedman 

Yanıt: B 

Barro'ya göre; bütçe başlangıçta den- -~ 
gede iken hükümetin verileri indirmesi ~ 
bütçe açığına yol açacak ve bu açık -"' 

borçla finanse edilecektir. Bugün alına- ·~ 

cak borç ise gelecek yıl yada başka bir "' 

zamanda faiziyle birlikte geri ödene
cektir. Borcun ödenebilmesi için hükü-

met gelecekte vergi oranlarını artırmak 

zorunda kalacaktır. Bu nedenle vergi 

indirimi gelecekte vergi artışı demektir. 

Bu nedenle vergilerdeki değişmelerin 

tüketim üzerine etkisi olmamalıdır. Bu 

fikri 19. yüzyılda Ricardo ortaya atma-

sına rağmen reddedilmiş , 1974'de ise 
Barro tarafından ele alınınca destek

lenmiştir. 

77. Bir ekonomide öğrencilerin sayısı 

100.000, ev kadınlarının sayısı 

500.000, işsizlerin sayısı 200.000, ça
lışanların sayısı 800.000 ise işsizlik 

oranı % kaçtır? 

A)20 B)25 
C)40 0)50 
E) 5 

Yanıt: A 

Öğrenciler ve ev kadınları işgücüne 
dahil edilmediğinden, 

iKTiSAT 

işgücü toplamı= 200.000+800.000=1.000.000 

. İşsizlerin sayısı 
işsizlik oranı= . x100 

lşgücü toplamı 

200.000 
---x100 = °1020 
1.000.000 

78. Mutsuzluk endeksi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enflasyon oranı + Ödemeler bilan
çosu açığı 

B) İşsizlik oranı + Ödemeler bilançosu 
fazlası 

C) Enflasyon oranı + İşsizlik oranı 

D) Enflasyon oranı + Ödemeler bilan
çosu fazlası 

E) İşsizlik oranı + Fedakarlık oranı 

Yanıt: C 

79. Aşağıdaki kavramlardan hangisi 
stok kavramdır? 

A) Gelir 

B) Sermaye miktarı 

C) Kamu bütçe açığı 

D) Harcama 

E) Yatırım miktarı 

Yanıt: B 

Stok; belli bir dönemde ölçülen miktarı, 
akım; zaman birimi başına ölçülen mik
tarı ifade eder. 

Stoklar Akımlar 

Seıvet Gelir ve harcama 

İşsiz insan sayısı İşini kaybeden veya yeni iş 

bulan kişi sayısı 

Sermaye miktarı Yatırım miktarı 

Kamu borçları Kamu bütçe açığı 
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80. Buillonism iktisat akımının ana dü
şüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uluslararası ticaretten bütün ülkele

rin karlı çıkacağı 
B) Ülkelerin ihracatlarının daima itha

lattan fazla olması gerektiği ve böy
lece ülke altın ve gümüş rezervleri
nin artması 

C) Uluslararası ticaretten küçük ülkele
rin kazançlı çıkacağı 

D) Üretim faktörleri tam hareketsizdir 
E) Uluslar arası ticarette takas türü ge

çerlidir 

Yanıt: B 
Buillonism, Merkantilist düşüncenin di-
ğer adıdır. 16. ve 17. yüzyılda etkili ol
muştur. Bu düşünceye göre bir ülkenin 
servetini ve gücünü, elinde bulundur- ·
duğu kıymetli madenler belirler. Bu ne- ~ 
denle Kapitalist sistemin gelişmesi için ~ 
devlet ekonomiye müdahale etmelidir. ·
Ülkeler ihracatlarını ithalatlarından faz- ~ 
la olmasını sağlamalı bu sayede dış ti
caret aracılığı ile altın ve gümüş ka
zanmalıdır. 

81. Kamu harcama çarpanının değeri 
aşağıdakilerin hangisidir? 
A) 1 'dir 

B) 1 'den büyüktür 
C) O ile 1 arasındadır 
D) O'dan küçüktür 
E) O'dan büyüktür 

Yanıt: B 
Kamu harcamaları çarpanı 1/(1-c)'dir. 
Marjinal tüketim eğilimi ( c ) ise O ile 1 
arasında olabileceğinden çarpanın de
ğeri (O<c<1) daima 1 yada 1 'den daha 
büyüktür. 
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82. Reel para arzındaki bir kamu bütçe 
artışın, faiz oranında herhangi bir 
indirime gerek kalmadan, talebi doğ
rudan artırmasına ne ad verilir? 
A) Keynes etkisi 
B) Bekleyiş etkisi 
C) Yeniden dağıtım etkisi 
D) Pigou etkisi 
E) Ficher etkisi 

Yanıt: D 
Pigou etkisi.reel para arzındaki(M/P) 
artışın toplam talebi doğrudan artırma
sıdır.C. Pigou'a göre reel para arzında
ki artış fiyat düşüşü (P0) sonucu, faiz 
oranlarının düşmesine gerek olmadan . 
toplam talebi doğrudan artıracaktır. bu
nun sebebi ise insanların servetlerinin 
artması ile daha fazla tüketim yapmala
rıdır. 

83. Aşağıdaki enflasyon türlerinden 
hangisinde artış hızı en düşüktür? 
A) Sürünen enflasyon 
B) Yüksek enflasyon 
C) Latin enflasyonu 
D) Hiper enflasyon 
E) Kronik enflasyon 

Yanıt: A 
Sürünen enflasyon: Enflasyon oranının 
tek haneli olduğu durumu ifade eder. 
Enflasyon oranı % 1 O'un altındadır. 
Latin Enflasyonu: % 1 O ile %200 ara
sındaki enflasyondur ve daha çok Latin 
Amerika ülkelerinde ortaya çıktığı için 
bu adla anılır. 

84. Devletin para basarak elde ettiği reel 
gelire ne denir? 
A) Senyoraj geliri 
B) Enflasyon vergisi 
C) Patronaj geliri 
D) Devalüasyon 
E) Emisyon 

Yanıt: A 
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Hükümetler para basarak, yani parasal 

tabanı artırarak önemli miktarda kay

nak elde edebilir. Devletin para yarat

ma hakkını kullanarak gelirini arttırma 

yeteneğine senyoraj denir. 

85. Ekonominin kısa dönem istihdam 

oranının, uzun dönem doğal istihdam 

oranını etkilemesine ne ad verilir? 

A) Tanzi-Olivera Etkisi 

B) Olanaksızlık Teoremi 

C) Hızlandıran Teoremi 

D) Biriciklik Teoremi 

E) Hysterisis Etkisi 

Yanıt: E 

Hysteresis yaklaşımı: Neo-Keynesyen

lerin geliştirdiği bu yaklaşıma göre do-

ğal işsizlik oranı cari işsizlik oranının 

yolunu izler. Eğer cari işsizlik oranı ge- ·~ 
.o 

nişletici politikalarla düşürülürse doğal ~ 

işsizlik oranı da gerileyecektir. Bu sü- ·;;; 

rede enflasyon oranı da giderek arta- "' 
Ol 

caktır. Ancak işsizlik bir kez daha dü-

şük düzeye yerleştikten sonra bir süre 

enflasyon gerileyecektir. Bunun nedeni 

işe yeni girenlerin bir süre sonra bece

rilerinin artması nedeniyle verimlilikleri-

nin de artmasıdır. 

86. Yeni Klasik iktisatçılara göre kon

jonktür hareketlerinin temel nedeni 

aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Toplam talepteki beklenmeyen dal-

galanmalar 

B) Yatırımlardaki dalgalanmalar 

C) Toplam arz şokları 

D) Parasal nedenler 

E) Tüketimdeki dalgalanmalar 
Yanıt: A 

Yeni Klasik teoriye göre toplam talepte 

beklenenden daha büyük bir artış ge

nişlemeye, beklenenden daha küçük 

bir artış ise resesyona neden olur. 
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87. Sermayenin marjinal etkinliğinin 

piyasa faiz haddinden düşük olması 

halinde aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşmez? 

A) Banka likiditeleri artar 

B) Bankaların verimi azalır 

C) Tüketim düşer 

D) Fiyatlar genel düzeyi düşer 

E) İşsizlik azalır 
Yanıt: E 

88. 30.000.000 TL nominal değerli ve 

o/o 1 O getirisi olan tahvilin piyasa faiz 

oranlarının o/o 15 olması durumunda 

piyasa değeri ne kadar olacaktır? 

A) 90.000.000 B) 60.000.000 

C) 20.000.000 O) 10.000.000 

E) 5.000.000 

Yanıt: C 

Bir finansal aktifin fiyatı ne kadar yük

sekse faiz oranı o kadar düşük olur 

Tahvilin piyasa değeri= Tahvilin nomi

nal değeri x Tahvilin getiri oranı / Piya· 

sa faiz oranı 

= 30.000.000xo/o 1O/o/o15= 20.000.000 

89. Dışa kapalı ekonomide Kamu har

camaları G=600 birim, tüketim fonk

siyonu C=300+0,8Y yatırım fonksi

yonu 1=200+0, 1 Y ise denge milli gelir 

düzeyi kaç birimdir? 

A) 9.000 B)10.000 C) 11.000 

D) 12.000 E) 14.000 

Y=C+l+G 

Y=300+0,8Y +200+0, 1 Y +600 

Y-0,8Y-0,1Y=1.100 

Y(1-0,8-0, 1)=1.100 

Y=11.000 

Yanıt: C 
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90. "Sınırsız Emek Arzı ile Büyüme" ve 
"Fakirliğin Kısır Döngüsü" ile ilgili 
açıklamalar sırasıyla hangi iktisatçı
lara aittir? 

91. 

A) Hirosman-Fischer 
B) Levis-Nurkse 
C) Mill-Ricardo 
D) Smith-Ricardo 
E) Tobin-Nurkse 

Yanıt: B 
Fakirliğin kısır döngüsüne göre az ge
lişmiş ülkeler hem arz hem de talep 
yönünden kısır döngü içindedirler 

Bir trampa ekonomisinde 25 tane 
mal kaç türlü değişim ortaya çıkarır? 
A) 300 B) 4.000 C) 450 

-~ 
.o D) 600 E) 250 
2l Yanıt: A :;;: 

n.(n-1 )/2 

= 25 x (25-1 )/2 

=300 

92. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma ile 
büyümenin ortak özelliğidir? 
A) GSMH'nın artması 
B) Sanayi kesiminin milli gelir içindeki 

payının artması 

C) Tarım kesiminin istihdamdaki payı
nın daralması 

D) Altyapı yatırımlarının, toplam yatırım 
içindeki payının artması 

E) Üretim faktör verimliliğinin değişmesi 

Yanıt: A 
Büyüme iki şekilde tanımlanabilir 

Üretim olanakları eğrisinin sağa 
kayması 

Belli bir dönemde GSMH'nin yada 
kişi başına düşen gelirlerin artması 

-~ 
O> 
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Kalkınma ise ekonomik büyümeye ila
ve olarak ekonomideki yapının değiş
mesini de kapsamaktadır. 

93. Aşağıdakilerden hangisi Klasik ikti
sadi görüşe göre devletin temel gö
revidir? 

A) Gelir dağılımının sağlanması 
B) Ödemeler bilançosunun dengesinin 

sağlanması 

C) Ekonomik kalkınmanın sağlanması 
D) Ekonomik istikrarın sağlanması 
E) Savunma ve güvenlik hizmetlerinin 

yapılması 

Yanıt: E 

94. Aşağıdakilerden hangisi 1929 buh
ranında maliye politikasıyla çözül
meye çalışılan bir sorundur? 
A) Enflasyon 
B) Stagflasyon 
C) İssizlik 

D) Gelir dağılımı problemi 
E) Savaşların finansmanı 

Yanıt: C 

95. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen 
tüketim fonksiyonunun varsayımla
rından değildir? 

A) Tüketim, kişilerin ulaştıkları en yük
sek gelirin fonksiyonudur 

B) Marjinal tüketim eğilimi O'dan büyük 
ve 1 'den küçüktür 

C) Marjinal tüketim eğilimi ortalama tü
ketim eğiliminden küçüktür 

D) Tüketim, cari gelirin bir fonksiyonu
dur 

E) Marjinal tüketim ve tasarruf eğilimle
rinin toplamı 1 'dir 

Yanıt: A 
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96. Aşağıdakilerden hangisi "bileşik 

97. 

çoğaltanı" gösterir? 

A) 1 /1-c+e B) c/1-c+e 

C) 1/1-(c+e) D) 1/c-1+e 

E) 1/1+c-e 

Yanıt: C 

Birleşik çoğaltan; tüketim ve yatırım 

harcamalarına ait çoğaltandır 

C=Co+cY 

l=lo+eY 

Y=C+I ise açılımın sonucu 1/1-c-e 

=1/1-(c+e) olmaktadır. 

Doğrusal tüketimin varlığı varsayı

mında c=0,75 Co=100, Y=800 ise lo 

kaçtır? 

A)100 B)600 C)725 0)200 E)700 -~ 

Y=Co + lo 

Yanıt: A ~ 
.>< 

Y= 100+0,75y+ lo 

800=100 + 0,75 (800)+ lo 

800=100 + 600 + lo 

lo=100 

98. Kamu transfer harcamaları artışı 

100, reel kamu harcamaları artışı 200 

ve marjinal tasarruf eğilimi s:O, 1 O 

ise ulusal gelirdeki değişme kaç olur? 

A) 100 B) 300 C) 1.900 

D) 2. 900 E) 3.000 

dY= 1 Is x (G+cTr) 

dY=1/0, 1 O x (200+0,9 x 100) 

dY=2.900 olur. 

(c= 1 - 0,10 = 0,9) 

Yanıt: D 

-~ 
Ol 
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99. Klaslk ekonomi ekolüne göre aşağı· 

dakilerden hangisi para arzındaki ar

tışın bir sonucu olamaz? 

A) Enflasyonun artması 

B) Nominal milli gelirin artması 

C) Yatırım düzeyinin artmaması 

D) Reel milli gelirin artması 

E) Parasal ücretlerin artması 

Yanıt: D 

Klasik ekonomistlerce belirlenen miktar 

teorisi MV=PT'dir. 

M'in artması P'yi artıracaktır. P'nin art· 

ması nominal milli gelirin artması reel 

gelirin ise düşmesi demektir. 

100.Hysteresis yaklaşımı hangi iktisadi 

düşünce akımına aittir? 

A) Yeni Klasikler 

B) Neo-Klasikler 

C) Klasikler 

D) Keynesyenler 

E) Neo Keynesyenler 

Yanıt: E 

Hysteresis yaklaşımı: Neo-Keynesyen

lerin geliştirdiği bu yaklaşıma göre do

ğal işsizlik oranı cari işsizlik oranının 

yolunu izler. Eğer cari işsizlik oranı ge

nişletici politikalarla düşürülürse doğal 

işsizlik oranı da gerileyecektir. Bu sü

rede enflasyon oranı da giderek arta

caktır. Ancak işsizlik bir kez daha dü

şük düzeye yerleştikten sonra bir süre 

enflasyon gerileyecektir. Bunun nedeni 

işe yeni girenlerin bir süre sonra bece

rilerinin artması nedeniyle verimlilikleri

nin de artmasıdır. 
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101. Yeni Keynesyen iktisatçılar ile Yeni 
Klasik iktisatçılar arasındaki düşün
ce benzerliği aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Ücretler kısa ve uzun dönemde ya
pışkandır. 

B) Ücretler kısa ve uzun dönemde es
nektir. 

C) Ücretler uzun dönemde esnektir 
D) Ücretler sadece kısa dönemde es

nektir 

E) Ücretler kısa dönemde esnek uzun 
dönemde yapışkandır 

Yanıt: C 

102.Aşağıdakilerden hangisi Rasyonel 
Beklentiler Teorisini savunanlardan 
biri değildir? 

A) Lucas B) Baro C) Sargent 
D) Praskoff E) Gilder 

Yanıt:E 

Gilder, arz yanlı ekonomisttir. 

103. Klasiklere göre hangi tür işsizlik 
vardır? 

A) Konjonktüre! 
B) Friksiyonel 
C) Strüktürel 
D) Gizli işsizlik 
E) İdari işsizlik 

Yanıt: B 
Klasiklere göre ekonomi daima tam is
tihdamdadır. Bu nedenle kişiler iş değiş
tirirken ve yeni iş ararken işsiz kalırlar. 

-~ 
.o 
-~ 
-"' 
-~ 
cı 
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104.Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomi 
için her zaman tercih edilen bir du
rumdur? 
A) Kişi başına gelirin artması 
B) Nüfus artışının iş gücüne katılım 

oranından yüksek olması 
C) İş gücünün katılım oranının istihdam 

oranından yüksek olması 
D) Fiyatlar genel düzeyinin artması 
E) Nüfusun toplam hasıla ile aynı 

oranda artması 

Yanıt: A 
105. Ekonominin potansiyel gelir düze

yinde iken sahip olduğu işsizlik türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gizli işsizlik 
B) Reel ücret işsizliği 
C) Yapısal işsizlik 
D) Doğal işsizlik 
E) Friksiyonel işsizlik 

Yanıt: D 
106.Piyasa rekabetinin aksaması sonu

cunda firmaların kar marjlarını artı
rarak neden oldukları enflasyona ne 
ad verilir? 

A) Talep enflasyonu 

B) Maliyet enflasyonu 
C) Fiyat enflasyonu 

D) Ücret enflasyonu 

E) İthal enflasyon 

Yanıt: C 

107.Klasikler aşağıdaki konulardan han
gisiyle ilgilenmemiştir? 
A) Üretim 

B) Dolaşım 
C) Bölüşüm 

D) İç hacmi belirleyen faktörler 
E) Tüketim 

Yanıt: C 
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108.İlk işi bulana kadar geçen zaman ile 

emeğin normal dolaşımı için iş de

ğiştirirken gecen zamanın oluştur

duğu işsizlik türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Friksiyonel işsizlik 

B) Yapısal işsizlik 

C) Konjonktürel işsizlik 

O) Mevsimlik işsizlik 

E) Teknolojik işsizlik 

Yanıt: A 

Friksiyonel işsizlik; iş gücü piyasasın-

daki normal hareketlilikten dolayı orta-

ya çıkar. Bazı insanlar ilk defa iş gücü-

ne dahil olur ve ararlarken, bazıları da 

çalıştıkları işi beğenmeyip başka bir iş 

bulmaya çalışırlar. Bu durumda ortaya 

çıkan işsizlik türü lriksiyonel işsizliktir. 

Ekonomi tam istihdamda olsa dahi bu 

işsizlik ortadan kaldırılamaz. 

Yapısal İşsizlik: Ekonominin değişme- ... 
"' sinden (talep ve üretim yapısındaki de- cı 

ğişiklik) kaynaklanan işsizliktir. Bunlar 

üretim teknolojisindeki değişmeler, tüke-

tim kalıplarındaki değişmeler, asgari üc-

ret uygulamalarından kaynaklanabilir. 

Konjonktürel İşsizlik: Ekonomik hayatta-

ki konjonktürel canlanma ve daralmalar 

nedeniyle ortaya çıkan işsizliktir. En şid-

detli konjonktürel işsizlik 1929 Ekonomik 

Buhran döneminde ortaya çıkmıştır. 

Mevsimlik İşsizlik: Bazı sektörlerde be-

lirli mevsimlerde işgücü talebi artarken 

yılın diğer dönemlerinde işgücü talebi 

düşer. Örnek: Turizm sektörü 

Teknolojik İşsizlik: Emek-yoğun tekno

lojiden sermaye-yoğun teknolojilere 

geçiş dönemlerinde ortaya çıkan bir iş

sizlik türüdür. 

... ~-
1 KTISAT 

109-Aşağıdakilerden hangisi mal piyasa

sında denge koşulunu gösteren -IS

eğrisini sağa kaydırmaz? 

A) Kamu harcamalarındaki artış 

B) Vergilerdeki azalış 

C) Transfer ödemelerindeki artış 

D) Ülke parasının değer yitirmesi 

E) Ülke parasının değer kazanması 

Yanıt: E 

IS eğrisinin kayması demek, her bir faiz 

haddinde gelir/hasıla dengesinin de

ğişmesi demektir. IS eğrisi otonom 

harcamalardaki artış ile sağa kayar. 

Ülke parasının değerlenmesiyle ihracat 

azalarak ve/veya ithalat artarak IS sola 

kayar. 

110.Monetarist iktisatçılara göre, bekle

nen enflasyon oranı düştüğünde kı· 

sa dönem Phillips eğrisindeki deği

şim nasıl olur? 

A) Phillips eğrisi sola kayar 

B) Phillips eğrisi sağa kayar 

C) Phlllips eğrisi değişmez 

D) Phillips eğrisi dik olur 

E) Phillips eğrisi yatay olur 

Yanıl: A 

111.Dışa kapalı bir ekonomide: 

Kamu harcamaları G=500 birim 

Tüketim Fonksiyonu C=300+0,8Y 

Yatırım Fonksiyonu i=200+0,1Y'ise. 

Aşağıdakilerden hangisi milli gelir 

denge düzeyini gösterir? 

A)9000 B)10000 C)12000 

D) 16000 E) 14000 

Yanıt: B 

Y =C+l+G Y =300+0,BY +200+0, 1Y +500 

Y-0,BY-O, 1Y=1000 

Y=1000/O,1 

Y=10.000 



MAKRO İKTİSAT 

112.Bir ekonominin emek toprak ve 
üretken kapasite gibi bütün kaynak
larının normal kullanım düzeylerinde 
tam olarak kullanılması halinde üre
tilebilecek gelir düzeyi aşağıdaki se
çeneklerden hangisi ile tanımlanır? 
A) Potansiyel milli gelir 

B) Fiili milli gelir 

C) Nominal milli gelir 

D) Reel milli gelir 

E) Gayri safi milli gelir 

Yanıt: A 

Nominal Mill'ı Gelir: Cari fiyatlarla ölçü
len mal ve hizmetlerin değeridir. 

Reel Milli Gelir: Sabit fiyatlarla ölçülen 
mal ve hizmetlerin değeridir. 

Potansiyel Milli Gelir: Bir ekonominin ·;; 
sahip olduğu tüm üretim faktörlerinin ~ 
tam istihdam edilmesi durumunda üre- :;< 

tebileceği çıktı payına denir. ·~ 

Potansiyel milli gelirle fiili milli gelir 
arasındaki fark milli gelir açığıdır. 

GSMH ise bir ülkede bir takvim yılında 
üretebildiği nihai mal ve hizmetlerin 
toplam piyasa değerine denir. 

113. Philips eğrisi aşağıdakilerden han
gisi ile açıklanabilir? 
A) Enflasyon oranı ile işsizlik oranı 

arasındaki doğru yönlü ilişki 
B) Ücret artışı ile enflasyon arasındaki 

ters yönlü ilişki 

C) Enflasyon oranı ile işsizlik oranı 
arasındaki ters yönlü ilişki 

D) Ücret artışları ile istihdam oranı 
oranın arasındaki ters yönlü ilişki 

E) Ücret artışları ile fiyatlar arasındaki 
ters ilişki 

Yanıt: C 
Phillips Eğrisi: Enflasyon ile işsizlik 
arasındaki ters yönlü ilişki olduğunu 
gösterir. A.W.Phillips tarafından ortaya 
atılan orijinal Philips eğrisi nominal üc-
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ret artışı işsizlik arasındaki negatif iliş
kiyi açıklamaktadır. 1970'1erdeki işsiz
likle enflasyonun birlikte gözlenmesi 
(stagflasyon) Phillips eğrisine güveni 
sarsmış olsa da iktisat biliminde önemli 
bir yeri vardır. 

114.Klasik toplam arz eğrisi ile ilgili ola
rak aşağıdakilerden hangisi doğru
dur? 

A) Fiyatlarda bir artış olursa sağa ka
yar. 

B) Toplam talepte bir artış olursa sola 
kayar. 

C) Emek arzında bir artış olursa sola 
kayar. 

D) Emeğin verimliliğinde bir artış olursa 
sağa kayar. 

E) Nominal gelirde bir artış olursa sola 
kayar. 

Yanıt: D 
Klasik toplam arz eğrisi fiyat eksenine 
paraleldir. Bu eğri, fiyat düzeyinin daha 
yüksek değerleri için emek piyasasında 
da aynı oranda parasal ücretlerin yük
seleceğini vurgulamaktadır. 

Klasiklerin arz tanımı Say yasası ve 
fiyatların ve ücretlerin esnek olduğu 
varsayımına dayanır. 

Klasikler, kısa dönemde sermaye, tek
noloji ve nüfusun değişmeyeceğini, 
üretimin sadece emek girdisindeki de
ğişmelere bağlı olarak değişeceğini 
varsayar. 

115.Klasik sistemde faiz oranını ne belir
ler? 

A) Para arzı ve talebi 

B) Tasarruf arzı- yatırım talebi 

C) Hem para arzı ve talebi hem de ta
sarruf arz ve talebi 

D) Merkez Bankası 

E) Ödünç verilebilir fonların arz ve ta
lebi 

Yanıt: B 
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Klasik iktisatçılara göre faiz, sermaye

nin fiyatıdır. Bu fiyat, tasarruf eden tü

ketimden vazgeçtiği için ödenmektedir. 

Faiz oranları, tasarruf arzı ile yatırım ta

lebinin kesişmesi sonucu oluşur. 

116.Gelişmekte olan ülkelerde aşağıdaki 

koşulların hangisinde yavru sanayi

nin gümrük vergileri ile korunması 

gereklidir? 

A) Koruma sürekli olacaksa 

B) Ölçek ekonomilerinden yararlanıla

caksa 

C) Korumanın başlangıcında mutlak 

avantaj söz konusu ise 

D) Korumanın başlangıcında bu ülkeler 

dış ticaretten daha fazla pay alacak

larsa 

E) Geri teknoloji kullanımı yaygınlaşa-
caksa ·~ 

.c 
Yanıt: B ~ 

"" 
F. List tarafından geliştirilmiş görüştür. ·~ 

Bebek endüstri tezi, iktisadi kalkınma ve cı 

ulusal firmaların yabancılara kıyasla re

kabet güçlerini artırmak amacıyla devle-

tin dış ticarete müdahale etmesi gerek

tiğini varsayar. Bu tez, ölçek ekonomile-

ri, tecrübe, bilgi birikimi ve teknolojik üs

tünlük gibi nedenlerle rakiplerine karşı 

dezavantajlı konumda olan bir endüstri-

nin, ileride gelişip karşılaştırmalı üstün-

lüğe sahip olmasını sağlayacak opti

mum büyüklüğe veya optimum üretim 

düzeyine ulaşıncaya kadar, dış rekabe-

te karşı korunmasını öngörür. 

117.Kısa adları "Milletlerin Zenginliği" ve 

"Genel Teori" olan iktisat kitapları, 

sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde 

verilen iktisatçılara aittir? 

A) B.Ohlin- D.Ricardo 

B) J.S.Mill- A.Smith 

C) l.Walras.- J.M.Keynes 

D) A.Smith- J.M.Keynes 

E) D. Ricardo- A. Mars hali 

Yanıt: D 

İKTİSAT 

Milletlerin Zenginliği adlı eser Adam 

Smith'e aittir. Bu kitap,Klasik iktisadi 

düşüncenin temelini oluşturur. Smith'e 

göre; 
Ekonomi doğal olarak dengededir. Bu 

dengeyi fiyat mekanizması sağlar. 

Ekonomi tam istihdamdadır. Bütün 

üretim faktörleri kullanılır. 
"Bırakınız yapsınlar bırakınız yıksınlar" 

felsefesini savunur. 
Devlet rekabeti sağlayıcı düzenlemeleri 

yapmalı, ekonomiye müdahale etme

melidir. 
Parayı sadece mübadele aracı olarak 

kabul etmiştir. 
Genel Teori adlı eser, 1936 yılında J. 

M.Keynes tarafından yazılmıştır. Key

nes' göre: 
Ekonomi sürekli tam istihdamda den

gede değildir bazen eksik istihdamda 

da dengede olabilir. 
Para arzı hem istihdamı hem de milli 

geliri etkiler. 
Ekonominin tam istihdama gelmesi için 

devlet müdahalesi gereklidir. 

118.Götürü Vasıtasız vergiler ile karşıla

nan reel kamu harcamaları milli geli· 

ri nasıl etkiler? 

A) Kamu harcamaları ve vergiler top

lamı kadar artırır. 

B) Kamu harcamalarından daha fazla 

artırır. 

C) Vergi miktarı kadar azaltır. 

D) Kamu harcamaları kadar artırır. 

E) Değiştirmez 
Yanıt: D 

Vergi çarpanı=-c/1-c'dir. 

Kamu harcamaları çarpanı 1/1-c dir. 

_1 __ ~=1 
(1-c) 1-c 

Harcamalar vergilerle finanse edilirse 

denk bütçe çarpanı söz konusudur ve 

denk bütçe çarpanı 1 'dir.Bu durumda 

milli gelir kamu harcamaları kadar arta

caktır. 
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119.Daha iyi ücret ve çalışma koşullarını 
elde etmek üzere çalıştığı işyerinden 
ayrılarak işsiz kalanların oluşturdu
ğu işsizlik türü aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Mevsimlik işsizlik 
B) Konjonktürel işsizlik 
C) Friksiyonel işsizlik 
O) Gizli işsizlik 
E) Yapısal işsizlik 

Yanıt: C 
Friksiyonel işsizlik: Bu tür işsizlik daha 
iyi çalışma imkanları ve daha yüksek 
ücret elde etmek amacıyla işçilerin yer 
ve meslek değiştirmelerinden doğabi· 
lir.Emek arz ve talebi arasındaki kısa 
süreli dengesizlikler, emek sahipleri ile 
müteşebbislerin emek piyasası hakkın· 
daki bilgisizlikleri, işgücünün mobilite 
noksanlığı friksiyonel (arizi) işsizliğin 
temel nedenleri arasındadırlar. ~ 

21 
:;;; 
·;;;; 

120.Keynes'e göre, tam istihdamı engel- "' 
Ol leyen en önemli etken aşağıdakiler-

den hangisidir? 
A) Likidite tuzağının varlığı 
B) Parasal ücretlerin rijitliği 

C) Tasarruf yatırım tutarsızlığı 
O) Para aldanımının olması 
E) İşçilerin reel ücretlere bakması 

Yanıt: B 

121.Klasik varsayımlar altında para ve 
maliye politikalarının etkinlikleri ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Para ve maliye politikaları ayrı ölçü-
de etkilidir 

B) Sadece para politikası etkilidir 
C) Sadece maliye politikası etkilidir 
O) Maliye politikası para politikasından 

daha etkilidir 
E) Para politikası ve maliye politikası 

ile yapılan politika karması uygu
lanmalıdır. 

Yanıt: B 
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122.Klasik varsayımlar altında IS eğrisi
nin sağa kayması sonucu aşağıdaki
lerden hangisi oluşur? 
A) Milli gelir ve faiz oranı artar 
B) Milli gelir ve faiz oranı düşer 
C) Milli gelir düşer, faiz oranı değişmez 
O) Milli gelir değişmez, faiz oranı artar 
E) Milli gelir değişmez, faiz oranı düşer 

Yanıt: D 

Klasik varsayım altında IS eğrisinin sa
ğa kayması milli geliri değiştirmez, faiz 
oranını arttırır. Çünkü klasik varsayım
da ekonomi tam istihdam da olduğu 
için ve para sadece işlem amacı ile kul
lanıldığı için LM eğrisi diktir. Bu neden
le IS eğrisindeki değişiklikler sadece 
faiz oranı üzerinde etkilidir. 

123.Keynes varsayımlar altında IS eğri
sinin sağa kayması sonucu aşağı
dakilerden hangisi oluşur? 
A) Milli gelir ve faiz oranı azalır 
B) Milli gelir ve faiz oranı artar 
C) rı..1llli gelir artar , faiz oranı değişmez 
O) Milli gelir değişmez, faiz oranı artar 
E) Milli gelir değişmez, faiz oranı düşer 

Yanıt: C 
Keynesyen aralığında LM eğrisi yatay 
olduğu için (eksik istihdam) IS eğrisinin 
sağa kayması milli geliri artırırken, faiz 
oranlarında herhangi bir değişikliğe 
neden olmaz. 

124.Klasik varsayımlar altında LM eğrisi 
sağa kayması sonucu aşağıdakiler
den hangisi oluşur? 
A) Milli gelir ve faiz oranı artar 
B) Milli gelir ve faiz oranı düşer 
C) Milli gelir artar, faiz oranı değişmez 
O) Milli gelir azalır, faiz oranı artar 
E) Milli gelir artar, faiz oranı düşer 

Yanıt: E 
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125. "Crowding out'', aşağıdaki durumla

rın hangisinde ortaya çıkar? 

A) Para talebinin faize duyarsız olduğu 

durumda 

B) Maliye politikası önlemleri paranın 

dolaşım hızını değiştirdiğinde 

C) Faiz oranındaki değişmeler talep edi

len para miktarının değiştirildiğinde 

D) Yatırım talebinin faize karşı esnek 

olmadığı durumda 

E) Maliye politikası önlemleri, sübvan

siyonlar vasıtasıyla yatırım harca

malarını değiştirdiğinde 

Yanıt: A 

126.Aşağıdakilerden hangisi, para politi

kası araçlarından biri değildir? 

A) Reeskont politikası 

B) Kanuni karşılıklar politikası 

C) Açık piyasa işlemleri 

D) Kredilere tavan ve taban koyulması 

E) Transfer harcamaları 
Yanıt: E -~ 

C> 

Transfer harcamaları para politikası 

aracı değii maiiye politikası aracıdır. 

127. Sennaye/ hasıla oranının 2,5 tasarruf 

oranının 0,20 olarak hesaplandığı bir 

ekonomide büyüme oranı yüzde kaç
tır? 

A) 2,5 

D) 22,5 

B) 8 

E) 40 

C) 12,5 

Yanıt: B 

Büyüme oranı= Y/k.s olduğundan 

B.0=1/2,5.0,2 B.0=0,08 dir. 

128.Aşağıdakilerden hangisi, enflasyonu 

düşürmek için alınması gereken ön

lemlerden biri değildir? 

A) Faiz oranlarının yükseltilmesi 

B) Para arzının kısılması 

C) Vergilerin artırılması 

D) İç borçların ödenmesi 

E) Maliyetlerin düşürülmesi 

Yanıt: D 

iKTiSAT 

İç borç ödemeleri enflasyonist etki ya

ratır. Hükümetlerin iç borç ödemesi pi

yasa arz edilen para miktarını arttırır. 

Para arzındaki bu artış enflasyonda ar

tışa neden olur. 

129.Üretim faktörlerinden sermaye ile 

gırışım fiyatları sırasıyla aşağıdaki

lerden hangisinde verilmiştir? 

A) Faiz - kar B) Rant - ücret 

C) Faiz - rant 

E) Kar - ücret 

D) Kar - faiz 

Yanıt: A 

Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi 

faiz, teşebbüsün getirisi kar, emeğin ge

tirisi ücret, toprağın getirisi rant dır. 

130.Aşağıdaki harcama türlerinden han

gisinin çarpan değeri daha düşük

tür? 
A) Yatırım harcamalarının 

B) Eğitim harcamalarının 

C) Araştırma harcamalarının 

D) Savunma harcamalarının 

E) Sosyal transfer harcamalarının 

Yanıt: E 

131.Basit Klasik sistemde, aşağıdakiler

den hangisi, para arzındaki artışın 

bir sonucu değildir? 

A) Nominal milli gelirin artması 

B) Parasal ücretlerin artması 

C) Tüketim düzeyinin aynı kalması 

D) İstihdam düzeyinin aynı kalması 

E) Reel ücret düzeyinin yükselmesi 

Yanıt: E 
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132.Merkantalizimle ilgili ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) 16'ncı yüzyılın başlarından 18'nci 

yüzyılın içine kadar Avrupa'da süre
gelmiş bir düşünce akımıdır 

B) 19. asrın başından sonuna kadar 
süregelmiş bir düşünce akımıdır 

C) 20'nci yüzyılın başında ileri sürül
müş bir düşünce akımıdır 

D) 14.'ncü yüzyılda geliştirilmiş bir dü
şünce akımıdır 

E) 15.'ncü yüzyılda geliştirilmiş bir dü· 
şünce akımıdır 

Yanıt: A 
Merkantalizim; 16 ve 17'nci yüz yılda 
gelişmiş ekonomik akımdır. Bu düşün
ceye göre bir ülkenin servetini ve gü
cünü sahip olduğu kıymetli madenler 
belirler. Bu nedenle ülkelerin ihracatları ·~ 
daima ithalatlarından fazla olmalıdır bu .o 

.$ 
sayede ülkeye kıymetli maden girişi :;;: 
olacaktır. ·§ 

133.Keynesgil analiz çevresinde, piyasa 
faiz oranı yükseldiği durumda aşa
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Likidite tercihi azalacaktır 
B) Likidite tercihi artış gösterecektir 
C) Likidite tercihi değişmez 
D) Likidite tercihi faiz değişmelerine 

duyarsızdır 

E) Tahvil fiyatları yükselecektir. 
Yanıt: A 

134.Eğer kişi ve kurumlar ellerinde daha 
çok para tutmak istiyorlarsa Likidite 
Tercih eğrisinin konumu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Aşağıya (sola)kayar 
B) Değişmez 
C) Yukarıya (sağa) kayar 
D) Faiz eksenine paralel hale gelir 
E) Para arzı eksenine paralel hale gelir 

Yanıt: C 

O") 

473 

135.Piyasa fiyatlarıyla Safi Milli Hasıla 

(SMH) aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) Milli gelir (Piyasa fiyatlarıyla)- Vergiler 
B) Milli Gelir- Sübvansiyonlar 
C) GSMH- Amortismanlar 
D) GSMH-(Amortismanlar+ vergi) 
E) GSYİH-(Amortismanlar+Dolaylı 

Vergiler) 
Yanıt: C 

136.Milli Gelir aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) GSMH- Amortismanlar 
B) SMH-(Dolaylı Vergiler + Sübvansi

yonlar) 
C) GSMH- (Dolaylı Vergiler -Sübvansi

yonlar) 
D) SMH - (Amortismanlar+ vergi) 
E) GSYİH-Amortismanlar 

Yanıt: B 

137.Kullanılabilir gelir aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
A) SMH -Amortismanlar 
B) GSMH - Amortismanlar 
C) MG - Dolaylı vergiler 
D) Kişisel Gelir - Dolaysız vergiler 
E) GSYİH-Dolaysız Vergiler 

Yanıt: D 
Kullanılabilir gelir: Kişisel gelirden doğ
rudan doğruya devlete ödenen vasıta
sız vergilerin çıkartılmasından sonra 
kalan gelirdir. 

138.Friksiyonel işsizlik aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 
A) Konjonktüre! işsizliktir 
B) Mevsimlik işsizliktir 
C) Teknolojik işsizliktir 
D) Arızi İşsizlik 
E) Hiçbiri 

Yanıt: D 
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Bir ekonomide, emek arz ve talebi ara

sında toplu bir denge mevcut olmasına 

rağmen, işçilerin yer değiştirmesinden 

doğan kısa süreli işsizlik haline, friksi

yonel işsizlik (ya da arızi işsizlik) denir 

139.Mahreçler Kanuna göre; aşağıdaki

lerden hangisi doğrudur? 

A) Her arz kendi talebini yaratır 

B) Toplam talep toplam arzdan fazladır 

C) Toplam talep toplam arzdan daima 

azdır 

D) Toplam tasarruf toplam yatırımdan 

daima fazladır 

E) Toplam tasarruf toplam yatırımlar

dan daima azdır 

Yanıt: A 

Bu kanun Say yasası olarak da bilinir. ·~ 

Bu yasaya göre mal ve hizmet üretimi ~ 

sırasında tam tamına üretilen malların "" 

değeri kadar gelir hasıl olur takas eko- ·~ 

nomisi koşullarında en iyi şekilde orta- "' 

ya çıkar. 

140.Bir ekonomide ortalama tüketim 

eğilimi ile ortalama tasarruf eğilimi
nin toplamı aşağıdakilerden hangi

sidir? 
A) Sıfır'a eşittir 

B) İki'ye eşittir 

C) Bir'e eşittir 

D) Sıfırla bir arasında bir değerdir 

E) Eksi 1 ile O arasında bir değerdir 
Yanıt: C 

Y = C+S denkleminde her iki tarafın Y 

ye bölünmesi sonucunda 

C/Y+S/Y=YIY 

C/Y+S/Y=1 

iKTiSAT 

141.Bir ekonomide marjinal tüketim eği

limi ile marjinal tasarruf eğilimi top

lamının sayısal değeri ile ilgili aşa

ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sıfır'a eşittir 

B) Bir'e eşittir 

C) Sıfırla bir arasında bir değerdir 

D) -1 ile sıfır arasında bir değerdir 

E) Hiçbiri 

Yanıt: B 

142.Stagflasyon olayının gerçekleşmesi 

aşağıdaki analizlerden hangisinin 

geçersizliğini ortaya koymuştur? 

A) Lorenz eğrisi 

B) Laffer eğrisi 

C) Phillips eğrisi 

D) Eş ürün eğrisi 

E) Kayıtsızlık eğrisi 

Yanıt: C 

143.Marjinal tasarruf eğilimi %20 ise 

(0,20 ise) basit Yatırım Çarpanı Kat

sayısı (k) kaçtır? 

A) 5 B) 10 C) 4 

D) 2 E) 8 

yatırım çarpanı k = 1/1-c = 1/s 

= 1/0,20 

=5 

Yanıt: A 

144.Marjinal tüketim eğilimi 0,75 (c=0,75) 

ise basit Yatırım Çarpanı (k) katsayı

sı kaçtır? 

A) 7,5 tur 

D) 5 dir 

k=1/1-c 

B) 2,5 tur 

E) 5,5 dir 

k = 1/1-0,75 =1/0,25 

k=4 

C) 4 dür 

Yanıt: C 
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145.Denk bütçe çarpan teoremine göre 
tamamı vergi artışı ile finanse edilen 
kamu harcaması artışlarının çarpan 
katsayısı aşağıdakilerden hangisi
dir? 
A) Bir'e eşittir 

C) İki'ye eşittir 
E) Beş'e eşittir 

B) Sıfıra eşittir 

D) Üçe Eşittir 

Yanıt: A 
Kamu harcamaları tamamen vergi artı
şı ile finanse edilirse denk bütçe söz
konusudur. Denk bütçe çarpanı 1 'dir. 

146.Aşağıdakilerden hangisinin artması 
toplam talebi artırmaz? 
A) Para arzı 

B) İhracat 

C) Kamu harcamaları 

D) Özel tüketim 

E) Vergi gelirleri 

-~ 
.o 

~ 
Yanıt: E ·;;:; 

146. Keynesgil analiz çevresinde, devle
tin olmadığı kapalı bir ekonomide 
efektif talep ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Bir ekonomide sadece tüketim har

camaları toplamıdır 

B) Bir ekonomide sadece yatırım har
camaları toplamıdır 

C) Sadece kamu harcamalarında iba
rettir 

D) Tüketim ve yatırım harcamalarının 
toplamıdır 

E) Hiçbiri 

Yanıt: D 
Efektif talep=C+ 1 

ıg, 
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148.Aşağıdakilerden hangisi mali kala
balıklaşma argümanı ile ilgili değil
dir? 
A) Bütçe açıklarının finansman biçimi 

B) Maliye politikasının esnekliği 

C) Servet etkisi 

D) Para arzının artırılamaması 

E) Kamu menkul kıymet ihracının artı
rılması 

Yanıt: C 
149-Marshall'a göre toprak dışındaki 

üretim faktörlerinin kısa dönemde 
arz esnekliğinin sıfır olmasından 
kaynaklanan ranta ne denir? 
A) Mutlak rant B) Diferansiyel rant 

C) Rant benzeri D) Kıtlık rantı 

E) Sosyal rant 

Yanıt: C 
Rant Benzeri: Marshall tarafından ge
liştirilen bir kavramdır. Talepteki bir ar
tış karşısında, üretim faktörlerinin he
men artırılamamasından dolayı arzın 
karşılık verememesinden doğar. Üretim 
faktörleri ve üretim miktarı sabitken, 
faktör talebi artınca faktör fiyatları ola
ğanın üzerine çıkacak, bu fiyat farkı 
rant-benzerini doğuracaktır. Genellikle, 
gelişmekte olan bir piyasada, ilk yatırım 
yapan firmaların elde ettiği gelirdir. 

150.Miktar kuramının 
lemi hangisidir? 
A) K.k = a.T 

C) M.T= P.V 

E) M.v= P 

Cambridge denk-

B) M.v = P.T 

D) M = k.P.T 

Yanıt: D 
Miktar teoreminin diğer denklemi Fisc
her denklemidir. M.V=P.T. ile ifade edi
lir Fischer denklemi para stokundaki 
değişmenin fiyat düzeyini nasıl etkile
diğini tam açıklayamaz. Buna Cambi
ridge denklemi cevap verir. 
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151.Hangisi Merkez Bankasının para 

arzında kullandığı araçlardan biri 

değildir? 

A) Açık piyasa işlemleri 

B) Yatırım indirimi 

C) Karşılık oranı 

D) Selekti! kredi politikası 

E) Reeskont oranı 
Yanıt: B 

Yatırım indirimi para politikası ile ilgili 

olmayıp maliye politikası ile ilgilidir. 

152.Aşağıdakilerden hangisi gayrisafi 

milli hasılanın tanımıdır? 

A) Ekonomide bir yıl içinde gerçekleş

tirilen tüm işlemlerin piyasa değeri

dir. 

B) Ekonomide bir yıl boyunca el değiş- -~ 

tiren tüm mal ve hizmetlerin piyasa :§ 
değeridir. :;;: 

C) Ekonomide bir yıl boyunca el değiş

tiren tüm nihai mal ve hizmetlerin 

piyasa değerleri toplamıdır. 

D) Ekonomide bir yıl boyunca üretilen 

tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa 

değerleri toplamıdır. 

E) Yurtiçinde bir yıl boyunca üretilen 

tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa 

değeridir. 

Yanıt: D 

Bir ülke vatandaşları tarafından (bir ül· 

ke vatandaşlarının sahip oldukları do

ğal kaynaklar, emek, sermaye ve te

şebbüs gücü kullanılarak) bir yılda ge

rek o ülkede gerekse diğer ülkelerde 

üretilen nihai malların piyasa değerine 

gayri safi milli hasıla denir. 

"tJ 
cı 

1 KTISAT 

153.Keynesyen analizde aşağıdaki 

önermelerden hangisi doğrudur? 

· A) Paraya olan talep paranın dolaşım 

hızından bağımsızdır. 

B) Paraya olan talep ve paranın dola

şım hızı faiz haddi ile doğru ilişkili

dir. 

C) Paraya olan talep faiz haddi ile ters 

ve paranın dolaşım hızı faiz haddi 

ile doğru ilişkilidir. 

D) Paranın talep esnekliği, faiz haddin

deki değişmelerin paranın dolaşım 

hızını ne ölçüde etkileyeceğini belir

ler. 

E) Para talebi, tamamen para arzına 

bağlıdır 

Yanıt: C 

154.Diğer şartlar sabitken, yasa dışı faa

liyetlerin hacminde görülen artışın 

para çarpanı ve para arzı üzerinde 

yaratacağı etki aşağıdakilerden han

gisidir? 

A) Para çarpanı ve para arzı artar 

B) Para çarpanı ve para arzı azalır 

C) Para çarpanı ve para arzı değişmez 

D) Para çarpanı artarken para arzı 

azalır 

E) Para çarpanı azalırken para arzı ar

tar 
Yanıt: B 

Kayıt dışı ekonomideki artış nakit tercih 

oranını artırır. Bu da para çarpan değe

rini düşürür ve para arzı azalır. 
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155.Geçici işsizlik aşağıdaki durumlar
dan hangisinin gerçekleşmesi du
rumunda ortaya çıkar? 

A) Toplam talepte bir düşme olduğunda, 

B) İşçiler mevsimsel olarak işsiz kaldık
larında, 

C) İşçilerin iş değişikliği esnasında 

D) Toplam talebin toplam arzı aşması 

durumunda ortaya çıkar, 

E) Toplam talebin hızla arttığı zamanda 

Yanıt: C 

Geçici işsizlik : İktisadi açıdan geliş-
miş veya gelişmemiş bütün ülkelerde 
emek piyasasının iyi işlememesinden 
dolayı doğan "arızi işsizliktir. Bazı işçi-

ler boş gezerken bazı yerlerin işçi ara
ması gibi durumlar olabilir.Her iki tara-
fın da piyasa şartları hakkında tam bil-
giye sahip olmamaları "emek piyasa- ~-~ 
sı"nın işleyişindeki sürtünme/erin olu- '" 
şundan meydana geldiği için bu işsizli- 32 

ğe friksiyonel işsizlik de denir. İş ve işçi -~ 
bulma kurumlan piyasayı iyi organize cı 
edebilirse bu konu kolay çözülür.Fakat 
işsizliği sıfırlamak genellikle mümkün 
değildir. İşsiz sayısı çalışabilecek kişi-
lerin %2'sine düştüğü seviyeye ulaşıl-

mış olur zaman o ülkede tam istihdam-
dan bahsedilebilir. 

156.Likidite Tercihi kuramına göre para 
arzının faiz esnekliği için aşağıdaki
lerden hangisi doğrudur? 

A) O'a eşittir 

B) 1 'e eşittir 

C) O'dan büyüktür 

D) O'dan küçüktür 

E) Merkez Bankasının tutumuna göre 
değişir 

Yanıt: A 
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157.Aşağıdakilerden hangisi Fisher etki' 
si olarak değerlendirilebilir? 

A) Faiz oranlarını arttırarak tasarrufçu
yu enflasyona karşı korumak 

B) Faiz oranlarını düşürerek döviz ku
runu sabitlemek 

C) Faiz oranlarını düşürerek deflas
yonist etkileri azaltmak 

D) Faiz oranlarını arttırarak kamu borç
lanmasını kolaylaştırmak 

E) Faiz oranlarını düşürerek kamu ke
simine ucuz maliyetli kaynak sağ
lamak 

Yanıt: A 

158.Klasik miktar teorisine göre paranın 
dolaşım hızı 2 iken para arzında 

meydana gelecek yüzde 50 oranın
daki bir artış fiyatları hangi orandan 
artıracaktır? 

A) Yüzde 100 

C) Yüzde 37,5 

E) Yüzde 12,5 

B) Yüzde 50 

D) Yüzde 25 

Yanıt: B 

M.V=P.T T ve V sabit olduğundan M 
deki %50 oranındaki artış fiyatları %50 
oranında artıracaktır. 

160.Parasal taban ve bankacılık sistemi
nin elinde bulunan toplam rezervler 
arasındaki fark aşağıdaki parasal 
büyüklüklerden hangisini ifade et
mektedir? 

A) Dolaşımdaki para miktarı 

B) Reeskont kredileri miktarı 

C) Borçlanılmamış rezerv miktarı 

O) Serbest rezerv miktarı 

E) Zorunlu rezerv miktarı 

Yanıt: A 

Parasal taban = Dolaşımdaki Para + 
Bankadaki rezervler 

Para arzı = Dolaşımdaki para + Vade
siz mevduat 
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161.Lucas ve Sargent tarafından gelişti
rilen yeni klasik makro ekonomik 

modelde, ekonomik birimler tarafın
dan beklenen genişletici bir para po
litikasının yaratacağı etki aşağıdaki
lerden hangisidir? 

A) Üretim ve fiyatların artması 

B) Üretim ve fiyatların azalması 

C) Üretim artarken fiyatların düşmesi 

D) Üretim azalırken fiyatların artması 

E) Üretim sabit kalırken fiyatların art

ması 

Yanıt: E 

162.Maliyet enflasyonunu talep enflas

yonundan ayırt etmenin yolu aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Fiili ve doğal işsizlik oranlarını kar

şılaştırmak -~ 

B) Nominal ücretlerdeki ve fiyatlardaki ~ 

artış oranlarını karşılaştırmak -"' 

C) Reel ve nominal ücretlerdeki artış 

oranlarını karşılaştırmak 

D) Reel ve nominal faiz oranlarını 

karşılaştırmak 

E) Reel ücretlerdeki ve fiyatlardaki ar

tış oranlarını karşılaştırmak 

Yanıt: E 

163.Milton Friedman'ın "enflasyon her 
zaman ve her yerde parasal bir kav
ramdır" tanımlamasının geçerli ola

bilmesi için aşağıdakilerden hangisi 
gereklidir? 

A) Devletin bütçe açığının geçici olma

sı 

B) Para arzı artışlarının sürekli olması 

C) İşsizliğin geçici bir artış trendine 

girmesi 

D) Ekonomide sürekli olarak arz şokla

rının yaşanması 

E) Ekonomide toplam arzın sürekli ola

rak artması 
Yanıt: B 

-~ 
Ol 
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164.Tobin'in q teorisine göre, para poli
tikasının yatırım harcamaları üzerin

de yaratacağı etki aşağıdaki unsur
lardan hangisi aracılığıyla gerçek
leşmektedir? 

A) Hisse senedi fiyatları 

B) Faiz oranları 

C) Tahvil fiyatları 

D) Harcamalar 

E) Yatırımlar 

Yanıt: A 

Tobin'in q Teorisi: Tobin, para politi

kasının hisse senedi değerleri yoluyla 

ekonomiye önemli etkileri olduğunu sa

vunmuş, bu etkileri "q teorisi" ile açık

lamaya çalışmıştır. Tobin q'yu, firmanın 

piyasa değerinin sermaye yenileme 

maliyetine oranı olarak tanımlar. 

165.Keynesyen analize göre, diğer şart

lar sabitken, net ihracatta meydana 
gelecek artışın toplam talep ve fiyat
lar üzerinde yaratacağı etki aşağıda

kilerden hangisidir? 

A) Toplam talep artarken fiyatlar düşer 

B) Toplam talep ve fiyatlar azalır 

C) Toplam talep ve fiyatlar artar 

D) Toplam talep azalırken fiyatlar artar 

E) Toplam talep ve fiyatlar değişmez 

Yanıt: C 

166."Genişlemeci maliye politikalarının 

toplam üretim üzerinde hiçbir etkiye 
sahip olmaması" şeklinde tanımla

nan iktisadi olgu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Paranın yansızlığı (Nötrlüğü) 

B) Fisher etkisi 

C) Keynes etkisi 

D) Tenzi Olivera etkisi 

E) Tam dışlama etkisi 
Yanıt: E 



MAKRO İKTİSAT 

167. Talep edilen para miktarı faiz oranı 
değişikliklerinden etkilenmiyorsa, 
LM eğrisinin eğimi ve para/maliye 
politikalarının etkinliği ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) LM eğrisi sıfır esnek olacağı için 

maliye politikası etkilidir 
B) LM eğrisi sıfır esnek olacağı için pa

ra politikası etkilidir 
C) LM eğrisi sonsuz esnek olacağı için 

para politikası etkilidir 
D) LM eğrisi sonsuz esnek olacağı için 

maliye politikası etkilidir 
E) LM eğrisi pozitif eğime sahip olaca

ğı için hem para hem de maliye poli
tikası etkilidir 

Yanıt: B 

·~ 168.Bir ülkede enflasyon içinde durgun- ~ 
luk olması ve milli paranın yabancı ~ 
paralara göre değer kazanması sıra- ·;::; 
sıyla hangi kavramlarla ifade edilir? ~ 

A) Stagflasyon-Devalüasyon 
B) Revalüsyon-Stagflasyon 
C) Devalüasyon- Depresyon 
D) Depresyon- Revalüasyon 
E) Stagflasyon- Revalüasyon 

Yanıt: E 
Stagflasyon: Ekonomik durgunluk ile 
enflasyonun aynı anda yaşandığı mak
roekonomik duruma verilen addır. Bu 
durumda ekonomideki işsizlik oranı ar
tarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. 
1970 yılında İngilizcede stagnant (dur
gun) ile inf/ation (enflasyon, fiyatlar ge
nel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) 
kelimelerinin birleşmesinden türetilmiş
tir. 

Revalüasyon: Paranın değerlenmesi. 
Bir ülke parasının altın veya yabancı 
ülke paralan karşısındaki değerinin, 
kamu otoritesi tarafından yeniden ayar
lanarak yükseltilmesi. 
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169.Ekonomidekl karar birimlerinin hü
kümetlerin enflasyon önleyici politi
kalarını dikkatle izleyeceklerini, ken
dileri üzerindeki etkilerini hesaba ka
tarak davranırken, hükümet kararla
rını da etkisiz hale getirecekleri var
sayımına dayanan kurumsal açıkla
ma aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rasyonel bekleyişler teorisi 

B) Arz yönlü iktisat teorisi 

C) Klasik iktisat teorisi 

D) Neoklasik iktisat teorisi 

E) Keynesyen iktisat teorisi 

Yanıt: A 

Bu teoriye göre; insanlar kararlarında 
rasyoneldir. Uygulanan iktisadi politika
lar beklenen politikalar ise para arzının 
artması sonucu üretim ve işsizlik üze
rinde etki yapmayacak sadece enflas
yonu artıracaktır. Beklenmeyen bir poli
tika uygulanırsa, kısa dönemde üretim 
ve istihdam artacak, uzun dönemde ise 
fiyatlar artacaktır. 

170.Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik 
iktisatçı değildir? 

A) Marshall 

B) Menger 

C) Walras 

D) Mili 

E) Pigou 

Yanıt: D 

171.Marjinal tasarruf eğilimi % 25, oto
nom tüketim Co=25, kamu reel har
camaları G=25, milli gelir Y=500 bi
rim olan kapalı ekonomide yatırım 
miktarı ne kadardır? 

A) 25 

D) 100 

B) 50 

E) 125 

C) 75 

Yanıt: C 
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172.Aşağıdakilerden hangisi gelir dağı

lımını mutlak eşitliğe yada mutlak 

eşitsizliğe ne kadar yakın olduğunu 

gösterir? 

A) Marshall eğrisi 

B) Lorenz eğrisi 

C) Laffer eğrisi 

D) Engel eğrisi 

E) LM eğrisi 
Yanıt: B 

Lorenz Eğrisi, gelir dağılımını açıkla

makta kullanılan, her iki ekseninde de 

yüzde değer bulunan eğri. 1905 yılında 

Max Otto Lorenz tarafından gelir dağı

lımının ifade edilmesi amacıyla gelişti

rilmiştir. Eğride x eksenindeki değerin y 

eksenindeki dağılımın yüzde kaçına 

sahip olduğu yine yüzde ile gösterilir. 

Gelir dağılımı söz konusu olduğunda 

grafiği çaprazlamasına ikiye bölen doğ- ~ 
ru "tam eşitlik" durumunu ifade eder. J:1 
Bu durumda ülkedeki hane halklarının "" 

-~ 
%50'si gelirin %50'sine, %80'i %80'ine 

vb. sahiptir. Zaman içinde eğrinin tam 

eşitlik doğrusundan uzaklaşması, o ül

ke için geiir dağılımınm bozulduğuna 

işaret eder. 

173.Sürekli gelir hipotezine göre aşağı

dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kısa dönem olacağı bilinen vergi 

değişmelerinin cari tüketim harca

maları eğrisindeki etkisi uzun dö

nem vergi değişimlerine oranla da

ha güçlüdür 
B) Vergi değişmelerinin orta dönemli 

yada sürekli olup olmaması GSMH 

düzeyini etkilemez 
C) Tüketim harcamalarındaki artışların 

tamamı servet etkisinden kaynakla

nır 

D) Vergi değişmeleri bekleme süresi 

uzadıkça tüketim harcamaları üze

rindeki etkisi artar 
E) Vergi değişiminin kısa yada uzun 

süreli olması tüketim harcamalarını 

aynı şekilde etkiler 
Yanıt: A 

CJ) 
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174.Bir devlet tahvili aşa!jıdaki durum

lardan hangisinde paranın işlevle

rinden birini yerine getirmektedir? 

A) Servetin saklanması için kullanıldı-

ğında 

B) Alışverişlerde kullanıldığında 

C) Muhasebe kayıtlarına alındığında 

D) Enflasyona karşı güvence olarak 

kullanıldığında 

E) Herkes tarafından kabul edilmesi 

Yanıt: A 

175.Aşağıdakilerden hangisi döviz tale

bini doğrudan etkilemez? 

A) İthalat artışı 

B) Vergi oranlarının artması 

C) Kamunun dışarıya borç vermesi 

D) Faiz oranlarındaki değişmeler 

E) Özel kesimin yabancı finansal aktif

lere talebinin artması 

Yanıt: B 

176.Özel yatırımın faize duyarlılığı ile IS 

eğrisi arasındaki ilişkiyi açıklayan 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ

rudur? 

A) Yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça 

IS eğrisi oldukça yatıklaşır ve bu du

rumda yatırım harcamaları değişir 

B) Yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça 

IS eğrisi oldukça yatıklaşır ve bu du

rum Klasik görüşe uygundur 

C) Yatırımların faize duyarlılığı azal

dıkça IS eğrisi oldukça dikleşir ve 

bu durumda maliye politikası etkin

dir 

D) Yatırımların faize duyarlılığı azal

dıkça Is eğrisi oldukça yatıklaşır ve 

bu durumda fiyatlar oldukça esnektir 

E) Hiçbir ilişki yoktur 

Yanıt: C 



MAKRO İKTİSAT 

1 n. Aşağıdakilerden hangisi para politi· 
kasının amaçlarından biri değildir? 

A) Fiyat istikrarı sağlamak 

B) Döviz kurundaki hareketleri istikrara 
kavuşturmak 

C) Yüksek istihdam sağlamak 

D) Kamu açıklarını finanse etmek 

E) İktisadi büyümeyi sağlamak 

Yanıt: D 

178.Enflasyonist bir ortamda kısa dö
nemli bir yaklaşım içinde genellikle 
nasıl bir vergi politikası uygulanır? 

A) Arz fazlasını emici 

B) Talebi artırıcı 

C) Talep fazlalığı yaratıcı 

D) Talep fazlasını emici 

E) Talep yaratıcı 

Yanıt: D 

179.Aşağıdakilerden hangisi Pigou etki
sine göre doğrudur? 

A) Zamanla köyle şehir nüfus oranının 
değişmesi (Şehirleşme tekelini artırır) 

B) Toplam nüfusun yaşlanması toplam 
tüketim tasarruf bölüşümün değişti
rilmesi 

C) Zamanla ortaya çıkan yeni tüketim 
malları mallar arasında talep kay
ması ile birlikte, toplam tüketimi de 
artırır 

D) Gelir dağılımının zamanla eşitliğe 

yönelmesi, toplam tüketimi artırır 

E) Genişletici para politikası reel serve
ti artırarak tüketimi artırır 

Yanıt: E 

Pigou (Servet) etkisi: Reel servetteki 
bir değişikliğin toplam planlanmış har
cama üzerindeki etkisidir. Para arzın
daki bir artış hisse senetleri fiyatları 

üzerindeki etkisiyle servette bir artışa 

-~ 
.c 
.!!! 
:52 
-~ 

"' 
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neden olur. Elinde hisse senedi bulu
nanlar bunları satarak dayanıklı tüketim 
malı satın alabilirler. Yüksek servet ay
nı zamanda tüketim harcamalarını da 
teşvik ederek toplam talebi artırır. 

180. Vergileme ile birlikte emisyonun 
artırılması IS ve LM eğrisini nasıl et
kiler? 

ıs 

A) Değişmez 

B) Sola kayar 
C) Sağa kayar 

D) Sola kayar 

E) Sola kayar 

LM 

Sağa kayar 

Değişmez 

Sağa kayar 
Sola kayar 

Sağa kayar 

Yanıt: E 

181.Uzun dönemli anti enflasyonist poli
tikaların temel özelliği aşağıdakiler
den hangisidir? 
A) Toplam Talebi artırmak 
B) Yatırımları ve dolayısıyla toplam ar-

zı artırmak 

C) Toplam talebi kısmak 
D) Para hacmini kontrole almak 
E) Ödemeler bilançosu açıklarını ka

patmak 

Yanıt: B 

182."İnsanlar gelirleri arttıkça tüketimleri 
de artırırlar. Ancak tüketimdeki artış 
gelirdeki artışa eşit değildir." Görü
şü kime aittir? 

A) Kuznets 

B) Pigau 
C) Friedman 

D) Keynes 
E) Say yasası 

Yanıt: D 
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183.Bir ülkede gelirin alt ve üst gelir 

gurupları arasındaki dağılımına ne 
denir? 

A) Yatay dağılım 

B) Fonksiyonel dağılım 

C) Dikey dağılım 

D) Efektif dağılım 

E) Fiziksel dağılım 
Yanıt: C 

184. Keynes'e göre para politikası ile 
toplam talebin artırılamaması hangi 

durumda söz konusudur? 

A) Spekülatif para talebinin faiz esnek

liğinin sonsuz olması 

B) Yatırımların faiz esnekliğinin sonsuz 

olması ·~ 
C) Spekülatif para talebinin faiz esnek- .o 

liğinin sıfır olması ~ 

D) Yatırımların faiz esnekliğinin bire -~ 

eşit olması cı 

E) Spekülatif para talebinin faiz esnek

liğinin bire eşit olması 
Yanıt: A 

185.Aşağıdakilerden hangisi ekonominin 
durgunluk dönemlerinde uygulan
ması gereken bir maliye politikası

dır? 

A) Vergilerin artırılıp, kamu harcamala

rının azaltılması 

B) Vergilerin azaltılıp, kamu harcama

larının artırılması 

C) Vergilerin ve kamu harcamalarının 

azaltılması 

D) Vergilerin sabit tutulup kamu har

camalarının azaltılması 

E) Vergilerin ve kamu harcamalarının 

sabit tutulması 
Yanıt: B 

iKTiSAT 

186-Aşağıdakilerden hangisi Keynes'ln 

genel teorisinde yer alan temel fikir

lerden biri değildir? 

A) Ekonomi klasik iktisatçıların iddia et

tikleri gibi her zaman tam çalışma 

halinde dengede değildir. 

B) Faizin fonksiyonu yatırım- tasarruf 

eşitliğini sağlamak değil para arz

para talebi arasında denge sağla

maktır 

C) Ekonomi tam çalışmanın altında 

denge de bulunduğu zamanlarda 

kamu harcamalarını azaltılması ge

rekir 

D) Piyasaya arz olunan her mal kendi 

talebini yaratmaz 

E) Ücret düzeyinin düşmesiyle istih

dam hacminin her zaman yüksel

mesi beklenemez 

Yanıt: C 

187.İktisadi kaynakların ne kadarının 

devlet ve benzeri kuruluşların elinde 

kullanıldığının tespitini sağlayan öl· 

çüt hangisidir? 

A) Transfer harcamalarını kamu har

camaları toplamından çıkarmak 

8) Her mal ve hizmet nev'inden ne ka

darının kamu makamlarınca satın 

alındığını veya tüketildiğini saptama 

yolu 

C) Kamu ekonomisinin yarattığı katma 

değer 

D) Kamu harcamalarının GSMH'ya 

oranı 

E) Kamu ekonomisinin dağıtılan gelir

ler içerisindeki payı 

Yanıt: D 



MAKRO iKTiSAT 

188.Enflasyonun ekonomi üzerindeki 
etkileri ile ilgili olarak aşağıdakiler
den hangisi yanlıştır? 

A) Dört nala enflasyon toplam tasarruf
lar içinde zorunlu tasarrufların payı
nı artırsa bile, bu artışta gönüllü ta
sarruflardaki azalmayı gidermedi· 
ğinden toplam tasarruf hacmi azalır 

B) Enflasyon dönemlerinde spekülatif 
kazançlar çekici hale gelerek maki· 
ne ve techizat yatırımları hacimce 
azalır 

C) Enflasyon, ekonominin ihracat mey
lini yükseltir yani dış ticaret bilanço
su açığı kapanır 

O) Enflasyon devrelerinde milli gelirin 
dağılımı genellikle zengin sınıfın le
hine değişir işçi, memur, esnaf eni· 
lasyon dolayısıyla fakirleşir -~ 

.o 
E) Enflasyon sermaye piyasalarının . .m 

""' gelişimine engel olur. Sabit getirili ·-
:;1 senetler, tahviller cazibesini yitirir cı 

Yanıt: C 

189.Çarpanın tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gelir düzeyinde ve tüketim harca
malarındaki değişikliklerin safi yatı
rımları hangi ölçüde etkileyeceğini 

gösteren katsayıdır 

B) Tüketimde değişmelerin tasarrufları 
ve yatırımları ne ölçüde değiştirece· 
ğini gösteren katsayıdır 

C) Otonom yatırımlardaki değişikliklerin 
milli geliri ne büyüklükte değiştire· 

ceğini gösteren katsayıdır 

O) Tasarruflardaki değişmelerin hangi 
ölçüde yatırımları etkileyeceğini 

gösteren katsayıdır 

E) Tasarrufların artmasının milli geliri 
azaltmasıdır 

Yanıt: C 
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190. Monetaristleroe 1929 Büyük Buhranın 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Emek piyasasındaki geçici denge

sizliği 

B) Özel yatırım miktarındaki azalmalar 

C) Faktör ve ürün piyasasındaki eksik 
rekabet koşullarının varlığı 

O) Yanlış uygulanan para politikasının 

E) O döneme özgü bazı yapısal bozuk
luklar 

Yanıt: D 

191.Bir ekonomide maliyet enflasyonunun 
gerçekleşebilmesi için gerekli olan 
koşul aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Girişimciler, karlarını artan maliyet

ler karşısında muhafaza etmek is
temelidirler 

B) Ücret artısı, prodüktivite artısına pa
ralel olmalıdır 

C) Fiyat yükselmeleri malların sürümü· 
nü engellemelidir 

O) Maliyet enflasyonunun sürebilmesi 
için emisyonun da azalması gerekir 

E) Beklenen enflasyon omnmrn artma
sı gerekir 

Yanıt: A 
Maliyet Enflasyonu: Üretim girdilerinin 
fiyatlarının yükselmesi sonucu genel fi
yat düzeyinin yükselmesidir. Özellikle 
petrol gibi temel hammaddelerin fiyatla
rının ve ücretlerinin yükselmesi enflas
yona yol açar. Türleri: 

1-Ücret enflasyonu: talepteki değişme
lere bağlı olmaksızın yalnızca örgüt
lenmiş grupların pazarlık gücüne yada 
başka bir nedene bağlı olarak ortaya 
çıkan ücret artışları ve bu mal ve hiz
metlerin fiyatlarında yarattığı artıştır. 

2-Kar enflasyonu:Fiyatlar firmalarca dü
zenlendiği takdirde, firmalarca maliyet 
yükselişlerini geçen fiyat artışları sağla
yarak enflasyona neden olmasıdır. 
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192.Tarım sektöründe gizli işsizlik olma

sı durumunda aşağıdakilerden han

gisi söz konusu olur? 

A) İşgücünün marjinal verimi değişmez 

B) İşgücünün marjinal verimi sıfırdır 

C) İşgücünün marjinal verimi sıfırdan 

büyüktür 

D) İşgücünün marjinal verimi azalır 

E) İşgücünün marjinal verimi artar 

Yanıt: B 

193. Rasyonel Bekleyişler hipotezinin te
mel fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halkın gelecekle ilgili öngörülerinde 

sistematik hata yapmadığı ve tam 

bilgi sahibi olduğu ·~ 
doğru es- .c 

~ 
B) Ücretlerin sadece yukarı 

nek olduğu 

C) Fiyatların yapışkanlığı 

D) Fiyat ve ücretlerin esnekliği 

E) Para poiitikasının eikin olmasına rağ

men maliye politikasının etkinsizliği 

Yanıt: A 

Rasyonel bekleyişler teorisi prensip 

olarak insanların sistematik bir şekilde 

aynı hatayı sürekli olarak işlemeyece

ğini kabul etmektedir. İnsanlar zaman 

zaman hata yapabilirler. Ancak hatala

rından ders aldıkları için yinelemezler, 

tekrarlamazlar .. Bu teoriye göre birey

ler, iktisat politikası uygulamaları ve bu 

uygulamaların yaratacağı etkiler konu

sunda tam bir enformasyona sahiptirler 

ve dolayısıyla sistematik bir hata yap

maları söz konusu olamaz. 

-~ 
Ol 

İKTİSAT 

194. Keynesci para politikası ile ilgili 

aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru

dur? 

A) Para arzı azalırsa yatırım artar, gelir 

azalır 

B) Para arzı ile Faiz oranları ters oran

tılıdır 

C) Para arzı azaldığında faiz düşer, ya

tırımlar artar, gelir çok yönlü artar 

D) Para arzı ile kişi başına gelir doğru 

orantılı; faiz ve yatırımlar ters orantı

lıdır 

E) Para arzındaki değişikliklerin eko

nomi üzerinde hiçbir etkisi yoktur 

Yanıt: B 

195.Marjinal tüketim eğilimi 0,5 iken dev

let harcamaları ve vergiler 700 birim 

artırılırsa milli gelir düzeyindeki de

ğişme kaç birimdir? 

A) + 700 B) -700 C) +250 

D) -150 E) +1050 

Yanıt: A 

196.Harcanabilir Gelir (TL) Tüketim (TL) 

o -30 

150 

300 

30 

90 

Yukarıdaki bilgilere göre marjinal 

tasarruf eğilimi kaçtır? 

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5 

D) 0,6 E) 0,8 
T asarrufdaki Değişim(dS) 

Marjinal Tasarruf Eğilimi(mps) 
Gelirdeki Değişim(dY) 

Tüketimdeki Değişim(dC) 
Marjinal Tüketim Eğilimi(mpc) = ------'--'---'~ 

Gelirdeki Oeğişim(dY) 

de 60 
MPC=-=-=0,4 

dy 150 

mpc+mps=1 olduğuna göre 

0,4+mps=1 

mps=0,6 
Yanıt: O 



MAKRO iKTiSAT 

197.Harcanabilir GelirCTLl 
o 
300 
600 

Tasarruf(TL) 
-45 
30 
105 

Yukarıdaki bilgilere göre marjinal 
tüketim eğilimi kaçtır? 
A) 0,75 B) 0,25 C) 0,30 
D) 0,5 E) 0,6 

Yanıt: A 
Tasarrufdaki Değişim(dS) 

Marjinal Tasarruf Eğilimi(mps) = ----~~~ 
GelirdekiDeğişim(dY) 

Marjinal Tüketim Eğilimi(mpc) 

75 
mpc 

100 
= 0,25 

Tüketimdeki Değişim(dC) 

Gelirdeki Değişim{dY) 

mpc+mps=1 olduğuna göre 
mpc+0,25=1 
mpc=0,75 

-~ 
198.Dışa kapalı bir ekonomide marjinal .o 

tasarruf oranı 0,60 ve vergi oranı ~ 
0,50 ise çarpanın değeri aşağıdaki· ·-
lerden hangisidir? ~ 
A) 0,5 B) 0,75 C) 1,25 

D) 2,250 E) 3,225 

Yanıt: C 

c+s = 1 

c+0,6 = 1 c = 0,4 

Çarpan= 1/1-c(1-t) = 1/1-0,4(1-0,5) 

= 1/1-0,4x0,5 = 1/0,8 = 1,25 

199.Monetarist düşünceye göre uzun 
dönemde nominal para arzı beş kat 
artarsa fiyatlar genel düzeyi bu artış
tan nasıl etkilenir? 

A) Değişmez 

B) Beş kattan daha fazla artar 

C) Beş kattan daha az artar 

D) Beş kat azalır 

E) Beş kat artar 

Yanıt: E 
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200. 
Uretim Miktarı Uretim Miktarı Birim 

Fivalı ITLl 
1. 2. Yıl 1. Yıl 2. Yıl 

Yıl 

AMalı 4 6 0,4 0,3 
BMalı 5 3 0,2 0.5 
CMalı 6 8 0,6 0.8 

Yukarıdaki tabloya göre, baz yılı 

olarak 1. yıl seçilmişse, 1. yıldaki 

reel GSYİH miktarı kaç TL'dir? 
A) 6,2 B) 7,8 C) 8,5 
D) 9,7 E) 10,3 

Yanıt: A 

201.Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, 
kısa dönemde üretim ve fiyat düze
yindeki değişmelerin temel kaynağı
nın para arzındaki değişmelere ait 
olduğunu ileri sürmüştür? 
A) Parasalcı yaklaşım 

B) Arz yönü iktisat yaklaşımı 
C) Keynesyen yaklaşım 
D) Klasik iktisat yaklaşımı 
E) Rasyonel bekleyiş yaklaşımı 

Yanıt: A 

202."Genel Teori" ve "Ekonomik Tablo" 
eserlerinin sahipleri aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte verilmiştir? 
A) Keynes, Quesnay 
B) Marshall, Say 
C) Ricardo, Keynes 
D) Walras, Quesnay 
E) Keynes, Marshall 

Yanıt: A 

203.Keynesyenlere göre, nominal ücret
lerin ve fiyatların karşılıklı etkileşi· 

minden ortaya çıkan süreç nasıldır? 
A) Enflasyon önleyici 
B) Stagflasyon önleyici 
C) Enflasyon yaratıcıdır 
D) Deflasyon yaratıcı 
E) Durgunluk yaratıcı 

Yanıt: C 
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204.Bir ekonomide tüketim fonksiyonu 

C= 25+0,75(Y·T) net yatırım I= 50 

hükümet harcamaları G=70 ve net 

ihracat X= 1 O ise denge milli gelir 

düzeyi kaç birimdir? 

A) 387,5 

B) 397,5 

C) 480 

D) 510 

E)620 
Yanıt: E 

205.Aşağıdakilerden hangisi işsizlik 

oranının tanımıdır? 

A) Toplam çalışanların işsizlere oranı 

B) İşsizlerin çalışan insan sayına oranı 

C) Toplam nüfus içinde iş arayanların -~ 

oranı {il 

D) Toplam işgücü içinde iş bulamayan- :ii 
ların oranı ·ı;ı 

Ol 

E) Çalışanların iş arayanlara oranı 

Yanıt: D 

İşsizlik: Bir ekonomide çalışmak istedi

ği halde iş bulamayan yetişkinlerin (15 

yaş ve üstündekiler) olması halinde, 

söz konusu ekonomide işsizlik var de

mektir.O halde, çalışmak istediği halde 

iş bulamayan yetişkinlere işsiz denir. 

Bir ekonomide işsiz miktarı ise, söz ko

nusu ekonomide işi olmayan ve cari 

ücret düzeyinde çalışmak istediği halde 

iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır. 

Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz 

konusu ekonomideki işsizlerin toplam 

işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki 

payı ifade eder. İşsizlik oranı = (İşsizle

rim miktarı/toplam işgücü)X1 OO'dür. 

iKTiSAT 

206.Aşağıdakilerden hangisi toplam ta

lep eğrisinin negatif eğimli olması

nın nedenlerinden biridir? 

207. 

A) Fiyatlar genel düzeyi arttığında, 

servetin reel değeri azaldığından 

toplam talebin azalması 

B) Fiyatlar arttığında, paranın reel de
ğerindeki düşüşün para talebini 
azaltması 

C) Fiyatlar arttığında, firmaların yüküm
lülükleri arttığından üretimlerinin 
düşmesi 

D) Fiyatlar arttığında, reel ücretler dü
şeceği için istihdam, dolayısıyla top
lam talebin azalması 

E) Fiyatlar arttığında, firmalar daha 
fazla mal üreteceğinden toplam ta
lebin azalması 

Harcanabilir Gelir 
o 
100 
200 

Yanıt: A 

Tasarruf 
-20 

5 
30 

Yukarıdaki bilgilere göre marjinal 

tüketim eğilimi kaçtır? 

A) O, 10 B) 0,20 C) 0,25 

D) 0,50 E) 0,75 
Yanıt: E 

208.Marjinal tüketim eğiliminin düşük 

olması aşağıdakilerden hangisini 

gösterir? 

A) LM eğrisinin daha yatık olduğunu 

B) LM eğrisinin daha dik olduğunu 

C) LM eğrisinin sonsuz eğimli olduğu

nu 

D) IS eğrisinin daha dik olduğunu 

E) IS eğrisinin daha yatık olduğunu 

Yanıt: D 



MAKRO İKTİSAT 

209.Kapalı bir ekonomide marjinal tüke
tim eğilimi 0,9 ve vergi oranı 0,33 ise 
çarpanının değeri kaçtır? 

A)9 

8)5 

C) 4 

D) 2,5 

E) 1,5 

Yanıt: O 
Çarpan=1 /1-c(1-t)=1 /1-0,9(1-0,33) 

=1/0,4=2,5 

21 O.Otonom tüketim harcamalarının art
ması aşağıdakilerden hangisine ne
den olur? 

-~ 
A) LM eğrisinin sola kaymasına ve .c 

denge üretim düzeyinin artmasına _.g! 

""' B) LM eğrisinin sağa kaymasına ve -~ 
denge üretim düzeyinin artmasına oı 

C) IS eğrisinin sağa kaymasına ve 
denge üretim düzeyinin artmasına 

D) IS eğrisinin sağa kaymasına ve 
denge üretim düzeyinin azalmasına 

E) IS eğrisinin sola kaymasına ve 
denge üretim düzeyinin azalmasına 

Yanıt: C 

211.Parasalcı ekonomistlere göre, uzun 
dönemde nominal para arzı iki kat 
artırılırsa fiyatlar genel düzeyi nasıl 
değişir? 

A) İki kat artar 
B) İki kattan daha fazla artar 
C) İki kattan daha az artar 
D) İki kattan daha az azalır 
E) iki kattan daha fazla azalır 

Yanıt: B 

487 

212.Harcanabilir gelir sabitken otonom 
tüketimde meydana gelen artış so
nucunda aşağıdakilerden hangisinin 
gerçekleşmesi beklenir? 
A) Denge milli gelir düzeyinin azalır 
B) Tüketim fonksiyonu üzerinde yuka

rıya doğru hareket olur 
C) Tüketim fonksiyonu üzerinde aşağı

ya doğru hareket olur 
D) Tüketim fonksiyonu yukarı doğru 

kayar 
E) Tüketim fonksiyonu aşağıya doğru 

kayar 

Yanıt: O 

213.Aşağıdakilerden hangisi GSMH ile 
GSYİH arasındaki ilişkiyi gösterir? 
A) GSMH=GSYİH + Net dış Krediler 
B) GSMH=GSYİH +Net ihracat 
C) GSMH=GSYİH + Net emisyon 
D) GSMH=GSYİH + Net faktör gelirleri 
E) GSMH=GSYİH + Net dış borç 

ödemesi 

Yanıt: D 

214.Sabit kur sisteminde diğer değişken
ler sabit iken Türk lirası hangi durum
da Dolar karşısında değer kaybeder? 

A) Türkiye'de enflasyon oranı düştüğü 
zaman 

B) ABD de enflasyon yükseldiğinde 

C) Türkiye'deki enflasyon yükseldiği 

zaman 

D) Türkiye'deki enflasyon ABD'deki 
enflasyon ile aynı düzeyde olduğu 
zaman 

E) Türkiye'deki enflasyon Alman-
ya'daki enflasyondan daha düşük 
olduğu zaman 

Yanıt: C 
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215.Senyoraj gelirinin sürekli olarak 

artırmak isteyen para otoritesi aşa

ğıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Rezerv para miktarının artması 

B) Enflasyon oranının yükseltilmesi 

C) Enflasyonu sürekli düşürmesi 

D) Rezerv para talebinin yükselmesi 

E) Sürünen enflasyon oranının düş

mesi 
Yanıt: B 

216.Faiz oranları arttığı takdirde aşağı

dakilerden hangisi söz konusu olur? 

A) Firmalar yatırımlarını azaltır 

B) Kişiler daha az tasarruf eder 

C) Enflasyon yükselir 

D) Toplam talep artar 

E) Firmalar daha fazla borçlanır ·~ 
.o 

Yanıt: A ~ 

217.Milli gelirin belirlenişini gösteren 45 

derece doğrusunda, otonom tüketim 

harcamalarındaki azalma toplam 

harcama doğrusunu nasıl etkiler? 

A) Eğim azalır 
B) Doğru, 45 derece doğrusu boyunca 

yukarıya kayar 

C) Doğru, 45 derece doğrusu boyunca 

aşağıya kayar 

D) Doğru sabit kalır, 45 derece doğru

su aşağıya kayar 

E) Eğim artar 
Yanıt: C 

218.Klasiklere göre devlet harcamaları

nın artması aşağıdakilerden hangi

sine neden olur? 

A) İthalatın azalmasına 

B) İhracatın artmasına 

C) Toplam arzın yükselmesine 

D) Yatırımların artmasına 

E) Fiyatların artmasına 
Yanıt: E 

-~ 
Ol 

219. 1. Yatırımlar 

11. Otonom vergiler 

111. Faiz oranları 

iKTiSAT 

Keynesyen iktisatçılara göre para 

arzının artışı yukarıdakilerden han

gisini artırır? 

A) Yalnız il B) il ve 111 C) Yalnız 1 

D) 1 ve il E) Yalnız 111 
Yanıt: C 

220.Gelir vergisi oranı arttığında aşağı

dakilerden hangisi gerçekleşir? 

A) Gelir çarpanı küçülür 

B) Bütçe açığı büyür 

C) Dış ticaret çarpanı büyür 

D) Gelir çarpanı büyür 

E) Denge gelir düzeyi artar 
Yanıt: A 

221. Keynesyen teoriye göre aşağıdaki

lerden hangisi söz konusudur? 

A) İşsizlik daima geçicidir 

B) Ücretler esnektir 

C) Miktar teorisi geçerlidir 

D) Tasarruflar harcanabilir gelir düze

yiyle doğrudan ilişkilidir 

E) Mahreçler kanunu geçerlidir 

Yanıt: D 

222. Yaşam boyu gelir teorisine göre, 

çalışılan yıllar boyunca servet nasıl 

değişir? 

A) Önce azalır sonra artar 

B) Önce artar sonra azalır 

C) Sürekli Sabittir 

D) Zaman içinde artar 

E) Zaman içinde azalır 

Yanıt: D 

Ömür boyu gelir hipotezine göre, kişiler 

hayatlarının çalışma döneminde emek

lilik dönemine kıyasla daha fazla gelir 

ederler. Bu yüzden de kişiler tüketim 
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düzleştirmesi yapmak (gelirlerinde 
ömürleri boyunca meydana gelen dal
galanmanın tüketim üzerindeki etkisini 
gidermek) için, hayatlarının çalışma 

döneminde pozitif tasarruf yaparlar ve 
bu tasarrufla emeklilik döneminde tüke
timin geliri aşan kısmını finanse eder
ler. Bu nedenle çalışılan yıllarda servet 
zaman içinde artar. 

223.Bir ekonomide Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla 6000 TL, harcanabilir gelir 
5100 TL ve bütçe açığı 200 TL dir. 
Tüketim 3800 TL ve dış ticaret açığı 
100 TL ise tasarruf kaç TL olur? 

A) 5200 B) 4200 C) 3100 

D) 1500 E) 1300 

Yanıt: E 

224.C=40+0.90(Y-T) fonksiyonunda har- ı 
canabilir gelir 1000 birim ise tasarruf 21 
miktarı ne kadardır?(Y=gelir, T= ver- 32 .N 
giler C= tüketim) ~ 

A) 100 B)80 C)60 D)40 E)20 

Yanıt: C 
Harcanabilir gelir=Y-T 

Y=C+S 

1000=40+09*1000 +S 

1000=940+8 ise S=60 

225.Bir ekonomide durgunluk söz konu
su ise para arzındaki artış, aşağıdaki 
durumlardan hangisinde enflasyona 
neden olmaz? 

A) Para arz artışı enflasyon hızının 
üzerinde ise 

B) Para arz artış hızı döviz kurunun ar
tış hızına eşit veya daha fazla ise 

C) Para arzındaki artış büyüme hızına 
eşit veya altında olduğu takdirde 

D) Para arzındaki artış büyüme hızın
dan daha fazla olduğu takdirde 

E) Para arz artışının, bütçe açığındaki 
artıştan daha fazla olduğu takdirde 

Yanıt: C 

226. 
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Nominal GSMH 
Yıllar (TL) Fi~at Endeksi 

1 500 140 

2 550 130 
3 575 125 
4 590 110 

Yukarıdaki verilere göre bu ekono
mide aşağıdakilerden hangisi söz 
konusudur? 

A) Reel Gayrisafi Milli hasıla azalmak-
tadır 

B) Nominal Milli Gelir azalmaktadır 

C) Enflasyon artmaktadır 

D) Deflasyon yaşanmaktadır 

E) Stagflasyon yaşanmaktadır 

Yanıt: O 

227.Bir ekonomide toplam nüfus 500 mil
yon, sivil işgücü 50 milyon ve 47 mil
yon işçi istihdam ediliyor ise bu eko
nomide işsizlik oranı yüzde kaçtır? 

A) 94 B) 50 C) 1 O 

D) 6 E) 4 

İşsizlik oranı;işsiz I sivil işgücü 
İşsizlik oranı;3/50;6 

Yanıt: O 

228. Lucas arz eğrisi yaklaşımına göre 
işsizlik oranının doğal düzeyin altı
na indirilebilmesi için aşağıdakiler

den hangisi gerekir? 
A) Para talebinin sürekli olarak artması 

B) Para arzının sürekli olarak artırılması 

C) Devalüasyon yapılması 

D) Gerçekleşen enflasyonun bekle
nen enflasyondan daha küçük ol
ması 

E) Gerçekleşen enflasyonun beklenen 
enflasyondan daha büyük olması 

Yanıt: E 
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229.Dışa açık bir ekonomide, fiyatlar ve 

diğer değişkenler sabitken, kısa dö

nem faiz oranlarının artması ile aşa

ğıdakilerden hangisi meydana gelir? 

A) Ülke parası değer kazanır ve top

lam talep azalır 

B) Ülke parası değer kaybeder ve top

lam talep azalır 

C) Ülke parası değer kazanır ve top

lam talep artar 

D) Ülke parası değer kazanır ve top

lam arz artar 

E) Ülke parası değer kazanır ve öde

meler bilançosu fazla verir 
Yanıt: A 

230. Esnek fiyat parasal modelin geçerli 

olduğu durumda, diğer değişkenler 

sabitken aşağıdakilerden hangisi ül

ke parasının değer kazanmasına ne-

den olur? ·_"'_oı_~ 
A) Yurtiçi faiz oranlarındaki düşme 

B) Yurtdışı faiz oranlarındaki yükselme 

C) Yurt dışı faiz oranlarındaki düşme 

D) Yurtiçi para arz artışı 

E) Ülke gelirinin arması 
Yanıt: C 

231.Ülkemizde merkezi planlamanın temel 

işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Para politikasını yürütmek 

B) Kamu maliyesini düzenlemek 

C) Yatırımların finansmanı 

D) Uygun kaynak tahsisini sağlamak 

E) Türk lirasının istikrarını sağlamak 

Yanıt: D 

232.Aşağıdakilerden hangisi ödemeler 

bilançosunun sermaye hareketleri 

kısmında yer almaz? 

A) Portföy yatırımları 

B) Kısa vadeli sermaye yatırımları 

C) Borç anapara ödemeleri 

D) Doğrudan yatırımlar 

E) Dış borç faiz ödemeleri 
Yanıt: E 

-"' 
-~ 
cı 

1 KTISAT 

233.Ödemeler bilançoları fazla veren 

ülkelerin paralarının değer kazanma

larını istememelerinin temel nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

234. 

A) Enflasyonu kontrol altına almak 

B) Ülkenin altın rezervlerini korumak 

C) İhracat artışını sürdürmek 

D) İthalatın artışını sürdürmek 

E) Ülkeye yabancı sermaye girişini 

sağlamak 

Harcanabilir Gelir 
o 
50 
100 

Yanıt: C 

Tasarruf 
-10 

o 
10 

Yukarıdaki verilere göre marjinal tü

ketim eğilimi kaçtır? 

A) 0.90 B) 0.80 C) 0.70 

D) 0.55 E) 0.25 
Yanıt: B 

235.Hükümet harcamalarının vergi ya da 

bono ile finanse edilmesinin tüketici 

davranışları değiştirmeyeceğini 

aşağıdakilerden hangisi belirtir? 
A} Ricardo denkliği 
B) Walras kanunu 
C) Fisher denklemi 
D) Azalan verimler yasası 
E) King Kanunu 

Yanıt: A 

Ricardo Denkliği: Bugünkü ve gelecek
teki hükümet alımları veri iken hüküme
tin vergilerde bugün bir indirim yapma
sı, (arzulanan) kişisel tüketimi ve tasar

rufu etkilemez. 
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236.Asgari ücret karşıtlarının, asgari 
ücretin düşük yetenekli işçileri 
olumsuz etkileyeceğini düşünmele
rinin nedeni aşağıdakilerden hangi
sidir? 
A) Fiyatların asgari ücretle birlikte 

yükselmesi sonucu enflasyon sar
malına neden olması 

B) Düşük yetenekli işçilerin sosyal 
güvenlik haklarından yararlana
mamaları 

C) Düşük yetenekli işçilerin ücretlerin 
daha düşük belirlenmesi 

D) Asgari ücretin emek piyasalarının iş
lerliğini yitirmesine neden olması ve 
işsizliğin artmasına neden olması 

E) Düşük yetenekli insanların girecekleri 
işleri serbestçe belirleyememeleri 

Yanıt: D 

237.Aşağıdakilerden hangisi GSMH ta- l 
nımı içinde yer almasına rağmen .!!! 
GSYİH tanımının içinde yer almaz? :;;: 
A) Yabancıların yurtiçinde yaptığı ya- ·~ 

tırı m harcamaları 
B) Özel yatırım harcamaları 

C) Kamu kesimi eğ!lim harcamaları 
D) Ülke vatandaşı müteahhitlerin 

yurtdışından gönderdiği gelirler 
E) Konut için yapılan yatırım harca

maları 

Yanıt: D 

238.Talep yönlü enflasyon aşağıdaki 
durumların hangisinde söz konusu 
olur? 

A) Teknolojik gelişme arttığı zaman 
B) Ters yönlü arz şoku olduğu zaman 
C) Toplam talep toplam arzdan fazla 

arttığında 

D) İhracat azaldığı zaman 

E) Para arz artışı azaldığı zaman 

Yanıt: C 
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239.Hem işçilerin hem de işverenlerin 
enflasyonu doğru olarak tahmin et
tiklerinde toplam arz eğrisi içi aşa
ğıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Kısa ve uzun dönemde yataydır. 
B) Kısa dönemde yatay uzun dönem

de pozitif eğimlidir. 

C) Kısa ve uzun dönemde pozitif 
eğimlidir. 

D) Toplam arz eğrisi dikeydir. 
E) Kısa dönemde pozitif uzun dö

nemde negatif eğimlidir. 

Yanıt: D 

240.Açık bir ekonomide Gelir (Y) = 1200, 
Tüketim (C) = 400, yatırım (1) = 250, 
kamu harcamaları (G) = 350 ise net 
ihracat (NX) ne kadardır? 

A) 600 B) 500 C) 350 

D) 200 E) 150 

Y=C+l+G+NX 
1200=400+250+350+NX 

NX=200 

Yanıt: D 

241.IS denklemi Y= 400 + 0,75Y - 25r, LM 
denklemi (M/P) = Y - 1 OOr olduğu bir 
durumda M = 1200 ve P = 4 ise den
ge milli gelir düzeyi ve faiz oranı ne 
kadardır? 
Milli Gelir CYl 
A) 650 
B) 750 
C) 950 
D) 1200 
E) 1500 

Faiz Oranı (r) 
6,5 
7,5 
6,5 
7,5 
15 

Yanıt: C 
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242.Lucas Arz denkleminin geçerli oldu

ğu bir ekonomide kısa dönemde iş

sizliğin azalması için aşağıdakilerden 

hangisinin gerçekleşmesi gerekir? 

A) Gerçekleşen enflasyonun bekle

nen enflasyondan daha yüksek 

çıktığında 

B) Para arz artış hızının büyüme hı

zına eşit olduğu zaman 

C) Para arz artış hızının büyüme hı

zının üzerinde olduğu zaman 

D) Para arz artış hızının büyüme hı

zının altında olduğu zaman 

E) Gerçekleşen enflasyonun bekle

nen enflasyondan daha düşük çık

tığında 

Yanıt: A 

243.Uzun dönem durağan durumdan 

başlayan bir ekonomide, bir talep 

şokundan sonra başkaca şok ve ~ 
ekonomik politikada değişiklik ol- •u 

madığı varsayılırsa yeni uzun dönem :i1 
dengesinde aşağıdakilerden hangisi -~ 

Ol 

gerçekleşebilir? 

A) Ekonomik durumda herhangi bir 

değişiklik olamaz 
B) Daha düşük düzeyde enflasyon ve 

üretim düzeyi 
C) Daha yüksek düzeyde enflasyon, 

aynı üretim düzeyi 
D) Daha düşük düzeyde enflasyon 

ancak daha yüksek üretim düzeyi 

E) Aynı düzeyde enflasyon fakat da

ha düşük üretim düzeyi 
Yanıt: C 

244.Senyoraj geliri aşağıdakilerden han

gisine eşittir? 
A) Emisyon artış hızına 

B) Reel rezerve para büyüme oranına 

C) Parasal taban ile GSMH artış hızı

nın çarpımına 

D) Rezerv para büyüme oranı ile reel 

para talebinin çarpımına 

E) Parasal taban ile paranın dolanım 

hızının çarpımına 

Yanıt: D 

1 KTISAT 

Senyoraj geliri = Rezerv para büyü

me oranı x reel para talebi 
Senyoraj, en basit anlamda paranın 

üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer 

arasındaki farktır. Bu fark devletin ka

sasına gelir olarak girmektedir. Böylece 

devlet vergi toplamadan ya da borç

lanmadan harcamalarının bir kısmını 

karşılayabilmektedir. Kaynağı devletin 

para basımı üzerindeki monopolcü gü

cü, mali sistem ve maliye politikası 

üzerindeki kontrolüdür. Altın para sis

teminde de söz konusu olmakla birlikte 

kağıt para sistemini uygulanmasıyla 

devlet için önemli bir gelir kaynağı hali

ne gelmiştir. Devlet tarafından basılan 

kağıt paranın maliyetinin çok düşük 

olması nedeniyle, maliyet ile yazılı de

ğer arasındaki fark çok daha yüksek 

olmaktadır. Devlet paranın üzerinde 

yazılı değeri kullanarak mal ya da hiz

met alabilmektedir. Günümüzde özel

likle de azgelişmiş ülkeler için en 

önemli ve zorunlu gelir kaynaklarından 

birisi haline gelmiştir. 

245.Sabit kur sisteminde diğer veriler 

sabit iken aşağıdaki durumların han

gisinde yerli para değer kaybeder? 

A) Euro, Dolar karşısında değer ka-

zandığı zaman 

B) Yurtdışı enflasyon yükseldiğinde 

C) Yurtiçi enflasyon düştüğünde 

D) Yurtiçi enflasyon yurtdışı enflas

yonla aynı olduğunda 

E) Yurtiçi enflasyon yurtdışı enflas

yondan daha fazla arttığı zaman 
Yanıt: E 

246.Gayri safi milli hasılanın para büyük

lüğü M1 'e oranına(GSMH/M1) ne ad 

verilir? 
A) Para çarpanı 
B) Parasal taban 
C) Paranın dolanım hızı 

D) Rezerv para 
E) Gayrisafi yurtiçi hasıla 

Yanıt: C 
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Paranın dolanım hızı (velocity): 
Bir ekonomide her bir para biriminin 
belirli bir sürede kaç kez el değiştirdiği
ni gösteren ölçü. 

247.Aşağıdakilerden hangisi para ika
mesinin sonuçlarından biridir? 

A) Reel senyoraj gelirini azaltması 

B) Para arz artışının daha az enflas
yona neden olması 

C) Para talebini daha istikrarlı hale 
getirmesi 

D) Merkez bankasının etkinliğini ar
tırması 

E) Para ve maliye politikasının etkin
liğini artırması 

Yanıt: A 

248.Tobin'in q teorisine göre firmanın 
sermaye yenileme maliyeti, piyasa ] 
değerinden büyükse aşağıdakiler- 1!l 
den hangisi doğrudur? :>1 

-~ 
A) q değeri küçüktür. "' 
B) q değeri büyüktür 

C) q değeri sıfırdır 

D) Yatırım artar 

E) Üretim artar 

Yanıt: A 

Para politikasının firmaların ihraç ettik
leri hisse senetlerinin fiyatını etkilediği 

ve böylece firmanın yatırım kararı üze
rinde etkisinin bulunduğu mekanizma 
Tobin'in q teorisi yardımıyla açıklanabi
lir. "q" değeri, firmanın piyasa değerinin 
sermayenin yenileme maliyetlerine 
oranı olarak tanımlanmaktadır. Bir fir
manın sahip olduğu q değeri küçük ise 
firmanın piyasa değeri yenileme mali
yetlerinden küçüktür ve bu durumda 
firma yeni sermaye malı veya yeni üre
tim tesisi gibi yatırımları hisse senedi 
ihraç ederek finanse etmesi mümkün 
değildir. 

493 

249.Klasik İktisat Teorisine göre aşağı
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Fiyatlar genel seviyesi artarsa üre
li m düzeyi azalır 

B) Para talebi ile faiz oranı arasında 
herhangi bir ilişki söz konusu de
ğildir 

C) Ekonomi tam istihdam seviyesin
dedir 

D) Para arzı iki katına çıkarsa fiyat 
seviyesi de iki katına çıkar 

E) Fiyatlar genel seviyesi artsa da 
reel ücret değişmez 

Yanıt: A 

250. Yüksek fiyatlar aşağıdakilerden 
hangisinin yolu ile toplam talep eğ
risinin aşağı doğru eğimini etkiler? 
A) İşgücüne katılım oranını etkileyip 

yatırım harcamalarını etkileyerek 
B) İşgücü katılım oranını etkileyip tü

ketim harcamalarını etkileyerek 
C) Faiz oranlarının yükselmesine yol 

açarak yatırımları azaltarak 
D) Ücretlerde artışa neden olarak tü

ketimi azaltarak 
E) İşsizliği artırarak tasarrufları azal

tarak 
Yanıt: C 

251.Sermayenin tam hareketli ve döviz 
kurunun tam esnek olması varsayı
mı altında para arzındaki artış gayri 
safi yurt içi hasılayı hangi meka
nizma ile artırır? 
A) Faiz oranı artar,İthalat artar, ihra

cat azalır; IS eğrisi sola kayar. 
B) Faiz oranı azalır.İhracat artar, it

halat düşer, IS eğrisi sağa kayar. 
C) Faizler düşer, yatırımlar artar LM 

sola kayar. 
D) Faizler artar, yatırımlar azalır LM 

sağa kayar. 
E) Faiz oranı artar İhracat artar, itha

lat düşer IS sola kayar. 
Yanıt: B 
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252.Nominal faiz oranı, reel faiz oranı ve 
enflasyon oranı arasındaki ilişki ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Enflasyon oranı nominal faiz ora
nından hızlı artarsa reel faiz oranı 
etkilenmez 

B) Enflasyon oranı ile nominal faiz 
oranının toplamı reel faiz oranını 
verir. 

C) Enflasyon oranı nominal faiz ora
nından hızlı artarsa reel faiz oranı 
artıyor demektir. 

D) Enflasyon oranı sıfıra yaklaştıkça 

reel faiz oranı ile nominal faiz ora
nı birbirine yaklaşır. 

E) Her üçü de birlikte artar veya 
azalır. 

Yanıt: D 

253.Bir ekonomide 5=95, 1=50, G=BO, ·>-

'" X=40, M=60 ve T =35 ise transfer .c 

ödemeleri ne kadardır? ~ 

A) 15 B) 20 C) 25 

D)35 E)50 

Yanıt: B 

254.Zorunlu munzam karşılığı oranları

nın düştüğü ve kredi kartı kullanımı
nın yaygınlaştığı bir ekonomide 
M1/GSMH oranı ve para çarpanı na
sıl değişir? 

M1/GSMH Oranı 

A) Yükselir 

B) Yükselir 

C) Düşer 

D) Değişmez 

E) Düşer 

Para Carpan ı 

Yükselir 

Düşer 

Yükselir 

Düşer 

Düşer 

Yanıt: A 

-~ 
O> 
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255.Kamu açığının olmadığı kapalı bir 
ekonomide tüketim fonksiyonu 
C=20+0,7Y ve yatırım fonksiyonu ise 
1=30+0,2Y'dir. Bu verilere göre bu 
ekonomide denge gelir düzeyi ve ya
tırım miktarı kaçtır? 

L _ı_. 

A) 500 100 

B) 500 130 

C) 250 90 

D) 250 100 

E) 250 130 
Yanıt: B 

Y=C+l=20+0,7Y +30+0,2Y=50+0,9Y 

Y-0,9Y=50 

Y=500 

1=30+0,2*500=130 

256. 

GSYİH 
Dış alem net faktör gelirleri 
Gayrisafi yatırım 
Net yatırım 
Dolaylı vergiler 

: 3.000 
: 200 
: 500 
: 400 
:400 

Bu verilere göre ekonomideki milli 
gelir düzeyi ne kadardır? 

A) 2.500 B) 2.700 

C) 3.000 D) 3.100 
E) 4.000 

Yanıt: B 

257.IS-LM eğrilerinin hangi durumların
da; Likidite tuzağı, Klasik durum ve 
yatırımın faiz oranına duyarsız 

olması durumları ortaya çıkar? 

Yatırımın Faize 

Likidite Tuzağı Klasik Durum Duyarsız Olması 

A) LM yatay LM düşey ıs düşey 

B) LM düşey LM yatay ıs düşey 

C) LM düşey LM yatay ıs yatay 

D) ıs düşey LM düşey ıs düşey 

E) ıs yatay ıs düşey LM yatay 

Yanıt: A 
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258.Makroekonomik değişkenler arasın
daki ilişki ile ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi daima doğrudur? 
A) Gayrisafi milli hasıla daima gayrisafi 

yurtiçi hasıladan daha büyüktür 
B) Harcanabilir gelir tasarruf ve tüke

timin toplamıdır 
C) Milli Gelir tüketim ve yatırımların 

toplamıdır 

D) Gayrisafi milli hasila gayrisafi yurtiçi 
hasıladan küçüktür 

E) Milli gelir gayri safi milli hasılanın 
nominal değerine eşittir 

Yanıt: B 

259.Aşağıdaki makroekonomlk kavram
lardan hangisinin tanımı yanlıştır? 
A) Stagflasyon üretim miktarı artma

dan enflasyonun arttığı bir durumu 
ifade eder -~ 

.c 
B) Para çoğaltanı, para stokunun pa- Jl! 

rasal tabana oranıdır ""' 
C) Laller eğrisi dikey eksende vergi -~ 

gelirinin yer aldığı U şeklinde bir 
eğridir 

D) Birincil açık, faiz dışı harcamaları
nın toplam bütçe geliri arasındaki 
farkına eşittir 

E) Enflasyon vergisi, enflasyon oranı
nın reel parasal tabanın çarpımına 
eşittir 

Yanıt: C 

260.Marjinal tasarruf eğiliminin 0,25 ve 
vergi oranının 0,2 olduğu kapalı bir 
ekonomide yatırım çoğaltanı kaçtır? 
A) 1 B) 1 ,25 C) 2 

D) 2,5 E) 3 

Yatırım çoğaltanı=1/1-c(H) 

=1/1-0, 75(1-0,2)=1/1-0,75"0,8 
=1/1-0,6=1/0,4=2,5 

Yanıt: O 
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261.IS-LM modelinde kamu harcaması 
sabit kaldığında, aynı anda para ar· 
zının artması ve vergi oranlarının 
düşmesi sonucu gelir, faiz oranı, tü· 
ketim ve yatırım nasıl etkilenir? 

y __ i_. c _ı 

A) Artar Artar Azalır Azalır 

B) Artar Artar Artar Azalır 

C) Azalır Değişmez Artar Değişmez 

D) Artar Belirsiz Artar Belirsiz 
E) Azalır Belirsiz Azalır Artar 

Yanıt: O 

262.Aşağıdakilerden hangisinin artması 
toplam talebi artırmaz? 
A) Para arzı 

B) İhracat 
C) Kamu harcamaları 
D) Özel tüketim 
E) Vergi gelirleri 

Yanıt: E 

263.Friksiyonel ve yapısal işsizlik aşa
ğıdaki durumların hangisinde söz 
konusu olur? 
A) Ekonomide herhangi bir dengesiz

lik olmadığında 
B) Devrevi dalgalanmanın olduğu dö-

nemlerde 

C) Mevsimsel nedenler 
D) Ağır ekonomik krizlerde 
E) Resesyon veya enflasyon dönem

lerinde 

Yanıt: A 
264.Aşağıdakilerden hangisi tam istih· 

dam düzeyindeki bir ekonomide bir 
deflasyonist açık yaratır? 
A) Para arzındaki bir artış 
B) Ücretlerdeki bir artış 
C) Dış alem gelirlerindeki artış 
D) Sermaye miktarındaki artış 
E) Gelir vergisi oranındaki bir artış 

Yanıt: E 
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265. Para talebinin faize karşı tamamen 

duyarsız olduğu varsayımına daya

narak IS ve LM eğrileriyle ilgili aşa

ğıdaki ifadelerden hangisi doğru

dur? 

A) LM eğrisi yataydır. 

B) LM eğrisi dikeydir 

C) IS eğrisi dikeydir. 

D) IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi 

pozitif eğimlidir. 

E) IS eğrisi pozitif eğimli, LM eğrisi 

negatif eğimlidir. 

Yanıt: B 

Talep edilen para miktarı faiz oranı de

ğişikliklerinden etkilenmiyorsa, para ta

lebi faize karşı tamamen duyarsızdır. 

Bu durumda LM eğrisi sıfır esnek (di-

key LM eğrisi) olacağı için sadece para ·-
.o
iii 

politikası etkilidir 

266.Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı 

artırır? 

A) Munzam karşılık oranındaki artış 

B) Beklenen fiyat düzeyindeki azalış 

C) Negatif arz şoku 

D) Üretim maliyetlerinin artması 

E) Ücretlerin artması 
Yanıt: B 

267.Yatırımların faiz oranından bağımsız 

olduğu bir ekonomide para arzı artı

şının etkisi ile ilgili aşağıdaki ifade

lerden hangisi doğrudur? 

A) Faiz oranında artış kesindir. 

B) Faiz oranında kesinlikle bir deği

şim olmaz. 

C) Üretim düzeyinde bir değişme olmaz. 

D) Üretim düzeyi arttığı için gelir dü

zeyi de artar. 

E) Üretim düzeyi ve gelir düzeyi azalır. 

Yanıt: C 

~ 
"" ·;;ı 

"' cı 
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Yatırımların faize duyarlılığı azaldıkça 

IS eğrisi dikleşir. Yatırımlar faiz oranın

dan bağımsız olması halinde IS tama· 

men dik olur. Bu durumda para politi

kası etkisizdir. Yani para arzının artı

rılması çıktı düzeyinde bir değişmeye 

neden olmaz. 

268.Faiz oranlarında artışa neden olma

dan toplam talebi artırmak için aşa

ğıdaki politikalardan hangisi izlen

melidir? 

A) Kamu harcamaları ile para arzı artı

rılmalıdır. 

B) Kamu harcamaları ile para arzı 

azaltılmalıdır. 

C) Vergileri artırıp para arzı azaltılma

lıdır. 

D) Kamu harcamaları azaltılıp para ar

zı artırılmalıdır. 

E) Transfer harcamaları ile vergiler 

azaltılmalıdır. 

Yanıt: A 

269. Kapalı bir ekonomide LM eğrisinin 

yatay eksene paralel olduğu kısımda 

sadece maliye politikası yoluyla ge

liri artırabilmenin temel nedeni aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) İşlem güdüsüyle para talebi faiz 

esnekliğinin sonsuz olması 

B) İhtiyat güdüsüyle para talebi faiz 

esnekliğinin sıfır olması 

C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin sonsuz olması 

D) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin sıfır olması 

E) İşlem güdüsüyle para talebi faiz 

esnekliğinin bir olması 

Yanıt: C 
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270."İşsizlik ortamında nominal ücretler 
azalırsa, emek maliyetleri ve fiyatlar 
düşer. Bu gelişme ile para piyasasında, 
para arzı reel olarak artar ve faiz hadi 
düşer. Düşen faiz haddi yatırımları ar
tırarak gelir düzeyi tam istihdam sağla
nıncaya kadar yükselir." 
Şeklinde açıklanan etki aşağıdaki
lerden hangidir? 
A) Keynes etkisi 
B) Hızlandıran etkisi 
C) Çarpan etkisi 
D) Friedman etkisi 
E) Reel ankes etkisi 

Yanıt: A 

271.Toplam arz eğrisinin yatay olmasının 
sebepleri aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir? 

A) Doğal işsizlik oranının ve enflas- ·.o~ 
yonun yüksek oluşu, 

.!!! B) Yüksek enflasyon ve işsizliğin aynı :;;; 
anda olması 

C) Devresel dalgalanmalar ve yaşa
nan stagflasyon 

D) Efektif talebin yetersizliği ve yük
sek faiz haddi 

E) Eksik rekabet, sabit marjinal mali
yetler ve nominal ücretlerin yapış
kan olması 

Yanıt: E 
272.Esnek döviz kuru sisteminde, ülke

nin ihracatının azalması sonucunda 
aşağıdakilerden hangisi gerçekle
şir? 

A) Ülke parasının değerinde bir artış 
B) Ödemeler dengesi fazla, ithalatta 

artış 

C) Ülke parasının değerinde bir azalış, 
ihracatta artış 

D) Cari işlemler dengesi fazlası, ithalat
ta artış 

E) İthalatta azalış, ihracatta artış 

Yanıt: A 
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273.Mundell-Fleming modeline göre dal
galı kur rejimi altındaki dışa açık bir 
ekonomide hükümet harcamaların

daki bir artış döviz kurunu ve hası
layı nasıl etkiler? 

Döviz kuru 

A) Değişmez 

B) Artar 

C) Azalır 

D) Değişmez 

E) Artar 

Hasıla 

Artar 

Değişmez 

Azalır 

Değişmez 

Azalır 

Yanıt: B 

274.Aşağıdakilerden hangisi para ika
mesinin (dolarizasyon) sonuçların

dan biridir? 

A) Devletin reel senyoraj gelirini 
azaltması 

B) Maliye politikasının etkinliğini ar
tırması 

C) Para politikasının etkinliğini artımıası 

D) Merkez bankasının "son borç ver
me merci olan merkez bankasının 
etkinliğini artırması 

E) Para talebini daha istikrariı duruma 
getirmesi 

Yanıt: A 

275.Kuznets eğrisi ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Vergi oranı ile vergi gelirleri ara
sındaki ilişkiyi gösterir 

B) Bir ülkenin kişi başına düşen geliri 
artarken gelir dağılımının önce bo
zulup daha sonra düzeleceğini öne 
sürer 

C) Bir ülkenin kalkınma süreci içeri
sinde gelir dağılımının sürekli ola
rak bozulacağını öne sürer 

D) Bir ülkenin kalkınma süreci içeri
sinde gelir dağılımının sürekli ola
rak düzeleceğini öne sürer 

E) Gelir dağılımındaki tam eşitsizlik

ten sapmayı gösterir 

Yanıt: B 
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Kuznets Eğrisi (Kuznets Curvet): Kuz
nets'in 1955 yılında ortaya attığı hipo
teze göre gelir düzeyi arttıkça gelir da
ğılımındaki adaletsizlikte önce artmakta 
daha sonra ise azalmaktadır. Gelir da
ğılımı ve gelir düzeyini gösteren eğri 

Kuznets eğrisi olarak ifade edilmekte
dir. Kuznets'e göre eğ~im düzeyinin 
arttırılması daha adil bir gelir dağılımı 
sağlanmasına katkıda bulunur. 

276.Aşağıdakilerden hangisi, uzun dö
nemli kronik yüksek enflasyonun 
temel nedenidir? 

A) Vergi oranlarındaki azalma 

B) Kamu harcamalarındaki azalma 

C) Döviz kurunun sürekli değerlen

mesi 

D) Sürekli parasal genişleme 

E) Toplam talepteki sürekli azalma 

Yanıt: O 

2n.Merkez Bankasının para arzını bek
lenmedik bir defalık artırması aşağı
dakilerden hangisine yol açmaz? 

A) Reel Döviz kurunun değer kay
betmesine 

B) Reel para talebinin değişmemesi
ne 

C) Reel para arzının değişmemesine 

D) Enflasyonda beklenmedik bir yük
selişe 

E) Nominal faiz oranlarının yüksel
mesine 

Yanıt: E 

İKTİSAT 

278. 

1. Bono ve döviz piyasaları arasında
ki ilişki zayıfsa 

il. Bono ve para arasında tam ikame 
varsa 

111. Müdahale beklenmiyorsa 

iV. Müdahale bekleniyorsa 

Yukarıdakilerden hangileri geçerliyse 
Merkez Bankasının sterilizasyon po
litikası daha etkili olur? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 111 

C) 1 ve il 

D) 1 ve iV 

E) 111 ve iV 
Yanıt: B 

279.Dengede olan bir ekonomide, mer
kez bankasının açık piyasa işlemle
riyle piyasadan hazine bonosu satın 
alması faizi ve döviz kurunu nasıl 

etkiler? 

Faiz Döviz kuru 

A) .4.rtar Düşer 

B) Düşer Artar 

C) Artar Artar 

D) Değişmez Düşer 

E) Artar Değişmez 

Yanıt: B 

280.Aşağıdakilerden hangisi enflasyo
nun yükseldiği dönemlerde vergile
rin toplanmasının gecikecek olma
sından dolayı reel vergi gelirinin 
düştüğü tezini ileri sürer? 

A) Fisher etkisi 

B) Laffer etkisi 

C) Pigou etkisi 

D) Tanzi-Olivera etkisi 

E) Keynes etkisi 
Yanıt: D 
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Hızlı enflasyonun bütçe açıklarını artı
rıcı etkiler doğurmasına yol açan fak
törlerin başında, enflasyonun vergi ge
lirlerinin reel değerini nispi olarak 
azaltması gelmektedir. İktisat literatü
ründe Tanzi-Olivera etkisi olarak bili
nen bu durum, vergi ödemelerinde orta
ya çıkan gecikmeler nedeniyle özellikle 
hızlı enflasyon halinde kaçınılmaz hale 
gelebilir. Bunu önlemenin yolu vergi sis
teminin enflasyona endekslenmesidir. 

281.0kun Yasası'na göre bir ekonomide 
büyüme % 2,25 üzerine çıktığında, bu
nun üzerindeki her 1 puanlık büyüme, 
işsizlik oranını 0,5 puan azaltmaktadır. 
Bu ilişkiye göre, bir ekonomide iş· 
sizlik°fi> 2 azalmışsa ekonomik bü
yümedeki değişim ne kadarıdır? 
A) % 6,25 artar. B) % 6,25 azalır. 
C) % 5 artar. D) % 5 azalır. 
E) % 2,25 artar. 

Yanıt: A 
Her bir 0,5 puan işsizlik azalması için 
ekonomik büyümede % 1 artış demek 
ise (%2,25+%4=%6,25) artış. 

282.Aşağıdaki durumlardan hangisinde, 
milli gelir hesaplarken çifte sayım 
sorunu ortaya çıkar? 
A) Üretilen makarna değerleri ile ek

mek değerleri toplandığında 
B) Yatırım harcamaları ile kamu har

camaları toplandığında 

C) Ekonomideki ücret gelirleri ile faiz 
gelirleri toplandığında 

D) Katma değer vergileri ile gelir ver
gileri toplandığında 

E) Değirmende üretilen un değerleri 
ile fırında üretilen ekmek değerleri 
toplandığında 

Yanıt: E 

-~ 
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283. Yeni Keynesyen ekonomistlere göre, 
aşağıdakilerden hangisi nominal fi· 
yat ve ücret yapışkanlıklarına yol 
açmaz? 

A) Ücret sözleşmelerinin uzun dö-
nemli belirlenmesi 

B) Katalog maliyetleri 
C) Zımni sözleşmeler 

D) Etkin ücret uygulaması 
E) Ücretlerin tam rekabet piyasasında 

belirlenmesi 

Yanıt: E 

284.Tobln'nin Q teorisine göre firmalar q 
hangi değerde iken yatırım yapmak 
isterler? 

A)O 

C) q>1 

E) 0,5-1 arası 

B) q<1 

D) 0-0,5 arası 

Yanıt: C 

285.Klasik makro iktisadi modele göre, 
para miktarında bir azalma fiyatları 
ve toplam talep eğrisini nasıl etki· 
ler? 

Fi:,-atlar Toglam taleg eğrisi 
A) Yükselir Sola kayar 
B) Yükselir Sağa kayar 
C) Düşer Sola kayar 
D) Düşer Değişmez 

E) Değişmez Değişmez 

Yanıt: C 
286.Aşağıdakilerden hangisi genişletici 

maliye politikasının işsizlik oranında 
bir azalmaya neden olacağını ileri 
sürer? 

A) Keynesyenler 

B) Monetaristler 

C) Klasikler 

D) Rasyonel Bekleyişciler 

E) Neo-Klasikler 

Yanıt: A 
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287.Bir ülke ihracatındaki bir azalma 

sahip olduğu döviz rezervlerini nasıl 

etkiler? 

A) Artırır. 

B) Azaltır. 

C) Değiştirmez. 

D) önce artırıp sonra azaltır. 

E) Önce azaltıp sonra artırır. 

Yanıt: B 

288.Keynesyen iktisatçılara göre, eksik 

istihdam, işsizlik ve gelir seviyesin· 

deki düşüklüğün temel nedeni aşa· 

ğıdakilerden hangisidir? 

A) Efektif talep eksikliği 

B) Efektif arz eksikliği 

C) Efektif talep fazlalığı 

D) Vergi oranlarının yüksek olması 

E) Ücretlerin tam esnek olması 

Yanıt: A ·N 

"' cı 
289.Bir ekonomide para talebinin faiz 

haddine tam duyarlı olduğu durum

da, kamu harcamalarındaki bir artış 

sonucunda faiz oranı, tahvil talebi ve 

para talebi nasıl değişir? 

A) 

Faiz oranı 

Değişmez 

B) Azalır 

C) Değişmez 

D) Artar 

E) Değişmez 

Tahvil 
talebi 

Değişmez 

Azalır 

Azalır 

Artar 
Azalır 

Para 
Talebi 

Artar 
Düşer 

Düşer 

Değişmez 

Düşer 

Yanıt: A 

290.C=100+0,5Yd olan kapalı bir ekono· 

mide kamu harcamaları 500, yatırım

lar 150 ve vergiler de 500 birim ise, 

bu ekonomiye ilişkin dengeli bütçe 

çoğaltanı kaçtır?(C= Tüketim fonksi

yonu, Yd=Harcanabilir gelir) 

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

Yanıt: E 
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291.Keynesyen iktisatçılara göre aşağı

dakilerden hangisi planlanan tüke

timde bir artışa neden olur? 

A) Faiz oranlarındaki bir artış 

B) Harcanabilir gelirde bir azalma 

C) Genel fiyatlar düzeyinde bir artış 

D) Gelir vergisi oranında bir azalma 

E) Servet düzeyinde bir artış 

Yanıt: D 

292.Dışa açık ekonomide, özel tasarruf

lar ile özel yatırımlar arasındaki fark 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Net ihracata 

B) Bütçe dengesi ile dış dengenin 

toplamına 

C) Net ithalata 

D) Amortismanlar 

E) İkincil bütçe açığına 

Yanıt: B 

293.Keynesyen Ekonomik Modele göre 

kısa dönemde yatırım harcamaları

nın temel belirleyicileri aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) İthalat ve faiz oranları 

B) Milli gelir düzeyi ve ücretler 

C) Rasyonel Bekleyişler ve milli gelir 

düzeyi 

D) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve 

milli gelir düzeyi 

E) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve 

faiz oranları 

Yanıt: E 



MAKRO iKTiSAT 

294.Bir ekonomide Marjinal tüketim eği
limindeki azalma sonucunda aşağı
dakilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) IS eğrisi daha yatık olur. 

B) LM eğrisi daha yatık olur. 

C) Kamu harcamaları çarpanının de
ğeri artar. 

D) Kamu harcamaları çarpanının de
ğeri azalır. 

E) Özel harcamalar eğrisi daha dik olur. 

Yanıt: D 

295.Mundell-Fleming modeline göre, 
döviz kurunun denge döviz kurun
dan daha düşük olduğu ve para oto
ritesinin kuru sabit tutmak istediğin
de 15-LM eğrisi ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi meydana gelir? -~ .c 
A) LM eğrisi sağa kayar. A]l 

"' B) LM eğrisi sola kayar 
·~ 

C) IS ve LM eğrilerinde değişme ol- cı 
maz. 

D) IS eğrisi sola kayar, LM eğirsi sabit 
kalır 

E) IS eğrisi sağa, LM eğrisi sola kayar 

Yanıt: B 

296.Sabit döviz kuru rejiminde aşağıda
kilerden hangisi olmaz? 
A) Cari işlemler açıQı 
B) Dolarizasyon 
C) Finansal kriz 
D) Para talebi istikrarsızlığı 
E) Bağımsız para politikası 

Yanıt: E 
Uluslararası sermaye akışkanlığının ve 
sabit kur sisteminin olduğu bir ekonomi
de merkez bankasının bağımsız bir para 
politikası izlemesi mümkün değildir. 
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297 .Fiyat düzeyindeki değişmelerin reel 
balans etkisi yaratarak satın alma 
gücünde değişiklik yaptığını ve bu 
değişikliğin de toplam talebi etkile
diğini ileri süren iktisatçı aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Say B) Keynes 
C) Friedman D) Pigou 
E) Fisher 

Yanıt: D 
Fiyatlarda meydana gelen düşme sonu
cu reel servette ortaya çıkan artışın tü
ketim harcamaları üzerindeki etkisidir. 
Parasal ücretlerin esnek olması halinde 
tam istihdama ulaşılabileceğini ileri sü
rer. Buna göre ekonomide parasal üc
retlerin azalmasıyla fiyatlar genel sevi
yesinin de düşmesi halinde daha önce 
biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri 
artacak ve fertler bu nedenle daha az 
tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim 
mallarına olan taleplerini artıracaklardır. 
Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla 
ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya 
toplam harcamaları artırıcı etkiye "reel 
balans etkisi" ya da 'Pigou etkisi" denir. 

298.Monetarist makro ekonomi modeline 
göre, aşağıdakilerden hangisinin kı
sa dönemde Phillips eğrisini sola 
doğru kaydırması beklenir? 
A) Vergilerde bir artış 
B) Beklenen enflasyon oranında bir 

düşüş 

C) Beklenen enflasyon oranında bir 
artış 

D) İhracatta bir azalma 
E) Para arzında bir azalma 

Yanıt: B 
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299.Reel Konjonktür teorisine göre eko

nomik dalgalanmaların temel nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maliye politikası 

B) Para politikası 

C) Yatırım harcamalarındaki dalga

lanmalar 

D) Potansiyel GSYİH değişiklikleri 

E) Dış müdahaleler 

Yanıt: D 

300.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 enflas- ·-
ili 

yona göre düzeltilmiş fırsat maliye- .c 

ti azalır. ~ 

C) Azalır, çünkü gelirin nominal değe- ·~ 

ri düşer. en 

D) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat 

maliyeti artar. 

E) Azalır, çünkü para arzı azalır. 

Yanıt: D 

301.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Har
rod-Domar ve Solow büyüme model

lerinin her ikisinde de geçerlidir? 

A) Her iki model de teknolojik geliş
menin içsel olduğunu varsayar 

B) Üretimde azalan verimler yasası 

geçerlidir 

C) Büyüme denkleminin 
değişkenlerinden biri 
ilerlemedir 

açıklayıcı 

teknolojik 

D) Her iki model de Cobb-Douglas 
üretim fonksiyonunu kullanır 

E) Tasarruflar büyüme oranı üzerinde 
pozitif etki oluşturur 

Yanıt: E 

İKTİSAT 

302.Bir ülkede nüfus artış hızı %3, teknik 

ilerleme hızı %2, sermayenin aşınma 

oranı %2 ve tasarruf oranı %21 ise 

Harrod-Domar büyüme modeline gö

re arzulanan sermaye hasıla oranı 

kaçtır? 

A) 15 B) 12 C) 6 D) 3 E) 1 

Yanıt: D 

303.Aşağıdakilerden hangisi içsel bü

yüme modelinin belirleyici bir özelli

ğidir? 

A) Sermayenin büyüme hızının tasar

ruf oranı ile açıklaması 

B) Sermayenin büyüme hızını serma

ye/hasıla katsayısı ile açıklaması 

C) Sermayenin büyüme hızını yaban

cı sermaye ile açıklaması 

D) Teknolojik gelişmeyi ekonominin iç 

dinamikleri ile açıklaması 

E) Teknolojik gelişmeyi sermaye mal

larının artışı ile açıklaması 

Yanıt: A 

304.Solow Büyüme modelinde "Solow 
Artığı" aşağıdakilerden hangisini 

ifade eder? 

A) İkinci el sermaye malları toplamı 

B) Toplam faktör verimliliğindeki artış 
oranı 

C) İşgücü toplam sayısı 

D) Geçici işsizlerin toplamı 

E) Sermaye stoku artış oranı 

Yanıt: B 

Solow bakiyesi (artığı) işçi başına çıktı 

büyüme hızının ne kadarlık kısmının 

teknik ilerlemeden kaynaklandığını 

gösterir. 
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305.Neoklasik büyüme modeline göre, 
başlangıç sermaye-emek oranı ne 
olursa olsun, uzun dönemde eko
nomideki dengeli büyüme oranı dış
sal olarak belirlenmiş işgücü büyü
me oranına eşit olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Emek faktöründe azalan verimler 
B) Sermaye faktöründe azalan verimler 
C) Piyasa fiyatlarının eşitlenmesini 

sağlayan rekabetçi faktör piyasaları 
O) Tasarruf oranının büyüme sürecin

de artması ve durağan-durum bü
yüme oranını sağlayan düzeye 
gelmesi 

E) Nüfus artış hızının uzun dönemde 
doğal büyüme oranına eşit olması 

Yanıt: B 

306.Kutuplaşma Teorisini savunarak 
Büyüme Kutupları'nın, özellikle alt- ·s: yapı yatırımları ve dışsal ekonomiler ., 
yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle ~ 
kalkınmanın önünde bir engel oldu- -"' 
ğunu belirten iktisatçı aşağıdakiler- -~ 
den hangisidir? oı 

A) F. Perroux B) G. Myrdal 
B) J.S. Mili C) H.B. Chenery 
C) L. Walras 

Yanıt: B 

307.Hızlı nüfus artışının ekonomik bü
yümeyi olumsuz yönde etkilemesi
nin temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Hızlı nüfus artışı ile birlikte nitelikli 

nüfus oranın azalması 
B) Hızlı nüfus artışının kişi başı ser

maye miktarının değişmeyecek 
neden olması 

C) Hızlı nüfus artışının neden olduğu 
çevresel problemlerin çözümünün 
maliyetinin yüksek olması 

O) Hızlı nüfus artışının, kamu harca
malarının altyapı yatırım harcama
larından, eğitim ve sağlık gibi alan
lara kaymasına neden olması 

E) Hızlı nüfus artışının tasarrufların 
artmasına neden olması 

Yanıt: E 
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308.Klasik iktisadi teoriye göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Her arz kendi talebini yaratır. 

B) Ekonomi eksik istihdamda da den
geye gelebilir. 

C) Milli gelir düzeyini belirleyen en 
önemli değişken, efektif taleptir. 

D) Milli Gelir düzeyini belirleyen de
ğişken, para arzıdır. 

E) Toplam talepteki değişmeler po
tansiyel milli geliri etkiler. 

Yanıt: A 
Klasik iktisadın temel ilkeleri şu şekilde 
özetlenebilir: 
1) Piyasada tam rekabet koşulları ge
çerlidir (Serbest piyasa varsayımı). 
2) Ücret, faiz haddi ve mal fiyatları es
nektir. 
3) Her arz kendi talebini oluşturur. 
4)Yukarıdaki 3 temel varsayım altında 
ekonomi daima tam istihdamdadır ve 
fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır. 

309.Kapalı bir ekonomide tüketim fonk
siyonu C=400 + 0,8 (Y-T) ise kamu 
harcama çarpanı kaçtır? 

A) O, 75 B) 0,8 C)1 0)5 E)10 

Yanıt: O 

C=CO + c(Y-T) denkleminde c marjinal 
tüketim eğilimini gösterir. Soruda 
c=0,8'dir. c'yi kamu harcama çarpan 
formülünde (1/1-C) yerine koyarsak; 
kamu harcama çarpanı 1/1-0,8= 5 bu
lunur. 
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31 O.IS·LM analizinde, IS eğrisi üzerinde 

kamu harcamaları ve vergilerin de

ğişkenliği nasıldır? 

Kamu 

Harcamaları Vergiler 

A) Sabit Değişebilir 

B) Sabit Sabit 

C) Değişebilir Sabit 

D) Değişebilir Değişebilir 

E) Sabit Bir şey söylenemez 

Yanıt: B 

311.Bir ekonomide marjinal tüketim eği· 

limi (C) 0,75 iken, net ihracat 1000 

birim azalırsa çoğaltan sürecinin 

ikinci aşamasında aşağıdakilerden 

hangisi gerçekleşir? ·5 

.o-~ A) Toplam harcamalardaki 1000 bi- '" 
rimlik azalma, gelirde 750 birimlik 32 

azalmaya neden olur. 

B) Toplam harcamalardaki 1000 bi
rimlik azalma, gelirde 1500 birimlik 

azalmaya neden olur. 

C) Toplam Gelirdeki 1000 birimlik 
azalma, toplam harcamalarda 750 
birimlik azalmaya neden olur. 

D) Toplam Gelirdeki 1000 birimlik 

azalma, toplam harcamalarda 
1500 birimlik azalmaya neden olur. 

E) Toplam gelirdeki 750 birimlik 
azalma, toplam harcamalarda 750 
birimlik azalmaya neden olur. 

Yanıt: C 

312.Para talebi Md=2500-2500r+Y, milli 

gelir 1250 birim, merkez bankasının 

belirlediği para arzı da 2500 birim ise, 

denge faiz oranı (r) yüzde kaçtır? 

A) 10 B) 25 C) 30 D) 50 E) 250 

Yanıt: D 

Md = Ms ise 2500=2500-2500r+1250 

r= 50 

iKTiSAT 

313.Para arzı eğrisi dikey eksene paralel 

olduğunda, para arzı para talebinden 

büyükse para piyasası dengesinin 

sağlanması için nasıl bir değişmenin 

olması gerekir? 

A) Faiz oranlarının düşmesi, para ar
zının artması 

B) Faiz oranlarının düşmesi, para ta
lebinin artması 

C) Faiz oranlarının artması, para ar

zının azalması 

D) Faiz oranlarının ve para talebinin 

düşmesi 

E) Faiz oranlarının ve para talebinin 

artması 

Yanıt: B 

314. Merkez bankasının reeskont oranını 

düşürmeyi hedeflerse, parasal taban 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi· 

si doğrudur? 

A) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar 

düşükse parasal tabandaki artış o 

kadar fazla olur. 

B) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar 

yüksekse parasal tabandaki artış o 

kadar fazla olur. 

C) Para arz eğrisinin eğimi ne kadar 

düşükse parasal tabandaki artış o 

kadar fazla olur. 

D) Para çarpanı ne kadar büyükse 

parasal tabandaki artış o kadar 

fazla olur. 

E) Halkın elindeki atıl paralar ne ka

dar fazla ise parasal tabandaki ar

tış o kadar fazla olur. 

Yanıt: A 
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315.Keynesyen analizde diğer koş·uııar 

sabitken, marjinal tüketim eğilimi 

(C) 0,5 olduğu bir durumda hem 
devlet harcamalarında hem de vergi
lerde 10 birimlik bir düşüş milli geliri 
nasıl etkiler? 

A) 5 birim artar 

B) 5 birim azalır 

C) 10 birim artar 

D) 1 O birim azalır 

E) değişmez 

Yanıt: D 

Denk bütçe çarpanına (Havelmoo teo
remi) göre kamu harcamalarındaki ar-
tış aynı miktarda otonom vergi ile fina-
se edilirse milli gelir kamu harcaması 
kadar artar. Aynı şekilde her ikisinin de 
aynı anda azalması halinde milli gelir ·~ 

kamu harcama tutarı kadar azalacaktır. {il 
~ 

316. 15-LM modeline göre, genişletici bir -~ 
para politikası, genişletici bir maliye 
politikasıyla birlikte uygulandığında 

aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 
A) Mill1 gelir düzeyi kesinlikle düşer, 

ancak faiz oranının nasıl değişe

ceği belirsizdir. 

B) Mill1 gelir düzeyi kesinlikle artar, 
ancak faiz oranının nasıl değişe

ceği belirsizdir. 

C) Milli gelir düzeyi ve faiz oranı düşer. 

D) Milli gelir düzeyi ve faiz oranı artar. 

E) Faiz oranı ile milli gelir düzeyi bir
birinden bağımsız olduğu için bir 
şey söylenemez. 

Yanıt: B 

Genişletici para politikası (para arzının 
artırılması) ile öncelikle faiz oranlarını 
düşürerek yatırımları artırır. Artan yatı
rımlar milli gelir düzeyini artırır. Aynı 

şekilde genişletici maliye politikası 

(kamu harcamalarının artırılması) mili 
geliri artırır. Her iki politikanın eş anlı 
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kullanılmasının milli gelir düzeyinin ar
tıracağı kesindir. Ancak kamu harca
malarının "dışlama etkisi" nedeniyle 
faiz oranlarını ne düzeyde belirlenece
ği belli değildir. Faiz oranı, para arz 
miktarı ile dışlama etkisinin boyutuna 
göre şekillenir. 

317.Hane halkı gelirleri ile tüketim har
camaları arasındaki ilişkiyi gösteren 
bir fonksiyona göre hane halkı gelir
lerindeki her 1 birimlik artış, harca
malarında 0,80 birimlik artışa neden 
oluyorsa hane halkı harcamalarında
ki 1000 birimlik artışın gerçekleşe

bilmesi için gelirlerinde kaç birimlik 
artış olmalıdır? 

A) 750 B) 1000 C) 1250 
0)1500 E)1750 

Yanıt: C 

318.Paranın miktar teorisine göre para 
talebi aşağıdakilerden hangisine 
bağlıdır? 

A) Reel gelir ve fiyatlar genel düzeyi 
B) Reel gelir, yatırım miktarı ve faiz 

oranı 

C) Reel gelir ve faiz oranı 
D) Beklenen gelir düzeyi ve faiz oranı 
E) Fiyatlar genel düzeyi ve faiz oranı 

Yanıt: A 

319.Paranın mübadele denklemine göre, 
paranın dolanım hızı aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? (P Fiyatlar genel 
düzeyi, y reel gelir, M para arzı ve V 
paranın dolanım hızı) 

A) Py I M B) PM C) PyM 
D) MPy E) M I Py 

Yanıt: A 
MV=PT şeklinde formüle edilen müba
dele denklemini geliri içeren şekli ile de 
göstermek mümkündür. Bu gösterimde 
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"y" reel milli geliri simgelemektedir. Bu 

şekli ile denklemimiz aşağıdaki şeklini 

alır. 

M V =P y, Formüldeki V'yi yalnız bıra

kırsak V=Py/M formülü elde edilir. 

320. Nominal değeri 1000 YTL faiz oranı 

% 10 olan, bir yıllık vadeli,tahvili sa

tış fiyatı kaç YTL'dir? 

A) 1.000 B) 900 C) 909,09 

D) 1003,11 E) 1.100 

Yanıt: C 

321.W.W. Rostow'un büyüme aşamaları

na göre, kalkınmanın başlaması için 

ekonomik sosyal yapıdaki eş anlı 

değişmeler hangi dönemde gerçek

leşmelidir? 

A) Geleneksel toplum aşaması 

B) Kalkışa hazırlık aşaması 

C) Kalkış aşaması 

D) Olgunluğa geçiş aşaması 

E) Olgunluk aşaması 

Yanıt: B 

322.Aşağıdakilerden hangisi klasik ikti

satçı değildir? 

A) L. Walras 

B) Smith 

C) Ricardo 

D) J.S. Mili 

E) Malthus 
Yanıt: A 

323.Halkın elindeki para miktarı 300 mil

yar YTL ve halkın elde tutmak istedi

ği paranın mevduatlarına oranı da 0,3 

ise para arzı kaç milyar YTL'dir? 

A)300 8)360 C)390 

D) 450 E) 600 
Yanıt: C 

Dolaşımdaki nakit para+Bankalardaki 

mevduat, dar anlamda para arzını gösterir. 

M=300 + 300{0,3)=390 

iKTiSAT 

324.Tüketim fonksiyonu grafiğinde, tüke

tim doğrusunun bütün olarak yukarı 

kayması ne anlama gelir? 

A) Tüketicilerin geliri dışında başka 

bir faktördeki değişme sonucunda 

aynı gelir düzeyinde tasarruflarını 

azalttığı 

B) Tüketicilerin geliri dışında başka 

bir faktördeki değişme sonucunda 

aynı gelir düzeyinde tasarruflarını 

artırdığı 

C) Tüketicilerin gelirleri azaldığı için 

gelirlerinin daha büyük bir oranını 

harcadığı 

D) Tüketicilerin gelirleri arttığı için ge

lirlerinin daha büyük bir oranını ta

sarruf ettiği 

E) Tüketicilerin gelirleri arttığı için ge

lirlerinin daha büyük bir oranını 

harcadığı 

Yanıt: A 

325.Aşağıdakilerden hangisi parasalcı 

mali uyumun eleştirisini yapan yapı

salcı yaklaşımın temel varsayımla

rından biri değildir? 

A) İthal edilen ara ve sermaye malları 

ile yatırımlar arasında doğrudan bir 

tamamlayıcılık olması 

B) Ekonomik birimlerin çoğunun ciddi 

bir piyasa gücüne sahip olması 

C) Paranın gengllikle içsel olması 

D) Finansal sistemin yapısının makro

ekonomik sonuçları önemli ölçüde 

etkileyebilmesi 

E) Gelişmekte olan ülkelerde makroe

konomik nedenselliğin, ithalat ve ta

sarruftan yatırım, ihracat ve kamu 

harcamalarına doğru bir eğilim için

de olması 
Yanıt: E 
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326.Dışa açık bir ekonomide, hükümetin 
sıkı para politikası uygulaması so
nucu faizler, ulusal paranın değeri 
ve dış ticaret açığı nasıl değişir? 
Faizler Ulusal Paranın Dı§ Ticaret 
değeri ~ Acığı 

A) Azalır Yükselir Azalır 

B) Yükselir Yükselir Artar 

C) Düşer Düşer Azalır 

D) Yükselir Düşer Artar 

E) Yükselir Düşer Azalır 

Yanıt: B 

327.0perasyonel açık ne demektir? 
A) Faiz dışındaki kamu harcamalarının 

kamu gelirlerini aşan kısmı 
B) Kamu gelirlerinin toplam faiz öde-

melerine oranı ·;; 
~ C) Yılsonu itibariyle gerçekleşen kamu .l!l 

harcamalarının kamu gelirlerini :;;:: 
aşan kısmı 

D) Faiz dışı açık ile reel faiz ödemele
rinin toplamı 

E) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi 
ile faiz ödemelerinin toplamı 

Yanıt: D 

328.Dışa kapalı bir ekonomide LM eğri
sinin yatay eksene paralel olduğu 
kısımda gelir düzeyini sadece maliye 
politikası yoluyla artırabilmenin ne
deni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin sonsuz olması 
B) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin pozitif olması 
C) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin negatif olması 
D) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin sıfır olması 
E) Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliğinin 1 olması 

Yanıt: A 

-~ 
cı 
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329-Aşağıdakilerden hangisi Monetarist 
görüşe göre, IS ve LM eğrilerine iliş
kin ifadelerden doğru olanıdır? 
A) LM eğrisi her zaman dik, IS eğrisi 

her zaman yataydır. 
B) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de ol

dukça diktir. 
C) IS eğrisi her zaman oldukça dik, LM 

eğrisi her zaman yataydır. 
D) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de ol

dukça yataydır. 
E) LM eğrisi oldukça dik, IS eğrisi gö

rece yataydır. 

Yanıt: E 

330. Vergilerdeki ve para stoğundaki aynı 
zamanlı bir artış, gelir ve faiz oranı 
üzerinde nasıl bir etki yaratır? 
A) Hem gelir hem de faiz oranı üzerin

deki etki belirsizdir 
B) Gelir üzerindeki etki belirsizdir, faiz 

oranında bir düşme olur 
C) Gelirde bir artış olur, faiz oranı üze

rindeki etki ise belirsizdir 
D) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir 

düşme olur 
E) Gelirde bir azalma, faiz oranında bir 

yükselme olur 

Yanıt: B 

331.Gelir, yatırım ve tasarruf değişkenle
rinin türleri aşağıdakilerin hangisin
de doğru olarak verilmiştir? 

Gelir Yatırım Tasarruf 
A) Akım Stok Akım 

B) Akım Stok Stok 
C) Stok Stok Stok 
D) Stok Akım Akım 

E) Akım Akım Akım 

Yanıt: E 
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332.Aşağıdakilerden hangisi tüketim ile 

hane halkı geliri ve faiz oranı arasın

daki ilişkiyi ifade eder? 

A) Tüketim, hem hane halkı geliri ile 

hem de faiz oranı ile ters yönde iliş

kilidir 

B) Tüketim, hane halkı geliri ile ilişkili 

değildir; ancak faiz oranı ile aynı 

yönde ilişkilidir 

C) Tüketim, hane halkı geliri ile aynı 

yönde; faiz oranı ile ters yönde iliş

kilidir 

D) Tüketim, hane halkı geliri ile ters 

yönde; faiz oranı ile aynı yönde iliş

kilidir 
E) Tüketim, hem hane halkı geliri ile 

hem de faiz oranı ile aynı yönde 

ilişkilidir 

Yanıt: C 
·~ 
_o 

333.Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen ~ 

modelde planlanan tüketimde bir ar-

tışa neden olur? -~ 
A) Servet düzeyinde bir artış 

B) Gene! fiyatlar düzeyinde bir artış 

C) Faiz oranlarındaki bir artış 

D) Harcanabilir gelirde bir azalma 

E) Gelir vergisinde bir azalma 
Yanıt: E 

334.Para talebinin faize karşı tamamen 

duyarsız olduğu varsayımına daya

narak IS ve LM eğrileriyle ilgili aşa

ğıdaki ifadelerden hangisi doğru

dur? 
A) IS eğrisi negatif, LM eğrisi pozitif 

eğimlidir 

B) LM eğrisi dikeydir 

C) LM eğrisi yataydır 

D) IS eğrisi dikeydir 

E) IS eğrisi yataydır 
Yanıt: B 

İKTİSAT 

335.2006 yılında nominal GSMH 9.000 

milyon YTL ve GSMH zımni deflatörü 

120 ise, reel GSMH yaklaşık olarak 

kaç milyon YTL'dir? 
A) 1.800 B) 5.000 C) 6.000 
D) 7.500 E) 9.000 

Yanıt: O 

GSMH Deflatörü = (Nominal GSMH/ 

Reel GSMH)x100 

x=9.000/120 x100 ise x=7.500 

336.Reel Devrevi Dalgalanmalar teorisiy

le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) İktisadi durgunluklara karşı müda

hale içermeyen politikalar önerir 

B) Keynesyen teorinin doğal bir uzan

tısıdır 

C) Üretim ve istihdam dalgalanmala

rında reel faktörlerden çok parasal 

faktörlerin önemlidir 

D) İktisadi dalgalanmaları teknoloji şok
ları ile açıklamanın mümkün olma

dığını belirtir 

E) Müdahaleci istikrar politikaları önerir 

Yanıt: A 

Reel Devrevi Dalgalanmalar teorisi; 

Amerikalı iktisatçılar olan E. Prescott, 

F. Kydland, J.B. Delong ve C.Plosser 

tarafından benimsenmiştir. Teoriye gö

re gerçek hayatta üretim ve işsizlik dü

zeylerinde ortaya çıkan dalgalanmala

rın nedeni teknolojide meydana gelen 

değişmelerdir. Teknolojide ortaya çıkan 

verimlilik neticesinde reel şoklara karar 

birimlerinin tepki göstermesi sonucu; 

üretim ve işsizlik seviyelerinde de dal

galanmalar meydana gelir. Bu durum

da hükümetin üretim ve işsizlik seviye

lerindeki dalgalanmaları kontrol etmeye 

yönelik bir politika geliştirmesine gerek 

yoktur. Çünkü karar birimleri teknoloji

de meydana gelen değişmelere karşı 

kendileri açısından en iyi olan tepkileri 

yine kendileri belirlerler. 
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337.Diğer değişkenler sabitken ekono
minin genelinde iş gücü verimlili
ğinde ortaya çıkan bir artışın, iş gü
cü piyasası üzerindeki etkisi aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Reel ücret artar, çünkü iş gücü talep 
eğrisi sağa kayar 

B) Reel ücret düşer, çünkü iş gücü ta
lep eğrisi sola kayar 

C) Reel ücret artar, çünkü iş gücü arz 
eğrisi sağa kayar 

D) Reel ücret düşer, çünkü iş gücü arz 
eğrisi sola kayar 

E) Reel ücret düşer, çünkü iş gücü arz 
eğrisi sağa kayarken işgücü talep 
eğrisi sola kayar 

Yanıt: A 

338.Sürekli gelir hipotezine göre aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tüketim, cari gelirin bir fonksiyonudur 
B) Tüketim, sürekli gelirin bir fonksiyo

nudur 
C) Ortalama tüketim eğilimi, geçici geli

rin cari gelire oranıdır 
D) Tüketim, geçici gelire ve sürekli geli

re eşit derecede bağımlıdır 
E) Tüketim uzun dönemde her zaman 

sürekli gelire eşittir 

Yanıt: B 

Sürekli gelir hipotezi; M. Friedman ta
rafından 1957 yılında geliştirilmiştir. 

Hareket nok1ası ise 1. Fisher'in tüketim 
analizidir. Teoride belirli bir dönemdeki 
cari gelir (ölçülen gelir), biri sürekli di
ğeri ise geçici gelir olmak üzere iki kı

sımdan oluşur. 
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339. Tam istihdamın geçerli olduğu bir 
ekonomide, kamu harcamalarındaki 
bir artış kısa dönemde fiyatlar genel 
düzeyi ile çık1ı düzeyini nasıl etkiler? 
Fiyatlar genel düzeyi 
A) Düşer 
B) Düşer 
C) Düşer 
D) Artar 
E) Artar 

Cıktı düzeyi 
Artar 
Düşer 

Değişmez 

Değişmez 

Düşer 

Yanıt: D 

340.Hane halkının, firmaların ve devletin 
olduğu dışa kapalı bir ekonomide 
harcama çarpanı aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? (s:marjinal tasarruf 
eğilimi, c:marjinal tüketim eğilimi, 

!:marjinal vergi oranı) 
A) 1 / 1-c(H) B) 1 / c(1-t) 
C) 1 I 1-(c-s) D) 11 s 
E) 1 / (1-s) 

Yanıt: A 

Keynesyen modelde otonom harcama
lar (A) artınca toplam planlanan har
cama ve buna bağlı olarak da mal pi
yasasında dengeyi sağlayan reel Gay
risafi Yurtiçi Hasıla da artar. Harcama 
çarpanı; otonom tüketim, otonom yatı
rım, hükümet alımlarında biri birimlik bir 
değişmenin defne reel gayrisafi yurtiçi 
hasılada kaç birimlik bir değişikliğe ne
den olacağını ifade eder. Harcama 
çarpanının değeri c katsayısının değe
rine bağlıdır. Marjinal tüketim eğilimi 

(C) ne kadar yüksekse harcama çar
panının değeri de o kadar yüksek olur. 
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341.Para politikası Keynes'ci modelde 

ekonomiyi nasıl etkiler? 

A) Para arzındaki bir artış faiz haddini 

yükseltir, yatırım harcamalarını artı

rır ve gelir düzeyi üzerinde çok yön

lü artırıcı etkiye neden olur. 
B) Para arzındaki artış faiz haddini dü

şürür, yatırım harcamalarını artırır 

ve gelir düzeyi üzerinde çok yönlü 

artırıcı etkiye neden olur. 

C) Para arzındaki bir artış faiz haddini 

düşürür, yatırım harcamalarını azal

tır ve gelir düzeyi üzerinde çok yön

lü azaltıcı etkide bulunur. 
D) Para arzındaki bir artış faiz haddini 

düşürür, yatırım ve tüketim harca

malarını azaltarak gelir düzeyi üze

rinde çok yönlü azaltıcı etkide bulu-

nur. . 

E) Para politikası ekonomiye hiçbir et- ~ 
kisi olamaz ~ 

Yanıt: B 

342.Kapah ve devlet harcamalarının de

ğişmediği bir ekonomide basit ço

ğaltan modeline göre, marjinal tüke

tim eğilimi 0,80 ise yatırım harcama

ları 5 birim düştüğünde, reel GSYİH 
nasıl değişir? 

A) 5 birim azalır B) 5 birim artar 

C) 20 birim artar D) 20 birim azalır 

E) 25 birim azalır 
Yanıt: E 

343.Keynes'e göre kısa dönemde yatırım 

harcamalarının temel belirleyicileri 

aşağıdakilerin hangisinde birlikte 

verilmiştir? 

A) İstihdam ve ücretler 

B) Ücretler ve faiz oranları 

C) Milli gelir düzeyi ve ücretler 

D) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve faiz 
oranları 

E) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve iş

sizlik oranı 
Yanıt: D 

"" -~ 
O) 

iKTiSAT 

349.Keynesyen yaklaşıma göre, faiz·ora

nında bir düşüşün ödemeler bilan

çosunda yaratacağı sonuç ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ

rudur? 
A) Yatırımlar ve milli gelir artar, ithalat 

azalır; sermaye hesabı fazla verir 

B) Yatırımlar ve ithalat azalır, milli gelir 
artar; cari işlemler hesabı fazla verir 

C) Yatırımlar azalır, milli gelir ve ithalat 
artar; cari işlemler hesabı açık verir 

D) Yatırımlar azalır, milli gelir ve ithalat 
artar; cari işlemler hesabı fazla verir 

E) Yatırımlar, milli gelir ve ithalat artar; 
sermaye hesabı açık verir 

Yanıt: B 

350.Aşağıdakilerden hangisi genişletici 

maliye politikasının işsizlik oranında 

bir azalmaya neden olacağını ileri 

sürer? 
A) Monetarist Okul 

B) Arz Yanlı İktisatçılar Okulu 

C) Rasyonel Beklentiler Okulu 

D) Keynesyen Okul 

E) Klasik Okul 
Yanıt: O 

351.LM eğrisi aşağıdakilerden hangisini 

gösterir? 

A) Toplam arzulanan harcamaların, 

ekonominin üretim düzeyine tam 
olarak eşit olduğu bütün milli gelir 
ve faiz oranını 

B) Nominal faiz oranlarıyla reel faiz 
oranları arasındaki ilişkiyi 

C) Her bir faiz oranında halkın elde ne 
kadar para tutmak istediğini 

D) Her bir milli gelir düzeyinde halkın 
elde ne kadar para tutmak istediğini 

E) Para talebini para arzına eşitleyen 
değişik milli gelir ve faiz oranı bile
şimlerinin geometrik yerini 

Yanıt: E 
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352.Bütçe açığı kuralı çerçevesinde enf
lasyon, bütçe açığı ve güçlü para 
arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Belirli oranda bir enflasyon hedefi 

varken güçlü paradaki artış bütçe 
açıklarına eşit olmalıdır 

B) Hedeflenen enflasyon oranının çok 
düşük olması halinde güçlü parada
ki artış bütçe açıklarından fazla ol
malıdır 

C) Bütçe açığının yüksek olması halin
de enflasyon hedefine ulaşmak için 
güçlü paradaki artışın bütçe açığın
dan fazla olması gerekir 

D) Belirli bir enflasyon oranının hedef
lenmesi halinde, bütçe açığı olsa bi
le güçlü parada bir değişme olma
malıdır 

E) Belirli bir bütçe açığı varken, enflas- ·~ 
yon oranı ile güçlü para arasında .o 
herhangi bir ilişki yoktur ~ 

Yanıt: A -~ 

353.Aşağıdakilerden hangisi para piya
sasında dengeyi sağlayan faiz had
di-hasıla düzeyi bileşimlerinin geo
metrik yeri olan LM eğrisinin daha 
dik konuma gelmesine neden olur? 
A) Para talebinin faiz haddine tam du

yarlı olması 

B) Para talebinin faiz haddine duyarlı
lığının düşük olması 

C) Para talebinin faiz haddine duyarlı
lığının yüksek olması 

D) Para talebinin gelir düzeyine duyar
lılığının düşük olması 

E) Para talebinin gelir düzeyine hiç du
yarlı olmaması 

Yanıt: B 

cı 
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354. Yeni Keynesyen teoriye göre, aşağı
dakilerden hangisi nominal fiyat ve 
ücret katılıklarına yol açmaz? 
A) Etkin ücret uygulaması 
B) Fiyatların müzayede süreciyle belir-

lenmesi 
C) Zımni sözleşmeler 
D) Uzun dönemli sözleşmeler 
E) Katalog maliyetleri 

Yanıt: B 

355. Tanzi etkisine göre, enflasyon ile. vergi 
gelirleri arasındaki ilişkiyle ilgili aşağı
daki ifadelerden hangisi doğnidur? 
A) Vergi sistemi artan oranlı olmasa bi

le, enflasyonist bir ortamda devlet 
artan gelirden daha fazla bir vergi 
geliri elde eder 

B) Enflasyon vergisi nedeniyle artan 
vergi gelirleri çalışma güdüsünü azal
tacağından devlet net kayba uğrar 

C) Enflasyon nedeniyle nominal gelirle
ri artan vergi mükelleflerinin üst gelir 
dilimlerine kaymasından dolayı ver
gi geliri artar 

D) Enflasyonist ortamda para basarak 
gelir elde eden devlet, enflasyonun 
vergi gelirlerini aşındırması nedeniy
le net kayba uğrar 

E) Artan oranlı bir vergi sisteminde enf
lasyon, vergi gelirlerini artırıcı etki 
yaratır 

Yanıt: D 

356.Bir ekonomide büyüme % 2,25 üze
rine çıktığında işsizlik azalmaktadır. 
Bunun üzerindeki her 1 puanlık bü
yüme, işsizlik oranını 0,5 puan 
azaltmaktadır. Okun yasası olarak 
bilinen bu ilişkiye göre, işsizlik % 2 
azalırsa büyüme ne kadar değişir? 
A) % 2 azalır 
B) % 5 azalır 
C) Aynı kalır 
D) % 2,25 artar 
E) % 6,25 artar 

Yanıt: E 
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Okun yasasına göre büyüme % 2,25 

üzerine çıktığında. işsizlik azalmaktadır. 

Soruda işsizliğin %2 azalması için büyü

me oranının (2=0,5xX), X=2/0,5=4 ol

maktadır. Dolayısıyla işsizliğin %2 azal

ması için büyüme oranının (4+2,25=) 

%6,25 artması gerekmektedir. 

357.Devlet harcamalarının olmadığı ve 

doğrusal bir tüketim fonksiyonunun 

geçerli olduğu kapalı bir ekonomi 

için aşağıdaki bilgiler verilmiştir: 

GSYİH Tüketim Yatırım 

1100 780 170 
1000 7'30 170 
900 680 170 
800 630 170 
700 580 170 

Buna göre, basit Keynesyen çoğal

tan modelinde denge GSYİH değeri 

kaçtır? 

A) 500 
8)700 

C) 800 

D) 900 

E) 1.000 
Yanıt: C 

358.Kiasik makro iktisadi modele göre, 

para stokunda bir azalma meydana 

geldiğinde toplam talep eğrisi ve fi

yatlar nasıl değişir? 

Toplam talep eğrisi Fiyatlar 

A) Sola kayar Düşer 

B) Değişmez Değişmez 

C) Sola kayar Yükselir 

D) Sağa kayar Yükselir 

E) Sağa kayar Düşer 

Yanıt: A 

İKTİSAT 

359. Keynesyenlerin ve Monetaristlerin 

para talebinin faiz esnekliği konu

sundaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Keynesyenler ve Monetaristler bu 
esnekliğin değerinin ekonomik faali
yet hacmini etkilemede önemsiz ol

duğunu ifade ederler 

B) Monetaristler bu esnekliğin değeri

nin ekonomik faaliyet hacmini etki
lemede önemsiz olduğunu kabul 
ederler, Keynesyenler ise bunu ka

bul etmezler 

C) Keynesyenler para talebinin faiz es
nekliği değerinin düşük, Monetarist
ler ise yüksek olduğunu ifade eder
ler 

D) Keynesyenler para talebinin faiz es
nekliği değerinin görece yüksek, 

Monetaristler ise düşük olduğunu 

ifade ederler 

E) Keynesyenler ifade ederler değeri
nin ekonomik faaliyet hacmini etki
lemede önemsiz olduğunu söyle

mekte, Monetaristler ise bunu kabul 
etmezler 

Yanıt: D 

Keynesyen modelde para talebinin faiz 

haddine duyarlılığı yüksektir. Keynes

yen modelde para talebinin faiz haddi

ne duyarlılığının sonsuz olduğu du

rumda likidite tuzağı söz konusu ol

maktadır. Monetaristler ise para talebi

nin faiz haddine duyarlılığının düşük 

olduğunu savunurlar. 

360.Sürekli gelir hipotezi ile ilgili aşağı

daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Marjinal tüketim eğiliminin neden 

sabit olmadığını açıklar 
B) Say yasasına dayanır 
C) Sabit çoğaltan kavramına dayan

maktadır 

D) Sabit marjinal tüketim eğilimi kav
ramına dayanmaktadır 

E) Toplam üretim ile toplam talep ara
sındaki ilişkiyi açıklar 

Yanıt: A 
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361. Tüketimin; gelir arttığı durumda göste
receği artışa göre, gelir azaldığında 

daha az gerilemesine ne ad verilir? 
A) Hızlandıran etkisi 
B) Dışlama etkisi 
C) Mandal (ratchet) etkisi 
D) Çarpan etkisi 
E) Likidite etkisi 

Yanıt: A 

362.Aşağıdakilerden hangisi dışa açık 

bir ekonomide toplam harcama eğri
sinin yukarıya doğru kaymasına ne
den olmaz? 
A) Transfer harcamalarındaki bir azalma 
C) Vergi oranlarındaki bir azalma 
B) Otonom yatırımlardaki bir artış 
D) Devlet harcamalarındaki bir artış 
E) İthalatta meydana gelen bir azalma 

-~ 
.o 
.l!l 
32 

Yanıt: A ·-
~ 

363. Petrol fiyatlarındaki bir azalma top
lam talep ve toplam arz eğrileri üze
rinde nasıl bir etki yaratır? 
A) Toplam talep eğrisi sola kayar 

B) Eğriler değişmez 
C) Toplam arz eğrisi sola kayar 
D) Toplam arz eğrisi sağa kayar 
E) Toplam talep eğrisi sağa kayar 

Yanıt: D 

364. Parasal ücretlerin ve fiyatların değiş
ken olduğu Keynesyen modelde, para 
arzındaki bir artış aşağıdakilerin han
gisinde bir azalmaya yol açar? 
A) Sabit sermaye harcamaları 

B) Parasal ücretler 
C) Fiyatlar 
D) Reel ücretler 
E) İstihdam düzeyi 

Yanıt: D 

C) 
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365.Yeni Klasik yaklaşım ile Monetarist 
yaklaşımın Phillips eğrisi ile ilgili gö
rüşleri arasındaki en büyük fark 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Monetaristlere göre Phillips eğrisi 

uzun dönemde negatif eğimli, Yeni 
Klasik yaklaşımcılara göre ise Phil
lips eğrisi uzun dönemde negatif 
eğimli olacağını savunurlar 

B) Monetaristlere göre Phillips eğrisi 

kısa dönemde dik, Yeni Klasik yak
laşımcılara göre ise Phillips eğrisi 

kısa dönemde negatif eğimlidir 
C) Monetaristlere göre Phillips eğrisi 

kısa dönemde, Yeni Klasik yakla
şımcılara göre ise uzun dönemde 
yatay olduğunu savunurlar 

D) Monetaristlere göre Phillips eğrisi 

kısa dönemde negatif eğimlidir, Ye
ni Klasik yaklaşımcılara göre ise 
Phillips eğrisinin kısa dönemde de 
dik olabileceğini savunurlar 

E) Monetaristlere göre Phillips eğrisi 

uzun dönemde negatif eğimli, Yeni 
Klasik yaklaşımcılara göre ise Phil
lips eğrisi uzun dönemde dik olaca
ğını savunurlar 

Yanıt: D 

366.Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı 

iktisadın temel varsayımıdır? 
A) Vergi oranlarında bir artış daima 

vergi gelirlerini artırır 
B) Yüksek oranlı vergiler ile devletin 

ekonomiye müdahalesi ekonomik 
faaliyetleri olumsuz yönde etkiler 

C) Ekonomideki dalgalanmaların temel 
nedeni, ücret ve fiyatların esnek ol
masıdır 

D) Ekonomideki çıktı düzeyi, beklenen 
ve gerçekleşen fiyat düzeyi farkına 
bağlıdır 

E) Firmaların daha fazla yatırım yap
maları devletin ekonomiye daha faz
la müdahale etmesiyle sağlanır 

Yanıt: B 



514 

367.0rtalama tasarruf eğilimi aşağıdaki

lerden hangisini ifade eder? 

A) Toplam tüketimdeki değişmenin top
lam gelirdeki değişmeye bölümünü 

B) Toplam tasarrufun toplam gelire bö
lümünü 

C) Toplam tasarruftaki değişmenin top
lam gelirdeki değişmeye bölümünü 

D) Toplam tasarruftaki değişmenin top
lam tasarrufa bölümünü 

E) Toplam tüketimin toplam gelire bö
lümünü 

Yanıt: B 

368.Klaslk modele göre, üretim ve istih

dam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 
A) Herhangi bir şey söylenemez ·-

B) Sadece istihdam, arz yönlü olarak ·.c::::-> 

belirlenen tam istihdam düzeylerine ~ 

kendiliğinden uyarlanır ·-

C) Sadece üretim, arz yönlü olarak be-
lirlenen tam istihdam düzeylerine 
kendiliğinden uyarlanır 

D) Hem üretim hem de istihdam, arz 
yönlü olarak belirlenen tam istihdam 
düzeylerine kendiliğinden uyarlanır 

E) Ne üretim ne de istihdam, arz yönlü 
olarak belirlenen tam istihdam dü
zeylerine kendiliğinden uyarlanır 

Yanıt: D 

369.Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen 

iktisadın temel ilgi alanlarından biri 

değildir? 

A) İşsizlik 

B) Faiz oranları 

C) Hükümet harcamaları 

D) Toplam talep 

E) Enflasyon 
Yanıt: E 

Ol~ 
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370.Klasik Modele göre, herhangi bir 

anda artan işsizlikle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İşsizlik uzun süre devam etmez, 
çünkü reel ücret azalışları iş gücü 
piyasasındaki talep fazlasını orta
dan kaldıracaktır 

B) İşsizlik uzun süre devam etmez, 
çünkü reel ücret azalışları iş gücü 
piyasasındaki arz fazlasını artırırken 
talep fazlasını azaltacaktır 

C) İşsizlik uzun süre devam etmez, 
çünkü reel ücret artışları iş gücü pi
yasasındaki arz fazlasını ortadan 
kaldıracaktır 

D) İşsizlik uzun süre devam etmez, 
çünkü reel ücret azalışları iş gücü 
piyasasındaki arz fazlasını ortadan 
kaldıracaktır 

E) İşsizlik uzun süre devam etmez, 
çünkü reel ücret artışları iş gücü pi
yasasındaki talep fazlasını ortadan 
kaldıracaktır 

Yanıt: D 

371.Bir ülke içinde yerleşik bulunan bü
tün üretim faktörlerinin belirli bir 

dönem içinde ürettiği nihai malların 

ve hizmetlerin toplam piyasa değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Net Yurt İçi Hasıla 

B) Gayrisafi Milli Hasıla 

C) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 

D) Kişi Başına Düşen Milli Hasıla 

E) Harcanabilir Gelir 
Yanıt: C 
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372.Para talebi eğrisi görece daha dik 
ise para talebinin faiz esnekliği ile 
ilgili aşağıdaki varsayımlardan han
gisi geçerlidir? 
A) Sonsuza eşittir. 
B) Sıfıra eşittir. 
C) Mutlak değer cinsinden yüksek bir 

değere sahiptir. 
D) Mutlak değer cinsinden düşük bir 

değere sahiptir. 
E) Para talebinin faiz esnekliği para ta

lebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır. 

Yanıt: D 

373.Bir ekonomideki toplam iş gücünün 
verimliliği aşağıdakilerden hangisiy
le ölçülür? 
A) Toplam büyüme oranı / işgücüne ·-

6; katılma oranı .o 
B) Toplam hasıla / toplam istihdam ,ll! 

"" miktarı 

C) Toplam sermaye miktarı / toplam -~ 
işgücü miktarı 

D) Toplam hasıla/ toplam işgücü miktarı 
E) Toplam hasıla/ kişi başı milli gelir 

Yanıt: B 

374.Aşağıdaki hipotezlerden hangisi 
Yeni Keynesyen yaklaşımın geliştir
diklerinden biridir? 
A) Kısa dönemde para politikası, tah

min edilse de reel değişkenleri etki
leyebilir 

B) Parasal fiyat ve ücretler hem kısa 
hem de uzun dönemde sabittir 

C) Parasal fiyat ve ücretler bütünüyle 
esnektir 

D) Kısa dönemde, işsizlik ile enflasyon 
arasında bir değiş tokuştan söz edi
lemez 

E) Kısa dönemde, reel değişkenler 

yalnızca beklenmedik para politikası 
ile değiştirilebilir 

Yanıt: A 
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375.Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen 
ve Klasik makroiktlsat teorileri ara
sındaki temel_farklardan biridir? 
A) Klasikler iktisatçılar toplam talep 

yönetimi polmkalarının gereklili der
ken Keynesyenler ekonominin tam 
istihdam üretim düzeylerine kendili
ğinden dönme eğilimini ön plana çı
karmışlardır 

B) Keynes'e göre, ücretlerin ve fiyatla
rın esnek olması nedeniyle ekonomi 
tam istihdam üretim seviyesine 
ulaşma eğilimindedir 

C) Keynesyenler toplam arzın önemini, 
Klasikler iktisatçılar ise toplam tale
bin önemini belirtmişlerdir 

D) Keynesyenlere göre planlanan yatı
rımlar, tam istihdam gelir düzeyinin 
hane halkı tarafından tasarruf edil
mek istenen kısmına eşit olmayabilir. 

E) Keynesyenler ekonominin sadece 
tam istihdam üretim düzeylerinde 
dengede olabileceğini vurgularken, 
Klasikler iktisatçılar bunu kabul et
memektedir 

Yanıt: D 

376.Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifa
delerden hangisi doğrudur? 
A) Devletin ekonomik faaliyetlere mü

dahale etmemesi gerektiğini savu
nur 

B) Uluslararası ekonomik ilişkilerin, 
aynı anda bütün ülkelerin refahını 
artırmasının mümkün olduğunu öne 
sürer 

C) Hammadde ithalatının kısıtlanması 
gerektiğini savunur 

D) 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan 
bir düşünce akımıdır 

E) Ulusal servetin kaynağı olarak de
ğerli madenleri görür 

Yanıt: E 

' 
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3n.İktisat politikalarında 1960'1ı yıllara 

kadar ağırlık verilen talep yönetimi

ne ilişkin aşağıdaki önermelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Amaç çatışmaları olması halinde 
ekonomik hedeflere talep yönetimi 
ile ulaşmak mümkün değildir 

B) Toplam talep miktarının ödemeler 
dengesi, enflasyon ve ekonomik 
büyüme üzerinde önemli etkileri 
vardır 

C) Normal koşullarda, yeterli analizler 
ve doğru zamanlama ile düzenlenen 
talep yoluyla bütün hedeflere ulaş
mak mümkündür 

D) Toplam talebin kontrol edilmesinde 
kullanılacak maliye ve para politika
sı araçları doğrudan hükümetin 
elindedir 

E) Veri bir iş gücü düzeyinde kısa dö
nem istihdamın temel, hatta tek be- -~ 
lirleyicisi toplam talep miktarıdır ~ 

Yanıt: A 
-~ 

378.Aşağıdakilerden hangis Marjinal 

tasarruf eğilimi ile marjinal ithalat 

eğilimi arasmdaki ilişkiyi açıklar? 

A) İkisinin toplamı 1 'den küçüktür 
B) İkisinin toplamı 1 'e eşittir 
C) Marjinal tasarruf eğilimi, marjinal it

halat eğiliminden büyüktür 
D) Marjinal tasarruf eğilimi, marjinal it

halat eğiliminden küçüktür 
E) İkisinin toplamı 1 'den büyüktür 

Yanıt: A 

379.Aşağıdakilerden hangisi Monetarist

lere göre, enflasyonun temel nede

nidir? 
A) Para talebindeki istikrarsızlık 

B) Para arzı artış hızının normalden 
yüksek olması 

C) Yatırım talebindeki istikrarsızlık 

D) Borçlanmanın maliyetini artıran 

yüksek faiz oranları 

E) Paranın dolanım hızının kısa dö
nemde değişken olması 

Yanıt: B 

cı 
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380. Harcanabilir kişisel gelir aşağıdaki

lerden hangisine eşittir? 

A) Kişi başına gayrisafi milli hasıla ile 
kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 

arasındaki farka 

B) Kişi başına net milli hasıla ile kişi 

başına net yurt içi hasıla arasındaki 
farka 

C) Kişisel gelir ile kişisel net vergiler 
arasındaki farka 

D) Kişisel gelir ile dolaylı net vergiler 
arasındaki farka 

E) Kişisel gelir ile kişisel net dolaysız 
vergiler arasındaki farka 

Yanıt: E 

381.Aşağıdaki fiyat indekslerinden han

gisi ekonomideki reel çıktı düzeyini 

ölçmek için kullanılır? 

A) Toptan eşya fiyatları indeksi 

B) Tüketici fiyatları indeksi 

C) Gayrisafi milli hasıla zımni deflatörü 

D) Üretici fiyatları indeksi 

E) İmalat sanayii fiyat indeksi 

Yanıt: C 

GSMH deflatörü; nominal GSMH'nın 

reel GSMH'ya çevrilmesinde kullanılan 

bir ölçüttür. Ölçüme konu olan sepet 

ülkede üretilen tüm nihai mal ve hiz

metlerden oluşmaktadır. 

382.Tüketicilerin ekonomik yaşamda 

kendilerini güvende hissetmeleri 

sonucunda aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir? 

A) Otonom tüketim artar 

B) Otonom tüketim azalır 

C) Yatırımlar artar 

D) Yatırımlar azalır 

E) Marjinal tüketim eğilimi azalır 

Yanıt: A 
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383.Harcanabilir gelirde 500 birimlik bir 
artış olduğunda tüketim ve tasarruf 
nasıl etkilenir? 
A) Tüketim artışı ile tasarruf artışı top

lamı 500 birimden daha az olur 
B) Tüketim artışı ile tasarruf artışı top

lamı 500 birimden daha fazla olur 
C) Gelirdeki artışla vergilerdeki artış 

aynı olduğundan tüketim ve tasarruf 
miktarları değişmez 

D) Tüketim artar ancak tüketim artışı 

500 birimden daha az olur 
E) Tasarruf artar ancak tasarruf artışı 

500 birimden daha fazla olur 

Yanıt: D 

384.Aşağıdakilerden hangisi paranın 

dolanım hızında bir azalma meydana ·:;: 
geldiğinde IS ve LM eğrilerindeki ~ 
kaymayla ilgili ifadelerden doğru :ı;: 

olanıdır? 

A) IS eğrisi aşağı doğru kayar 
B) LM eğrisi aşağı doğru kayar 
C) IS ve LM eğrileri birlikte aşağı kayar 
D) IS eğrisi yukarı doğru kayar 
E) LM eğrisi yukarı doğru kayar 

Yanıt: E 

385.Aşağıdakilerin hangisinde yer alan 
değerler toplandığında, milli gelir 
hesaplamalarında karşılaşılan çifte 
sayım sorunu ortaya çıkar? 
A) Un üretimi ve fırıncılık sektörlerinde 

üretilen çıktı değerleri 
B) Ekonomideki ücretlerle sermaye ge

liri değerleri 
C) Tüketicilerin ekmek üzerine yaptık

ları harcama ile buğday üreticilerinin 
katma değerleri 

D) Otomobil ve otomobil lastiği sektör
lerinde yaratılan katma değerler 

E) Yatırım harcamaları ile hükümet 
harcamaları 

Yanıt: A 

-~ 
cı 
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386.Bir ülkenin dış ödemeler bilanço
sunda istatistiki farklar kalemi=ll, 
resmi rezervler hesabı bakiyesi 
(dengesi) 2, cari işlemler hesabı ba
kiyesi 3 milyar dolar ise sermaye ha
reketleri hesabı bakiyesi kaç milyar 
dolardır? 

A)O 
B) 1 

C)5 
D) -1 

E) -5 

Yanıt: E 

387.Fiyatlar genel düzeyindeki artışın 

tüketim harcamalarını azaltmasına 

ne ad verilir? 
A) Ricardocu eşdeğerlik 
B) Çarpan etkisi 
C) Dışlama etkisi 
D) Pigou etkisi 
E) Fisher etkisi 

Yanıt: D 
Fiyatlarda meydana gelen düşme sonu
cu reel servette ortaya çıkan artışın tü
ketim harcamaları üzerindeki etkisidir. 
Parasal ücretlerin esnek olması halinde 
tam istihdama ulaşılabileceğini ileri sü
rer. Buna göre ekonomide parasal üc
retlerin azalmasıyla fiyatlar genel sevi
yesinin de düşmesi halinde daha önce 
biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri 
artacak ve fertler bu nedenle daha az 
tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim 
mallarına olan taleplerini artıracaklardır. 
Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla 
ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya 
toplam harcamaları artırıcı etkiye "reel 
balans etkisi" ya da "Pigou etkisi" denir. 
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388.Aynı anda artış gösteren enflasyon 

ve işsizlik en basit şekilde nasıl 

açıklanabilir? 

A) Toplam arz eğrisinin sağa kayma
sıyla 

B) Toplam talep eğrisinin sola kayma
sıyla 

C) Toplam arz eğrisinin sola toplam ta
lep eğrisinin ise sağa kaymasıyla 

D) Toplam talep eğrisinin sağa kayma
sıyla 

E) Toplam arz eğrisinin sola kaymasıyla 

Yanıt: E 

389.Merkez bankasının faiz oranını he

deflediği bir durumda, para talebin

deki bir düşüşün IS-LM şeklindeki 

etkisi nasıldır? 

A) LM eğrisi sola kayar 

B) IS eğrisi sağa kayar 

C) LM eğrisi sağa kayar 

D) IS ve LM eğrisi sağa kayar 

E) LM eğrisi değişmez 
Yanıt: E 

390.Aşağıdakilerden hangisi bir ekono

mide planlanmış yatırımların faize 

karşı duyarlı olmadığı durumda, para 

arzındaki bir azalmanın sonucunda 

ortaya çıkar? 

A) Toplam talep eğrisi aşağı doğru ka
yar 

B) Faiz oranı artar 

C) Para talebi, gelir azalışı nedeniyle 
düşer 

D) Faiz oranında bi(değişme olmaz 

E) Çıktı düşer ancak yatırımlar sabit 
kalır 

Yanıt: B 
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391.Ekonomide herhangi bir dengesizlik 

olmadığı durumda ortaya çıkan iş

sizlik, aşağıdaki işsizlik türlerinden 

hangilerini oluşturur? 
A) Devrevi ve yapısal işsizlik 
B) Devrevi ve doğal işsizlik 
C) Devrevi ve mevsimlik işsizlik 
D) Friksiyonel ve yapısal işsizlik 
E) Mevsimlik ve doğal işsizlik 

Yanıt: D 

392.Aşağıdakilerden hangisinde milli 

gelir hesaplarında kullanılan üretim 

sürecinin üç aşaması doğru olarak 

sıralanmıştır? 

A) Ham maddeler, ara malları, nihai 
mallar 

B) Ham maddeler, nihai mallar, serma
ye malları 

C) Ara malları, nihai mallar, tüketim 
malları 

D) Üretim malları, tüketim malları, nihai 
mallar 

E) Doğal kaynaklar, ham maddeler, 
ara malları 

Yanıt: A 

393.Aşağıdakilerden hangisi Monetarist

lere göre enflasyonun temel nedeni

dir? 
A) Dış ticaret fazlaları 
B) Maliye politikasının kullanılması 
C) Para arzındaki artışlar 
D) Para talebinin istikrarsız olması 
E) Toplam arzı etkileyen negatif şoklar 

Yanıt: C 
Monetarizm, esasen çağdaş iktisadi so
runlardan biri olan enflasyon konusu 
üzerinde durmuştur. Bu politika enflas
yonun temel nedeni olarak para arzının 
hükümetlerce gereksiz yere ve aşırı öl
çüde artırılmasını görmektedir. Moneta
ristlere göre, ekonomideki istikrarsızlık

ların bir çoğu parasal kökenlidir. Bu ne
denle para politikası iktisadi sorunlara 
karşı diğer iktisat politikası araçlarından 
daha etkilidir. 
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394.Hane halkının tasarruflarını artırdığı 
durumda aşağıdakilerden hangisin
de bir kayma meydana gelir? 
A) İş gücü talebinde B) İthalatta 
C) Tüketimde D) Toplam arzda 
E) İhracatta 

Yanıt: C 

395.IS eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır? 
A) Otonom harcamalardaki değişiklik 

IS eğrisini sağa kaydırır 
B) Gelirdeki değişiklik IS eğrisi üzerin· 

de hareket eder 
C) IS eğrisi, negatif eğimlidir 
D) IS eğrisindeki noktalar, mal piyasa

sının dengede olduğu noktaları gös
terir 

E) Faiz oranındaki değişiklik ıs eğrisi· -~ 
nin kaymasına neden olur .o 

~ Yanıt: E 

396.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik 
modele göre, rasyonel beklentilere 
sahip ve fiyatlarını bu beklentilere 
göre belirleyen firmalarla ilgili doğru 
bir ifadedir? 
A) Genel olarak, fiyatları ve ücretleri 

mal ve iş gücü piyasasında denge 
düzeylerini sağlayacak biçimde be
lirlerler 

B) Kendi mallarına olan talep eğrisi ile 
arz eğrileri hakkında bilgiye sahip 
olamazlar 

C) İstedikleri kadar iş gücünü firmaya 
çekebilmek için işçiler arasında fark
lı ücret oranlarını koruma eğiliminde 
olurlar 

D) Firmalar için, değerlendirilmemiş kar 
fırsatları varlığını uzun süre sürdü
rür 

E) Para arzı arttığında, kendi fiyatları
nın öteki fiyatlara göre yükseldiğini 
düşünerek çıktı düzeylerini artırırlar. 

Yanıt: A 

·~ 
cı 
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397.Devlet harcamalarındaki bir artış 
neticesinde toplam talep eğrisi nasıl 
etkilenir? 
A) Eğrinin eğimi sabit kalır, ancak bir 

bütün olarak sola kayar 
B) Hem eğrinin eğimi değişir hem de 

bir bütün olarak sola kayar 
C) Eğrinin eğimi artar 
D) Eğrinin eğimi azalır 
E) Eğrinin eğimi sabit kalır, ancak bir 

bütün olarak sağa kayar 

Yanıt: E 

398.İktisadi ajanlar rasyonel beklentilere 
sahipse aşağıdaki ifadelerden han
gisi doğrudur? 
A) Önceden ilan edilen genişletici bir 

para politikası ekonomik faaliyeti 
sadece ekonomik durgunluk dö
nemlerinde artırabilir 

B) Enflasyon ortaya çıkmaz 
C) İşsizlik oranı sıfır olur 
D) Önceden ilan edilen genişletici bir 

para politikası ekonomik faaliyetleri 
artırır 

E) Önceden i!an edilen genişletici bir 
para politikası, ekonomik faaliyetleri 
etkilemez 

Yanıt: E 

399.Devlet harcamalarının olmadığı ka
palı bir ekonomide tüketim fonksi
yonu C=150+0,9Y ise planlanmış ya
tırımlar 50 birimden 75 birime çıktı
ğında yeni denge milli gelir düzeyi 
(Y) kaç olur? 
A) 1.500 

D) 2.250 
B) 1.750 

E) 3.000 

Y=C+I 
Y=150+0,9Y+75 
Y·0,9Y=225 
0,1Y=225 
Y=2250 

C) 2.000 

Yanıt: D 
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400.Keynes'e göre,toplam harcamaların 

en az dejjişkenlik gösteren unsuru 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toplam yatirımlar 

B) Tüketim 

C) İthalat 

D) Stoklar 
E) Devlet harcamaları 

Yanıt: B 

401.Hükümet harcamalarındaki artışın 

özel kesim yatırım harcamalarında 

düşmeye yol açmasına ne ad verilir? 

A) Pigou etkisi · 

B) Likidite tuzağı 

C) Dışlama (crowding-out) etkisi 

D) Ricardocu Eişdeğertik 

E) Hızlandıran etkisi . 
·~ 
.c 

Yanıt: C ~ 
Dışlama, genişletici maliye politikasının 

faiz oranlarında . yükselmeye yol açarak 

özel harcamaları, özellikle de yatırımı 

azaltmasıyla ortaya çıkar. 

402.Tüketim fonksiyonu C=100+0,5Yd 

olan kapalı bir ekonomide hükümet 

harcamaları 500, planlanmış yatırım

lar 150 ve vergiler de 500 birim ise, 

bu ekonomiye ilişkin dengeli bütçe 

çoğaltanı kaçtır? (Yd =Harcanabilir 

gelir) 

A) -1 
D) 5 

B)O 
E) -5 

C) 1 

Yanıt: C 

-~ 
C> 
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403.Lucas arz fonksiyonu yaklaşımına 

göre, çıktı düzeyini azaltmak için 

merkez bankasının aşağıdaki politi

kalardan hangisini uygulaması ge

rekir? 

A) Para arzında %5'lik bir artış ilan et
meli ve para arzını % 5 artırmalıdır 

B) Para arzını ilan etmeden, beklen
medik biçimde% 5 azaltmalıdır 

C) Para arzını değiştirmeden yatırımla
rı % 5 oranında değiştirmelidir 

D) Para arzında % 5'lik bir azalış ilan 
etmeli ve para arzını % 5 azaltmalı

dır 

E) Para arzını ilan etmeden, beklen
medik biçimde % 5 artırmalıdır 

Yanıt: B 

404.Basit Keynesyen modele göre, mar

jinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu 

bir durumda yatırım harcamaların

daki 200 milyon YTL'lik otonom artış 

denge üretim düzeyini kaç milyon 

YTL artırır? 

A) 150 

8)200 

C) 300 

D) 500 
E) 800 

Yanıt: E 

405.Kapah bir ekonomide, ekonomi den

gedeyken planlanmış yatırımlarda 

bir artış olduğunda, dengenin yeni

den sağlanması için aşağıdakilerden 

hangisi gerçekleşmelidir? 

A) Çoğaltan değeri düşmelidir 

B) Çoğaltan değeri yükselmelidir 

C) Üretim ve tüketim artmalıdır 

D) Üretim artmalı, tasarruflar düşmelidir 

E) Tasarruflar artmalıdır 

Yanıt: E 
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406.Sermayenin marjinal etkinliği kav
ramının tanımı aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Sermaye malı bir birim artırıldığında 

toplam fiziksel üretimde ortaya çı
kan artıştır 

B) Sermaye malının ömür boyu bekle
nen getiriyi bugünkü değere indir
geyen iskonto oranıdır 

C) Sermaye malının ömür boyu bekle
nen getiriyi bugünkü değere indir
geyen iskonto oranı ile piyasa faiz 
oranı arasındaki farktır 

D) Banka sisteminde geçerli olan doğal 
faiz oranıyla parasal faiz oranı ara
sındaki farktır 

E) Sermaye malından ömrü boyunca 
elde edilmesi beklenen getirinin bu
günkü değeridir 

Yanıt: B -~ 

407.Aşağıdakilerden hangisi Klasiklere 
göre üretim ve iş gücü arzını belirle
yen faktörlerden biridir? 
A) Para miktarı 
B) Yatırım mallarına olan talebinin dü-

zeyi 
C) Devlet harcamalarının düzeyi 
D) Merkez bankasının bağımsızlığı 
E) İşçilerin boş zamandan sağladıkları 

faydanın değişmesi 

Yanıt: E 

408.Sermaye hareketliliğinin tam olduğu 
ve sabit döviz kuru rejiminin söz ko
nusu olduğu durumda, devlet har
camalarındaki bir artış sonucunda IS 
ve LM eğrilerindeki kaymayla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 
A) IS ve LM eğrisi sola kayar 
B) IS eğrisi sola LM eğrisi ise sağa ka-

yar 
C) IS ve LM eğrisi sağa kayar 
D) Sadece IS eğrisi sola kayar 
E) LM eğrisi sola IS eğrisi ise sağa ka

yar 
Yanıt: C 

.o 
El 
~ 

·~ 
Ol 
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409.Aşağıdaki durumların hangisinde bir 
ııkonomideki toplam hasıla kesinlik
le artar? 
A) Kişi başına düşen sermaye miktarı 

sabitken iş gücü verimliliğinin art
ması 

B) Kişi başına düşen sermaye miktarı 
artarken iş gücü verimliliğinin azal
ması 

C) Kişi başına düşen sermaye miktarı 
azalırken iş gücü verimliliğinin 
azalması 

D) Toplam sermaye stoku azalırken 
sermayenin verimliliğinin artması 

E) Toplam iş gücü miktarı artarken iş 
gücünün verimliliğinin azalması 

Yanıt: A 

410.Monetarist iktisatta uzun dönem 
Philips eğrisi aşağıdakilerden han
gisini gösterir? 
A) Enflasyon ve işsizlik arasında bir 

ilişki olmadığını 

B) Enflasyon ve beklenen enflasyon 
oranı arasında negatif yönlü bir iliş
kiyi 

C) İşsizlik ve beklenen enflasyon oranı 
arasında negatif yönlü bir ilişkiyi 

D) Enflasyon ve işsizlik oranları ara
sında negatif yönlü bir ilişkiyi 

E) Faiz oranı ve reel gelir arasında ne
gatif yönlü bir ilişkiyi 

Yanrt: A 

411.Planlanmış toplam harcamalar çıktı 
düzeyinden büyükse aşağıdakiler
den hangisi gerçekleşir? 
A) Çıktı düzeyi ve işsizlik aynı kalır 
B) Çıktı düzeyi artar 
C) Çıktı düzeyi azalır 
D) Çıktı düzeyi değişmez ancak işsizlik 

artar 
E) Çıktı düzeyi değişmez ancak işsizlik 

azalır 

Yanıt: B 
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412.Kapalı bir ekonomide genel dengeyi 

sağlayan faiz oranı hangi noktada 

belirlenir? 
A} Para ve mal piyasasında, toplam 

yatırım ile toplam para talebinin eşit
lendiği noktada 

B) Mal piyasasında, IS eğrisi ile LM eğ
risinin kesiştiği noktada 

C) Mal ve para piyasalarında, IS eğrisi 
ile LM eğrisinin kesiştiği noktada 

D) Para piyasasında, toplam tasarruf 
ile toplam yatırımın eşitlendiği nok
tada 

E) Mal piyasasında, toplam arz ile top
lam talebin eşitlendiği noktada 

Yanıt: C 

413.Hükümet faiz oranlarında bir artışa 

neden olmadan toplam talebi artır- ·~ 
mak istediğinde nasıl hareket etme- .o 

lidir? il 
A} Kamu harcamalarını artırmalı, para ·t;j 

arzını azaltmalıdır oı 

B) Vergileri ve para arzını artırmalıdır 

C) Transier harcamaiarını azaltmalı, 

para arzını artırmalıdır 

D) Kamu harcamalarını ve para arzını 
artırmalıdır 

E) Devlet harcamalarını artırmalı, ver
gileri azaltmalıdır 

Yanıt: D 

414.Monetaristlere göre uzun dönem 

Philips eğrisinin şekli nasıldır? 

A) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem 
Philips eğrisine göre daha yataydır 

B) Negatif eğimli ve kısa dönem Philips 
eğrisine göre daha yatay veya daha 
dikey olabilir 

C) Negatif eğimlidir ancak kısa dönem 
Philips eğrisine göre daha diktir 

D) Dikeydir 

E) Yataydır 
Yanıt: D 

İKTİSAT 

415.Ricardocu denklik hipotezine göre, 

bütçe açıklarının etkisi ile ilgili aşa

ğıdaki ifadelerden hangisi doğru

dur? 
A) Bireylerin davranışları hiçbir zaman 

doğru tahmin edilemeyeceğinden 

bütçe açıklarının milli gelir üzerin
deki etkisi konusunda bir şey söyle
nemez 

B) Bütçe açıkları vergi yükünün azal
ması anlamına geldiğinden bireyler 
yatırım yapmaya yönelirler ve milli 
gelir artar 

C) Vergi yükleri azalan aşırı rasyonel 
bireyler gelir etkisi ile tüketimlerini 
artıracaklarından bütçe açıklarının 

milli gelir üzerinde artırıcı etkisi or
taya çıkar 

D) Aşırı rasyonel olan bireyler bugün 
vergi alınmasa bile gelecekte vergi 
alınacağını düşündüklerinden tasar
ruflarını artırırlar ve bütçe açıkları 

etkisiz olur 

E) Bütçe açıklarının artması ile faiz gi
derleri de artacağından dışlama et
kisiyle özel yatırımlar azalır ve bütçe 
açıklarının milli gelir üzerinde olum
suz etkisi ortaya çıkar 

Yanıt: D 

416.Kapalı bir ekonomide tüketim fonk

siyonu C = 100 + 0,5Yd, hükümet 

harcamaları 500, yatırımlar 150 ve 

vergiler de 500 birim ise, hükümet 

harcamalarındaki 100 birimlik bir ar

tış sonucu denge gelir düzeyi nasıl 

değişir? (Yd harcanabilir geliri göster

mektedir.) 

A) 100 birim azalır 

B) 150 birim artar 

C) Aynı kalır 

D) 200 birim artar 

E) 200 birim azalır 
Yanıt: D 
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417.Denk bütçe çoğaltanı ile ilgili aşağı
. daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Harcamaların çoğaltan etkisi, vergi

lerin çoğaltan etkisinden daha bü
yük olduğu için bütçe denk de olsa 
genişletici etki yaratır 

B) Harcama çoğaltanı vergi çoğalta
nından daha büyük olduğundan 
denk bütçe ekonomi üzerinde etkili 
olamaz 

C) Harcamaların çoğaltan etkisi, vergi
lerin çoğaltan etkisinden büyük ol
duğu için denk bütçenin ekonomi 
üzerinde daraltıcı etkisi vardır 

O) Transferlerin çoğaltan etkisinin diğer 
harcamaların çoğaltan etkisinden 
küçük olması, transferlerin daha az 
olmasını gerektirir 

-~ 
.o 

E) Yatırım harcamalarının çoğaltan et
kisi daha büyük olduğundan yatırım
ları artırmak amacıyla bütçe denkliği 
bozulabilir 

~ Yanıt: A :;;: 

418.Bir ülkede toplam nüfus 300 milyon, 
işsizlerin sayısı 30 milyon ve istih
dam edilen kişi sayısı 120 milyon ise 
bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaç-
tır? 

A) 10 
0)25 

B) 15 
E) 30 

C)20 

Yanıt: C 
İşsizlik haddi=işsizler/(çalışanlar+işsizler) 
İşsizlik haddi=30/(30+ 120)=0,20 

419.Doğal işsizlik oranını düşürmeyi 
amaçlayan politikalara ne ad verilir? 
A) Maliye politikası 
B) Yapısal politika 
C) istikrar politika 
O) Makroekonomik politika 
E) İstihdam politika 

Yanıt: B 

-~ 
O> 

523 

420. Klasik modelde, uzun dönemde top
lam arz eğrisi dikey eksene paralel 
ise, genişletici para ve maliye politi
kalarının üretim düzeyi üzerindeki 
etkileri hakkında aşağıdaki ifadeler
den hangisi doğrudur? 
A) Maliye politikası ve para politikası 

çıktı düzeyini etkileyemez. 
B) Maliye politikası çıktı düzeyini para 

politikasından daha fazla etkiler 
C) Para politikası çıktı düzeyini maliye 

politikasından daha fazla etkiler 
O) Para politikası çıktı düzeyini artırır

ken maliye politikası çıktı düzeyini 
azaltır 

E) Maliye politikası çıktı düzeyini artı
rırken para politikası çıktı düzeyini 
azaltır 

Yanıt: A 

421.Aşağıdakilerden hangisi Monetaris
lere göre, kısa dönemde Phillips eğ
risini sola doğru kaydırmasına ne
den olabilir? 
A) Devlet harcamalarında bir azalma 
B) Vergilerde bir artış 
C) İhracatta bir azalma 
O) Para arzında bir azalma 
E) Beklenen enflasyon oranında bir 

düşüş 

Yanıt: E 

422.Aşağıdakilerden hangisi toplam arz 
eğrisinin dikey olduğu durumda çıktı 
miktarını değiştirir? 

A) Para ve maliye politikası değişiklik
leri 

B) Sermaye, emek veya teknolojideki 
değişiklik 

C) Toplam talepteki değişiklikler 
O) Sadece para politikası değişiklikleri 
E) Sadece maliye politikası değişiklik

leri 

Yanıt: B 



524 

423.Tam istihdam dengesindeki bir eko

nomide para arzı da değişmiyorsa, 

herhangi bir nedenle toplam gelir 

düzeyi arttığında, aşağıdaki iktisadi 

olaylar dizilerinden hangisi gerçek

leşir? (Md:para talebi, r:faiz oranı, 

!:yatırım, AE:toplam harcamalar) 

Md r l AE 

A) t t t t 
B) t t t t 
C) t t t i 
D) t t t t 
E) t t t t 

Yanıt: E 

424.Gayri Safi Milli Hasıla hesaplanırken, 

bir ekonominin belli bir dönemde 

ürettiği mal ve hizmetler hangi değe- -~ 
.c 

re göre değl\!rlendirilir? "' 

A) Piyasa fiyatlarına 

B) Yatırım değerlerine 

C) Tüketilen miktarlarına 

D) Faktör maliyetlerine 

E) Sağladıkları karlara 

Yanıt: A 

425.Marjinal tüketim eğilimindeki azalma 

sonucunda aşağıdakilerden hangisi 

ortaya çıkar? 

A) Kamu harcama çarpanının değeri 

azalır 

B) LM eğrisi de aynı oranda yatık olur 

C) IS ve LM eğrisi aynı oranda yatık 

olur 

D) Planlanan harcamalar eğrisi daha 

dik olur 

E) IS eğrisi de aynı oranda yatık olur 

Yanıt: A 

~ 
-~ 
Ol 
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426.İthal edilen ayakkabıya uygulanacak 

bir gümrük tarifesinin yurt içindeki 

etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Sadece ayakkabı üretimi azalır 

B) Ayakkabının fiyatları artar, üretimi 

azalır 

C) Ayakkabının fiyatları azalır, üretimi 

artar 

D) Ayakkabının fiyatı ve üretimi artar 

E) Ayakkabının fiyatı ve üretimi azalır 

Yanıt: D 

427.Aşağıdakilerden hangisi cari işlem

ler kaleminde yer almaz? 

A) Mal ithalatı 

B) Net transfer ödemeleri 

C) Hizmet ihracatı 

D) Net yatırım geliri 

E) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki 

değişme 

Yanıt: E 

428. Yatırımların faiz esnekliği yüksekse, 

para politikasının çıktı miktarı üze

rindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki ifa

delerden hangisi doğrudur? 

A) Para arzı artışları faiz oranını etki

lemeyeceğinden, yatırım ve çıktı 

düzeyi sabit kalır 

B) Para arzı artışları dışlama etkisi ya

ratacağından yatırımı azaltır, bu da 

üretim miktarını düşer 

C) Para arzı artışları, para talebini ve 

faiz oranını yükseltir, para politika

sının etkinliğini düşer 

D) Para arzı artışları, para talebinin 

azaltır, faiz oranını düşürür, para 

politikasının etkinliğini artar 

E) Para arzı artışları faiz oranını düşü

rür, yatırımları artırır, çıktı miktarını 

artar 
Yanıt: E 
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429.Planlanmış yatırımların faiz oranın
dan bağımsız olduğu varsayılan bir 
ekonomide para arzı artışının yara
tacağı etki ile ilgili aşağıdaki ifade
lerden hangisi doğrudur? 
A) Çıktı düzeyi sabit kalır 
B) Gelir arttığında faiz oranı da artar 
C) Faiz oranı artar 
D) Faiz oranı sabit kalır 
E) Çıktı artar, ancak yatırımlar aynı ka

lır 

Yanıt: A 

430.AŞağıdakilerden hangisi milli gelir 
açığını ifade eder? 

A) Potansiyel milli gelir-Fiili milli gelir 

B) Deflasyonist açık-enflasyonist açık 

C) Tam istihdam-friksiyonel işsizlik 

D) GSMH-amortismanlar 

E) GSMH-GSYİH 

-~ 
..c 

~ 
Yanıt: A -~ 
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ULUSLARARASI İKTİSAT 

ULUSLARARASI İKTİSAT 

1. Aşağıdakilerin hangisi uluslararası 
Ticaret Teorisinin amacıdır? 

2. 

A) Ekonomik istikrarın sağlanması 
B) Ekonomik rekabetin sağlanması 
C) Ülkeler arasındaki mal hizmet alım

satımlarının nedenlerini keşfetmek 
ve bu konuda tahminler yapmak 

D) Uluslararası ticaretin serbestleştiril
mesi 

E) Devletlerin serbest ticaret üzerine 
koydukları kısıtlamaların kaldırılması 

Yanıt: C 
Uluslararası Ticaret Teorisinin amacı; 
Ülkeler arasındaki mal hizmet alım
satımlarının nedenlerini keşfetmek ve 
bu konuda tahminler yapabilmesine 
olanak sağlamaktır. Başka bir deyişle, ·;; 
bu alanda yürütülen bilimsel çalışmalar ~ 
asıl olarak sözkonusu iki amaç doğrul- 32 
!usunda teori geliştirme çabasına yöne- ·~ 
~r. ~ 

Aşağıdakilerin hangisi uluslararası 
Ticaret Teorisinin varsayımlarından 
biri değildir? 
A) Dış ticaret üzerinde tarifelerin bu

lunmaması 

B) Dış ticaret üzerinde hükümet kısıt
lamalarının bulunması 

C) Üretim faktörlerinin ülke içinde tam 
hareketli olması 

D) üretim faktörlerinin ülkeler arasında 
tam hareketli olması 

E) Mal ve faktör fiyatlarında tam reka
betin geçerli olması 

Yanıt: D 
Uluslararası Ticaret Teoris'ınde bir dizi 
varsayım vardır. Bunlar özetle: 

İki ülkeli, iki mallı ve iki faktörlü bir 
dünya varsayımı 

3. 

4. 
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Dış ticaret üzerinde tarifelerin ve di~ 
ğer hükümet kısıtlamalarının bu
lunmaması 

Faktörlerin ülke içinde tam hareketli 
olması, ülkeler arasında ise tam ha
reketsiz olması 

Mal ve faktör fiyatlarında tam reka
betin geçerli olması 
Uluslararası taşıma giderlerinin yok
luğu 

"Dış ticaret politikasının temel amacı 
hazinenin altın stokunu artırmaktır" 
felsefesini savunan iktisadi düşünce 
akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fizyokratlar B) Merkantilistler 
C) Klasikler D) Neo-Klasikler 
E) Keynesyenler 

Yanıt: B 
Merkantilist felsefeye göre, dış ticaret 
politikasının temel amacı hazinenin al
tın stokunu artırmaktır. Bunun için de 
ödemeler dengesinde fazlalık oluştur
mak gerekir. Merkantilistler servetin 
kaynağı olarak altın ve değerli maden
leri görmüşlerdir. Merkantilistlere göre 
hazinenin altın stoku aynı zamanda 
ekonomik ve siyasal gücün de temelini 
oluşturur. 

Merkantilistler uluslararası 
aşağıdakilerin hangisine 
önem verirler? 
A) İhracatın artırılması 

ticarette 
büyük 

B) Mamül mal ithalinin kısıtlanması 
C) Hammadde ithalatının serbestleşti

rilmesi 
D) Hammadde ithalatının özendirilmesi 
E) Üretim faktörlerinin serbest dolaşımı 

Yanıt: A 
Merkantilistler ihracatın artırılmasına 
birinci derecede önem verirler. 
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5. Aşağıdaki iktisadi akımlardan han

gisi "ticaretten bir taraf kazançlı çı

karken diğer taraf aynı ölçüde zarara 

uğrar" görüşünü ileri sürmüştür? 

6. 

A) Fizyokratlar B) Merkantilistler 

C) Keynesyenler D) Neo-Keynesyenler 

E) Monetaristler 
Yanıt: B 

Merkantilistlere göre ticaretten bir taraf 

kazançlı çıkarken diğer taraf aynı ölçü

de zarara uğrar, yani; ticaretten tüm ta

raflar aynı anda kazanç elde edemez, 

bir tarafın sağladığı kazanç öbür tarafın 

uğradığı kayıp pahasına olur. 

Uluslararası İktisat hangi iktisatçı 

tarafından bir bilim dalı haline geti

rilmiştir? 

A) Ricardo 

C) A.Smith 

E) J.M. Keynes 

B) Marshall 

D) J.S. Mili 

Yanıt: C ·ı;ı 

7. 

A. Smith'den önce ekonomik hayatta 

geçerti olan düşünce akımı Merkanti

lizmdi. Smith; Ulusların Zenginliği adlı 

eserinde serbest ticaretin yararlarını 

göstererek Merkantilistlerin dış ticareti 

sınırlandırma konusundaki görüşlerini 

çürütmüştür. Böylece uluslararası ikti

sat ilk kez bilimsel bir biçimde açıklan

maya başladı. 

Aşağıdakilerden hangisi "bir malın 

maliyeti onun üretimi için harcanan 

emek ile ölçülür" görüşünü ifade 

eder? 

A) Emek Teorisi 

8) Fiyat Teorisi 

C) Emek-Değer Teorisi 

D) Değer Teorisi 

E) Sermaye Teorisi 
Yanıt: C 

Emek-Değer Teorisine göre; bir malın 

maliyeti (talep koşullarının bulunma

ması halinde o malın fiyatı) onun üre

timi için harcanan emek ile ölçülür. Di-

cı 
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ğer yandan da emek homojen bir üre

tim faktörü olarak da kabul edilmiştir. 

Bu teoriye göre, üretimde göreceli ola

rak fazla emek kullanılmışsa malın ma

liyeti (fiyatı) yüksek, emek az miktarda 

kullanılmışsa düşükolur. 

8- Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 

modellerinin varsayımlarından biri 

değildir? 

A) Dünyada sadece iki ülke vardır 

B) Uluslararası ticarette para kullanılır 

C) Tüm piyasalarda tam rekabet koşul

ları geçerlidir 

D) İç ve dış ekonomi üzerinde herhangi 

bir devlet müdahalesi yoktur 

E) İşgücü faktörü ülke içinde tam hare

ketli, ülkeler arasında ise tam hare

ketsizdir 
Yanıt: B 

Dış Ticaret Modellerinin standart var

sayımları özetle: 

Dünyada yalnızca iki ülke vardır, iki 

mal üretilir ve her iki ülke de bu iki 

malı üretebilecek durumdadır. Ayrı

ca her mal kendi içinde homojen ni

teliktedir. 

Uluslararası ticarette para kullanıl

maz, dış mübadeleler malın malla 

değişimi şeklinde gerçekleştirilir. 

Tüm piyasalarda tam rekabet koşul

ları geçertidir. 

İç veya dış ekonomi üzerinde her

hangi bir devlet müdahalesi yoktur. 

Dolayısıyla bu modellerde gümrük 

tarifeleri, kotalar ve öteki kısıtlama

lar yer almaz. 

Fiyatlar parasal değil reel fiyatlardır 

Maliyeti oluşturan tek üretim faktörü 

emektir. 

İşgücü faktörü ülke içinde tam hare

ketli, ülkeler arasında ise tam hare

ketsizdir. 

Ekonomi tam istihdam halindedir 

Taşıma giderleri sıfırdır. 
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9. 

10. 

Mutlak Üstünlük Teorisi aşağıdaki 
iktisatçılardan hangisine aittir? 
A) Marshall B) Say 
C) D. Ricardo 
E) J.S. mili 

D) A. Smith 

Yanıt: D 
A. Smith serbest ticaret ve uluslararası 
uzmanlaşmanın yararlarını mutlak üs
tünlük teorisi ile açıklar. Buna göre, iki
ülkeli bir modelde, ülkelerden biri, diğe
riyle kıyaslandığında, hangi malları da
ha düşük maliyetle üretiyorsa, o malla
rın üretiminde uzmanlaşmalı; düşük 
maliyetle ürettiklerini ihraç ederken iç 
maliyetleri yüksek malları ithal etmeli
dir. Ancak, buradaki maliyet kavramı, 
sadece homojen olduğu düşünülen 
emek faktörünü içermektedir. 

·~ 

~ Mutlak üstünlük Teorisine göre eğer "" 
bir ü'İke bü'tün malların üretiminde, -~ 
diğer ülkeden daha ü'stün durumda °' 
ise aşağıdakilerden hangisi söz ko
nusu olur? 
A) Uluslararası ticaretten her iki ülke 

de kazançlı çıkar 
B) Uluslararası ticaretten her iki ülke 

de zararlı çıkar 
C) Malları üretmede üstün ülke üretimi 

bırakmalıdır 

D) Malları daha fazla maliyetle üreten 
ülke üretimi bırakmalıdır 

E) Uluslararası ticaret yapmaya gerek 
yoktur 

Yanıt: E 
Mutlak Üstünlük Teorisine göre; böyle 
bir durumda ticaret yapmaya gerek 
yoktur, ülke bütün malları kendisi üretir. 
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11. "Bir ülke hangi malları daha düşü'k 
bir maliyetle üretiyorsa o ülke söz 
konusu mallarda uzmanlaşmalı ve 
bu malları ihraç ederek pahalıya üre
tebildiklerini yurtdışından ithal etme
lidir" görü'şü hangi teoriye aittir? 

12. 

A) Emek Teorisi 
B) Değer Teorisi 
C) Mutlak Üstünlük Teorisi 
D) Karşılaştırmalı üstünlük Teorisi 
E) Eme-Değer Teorisi 

Yanıt: C 

Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli aşa
ğıdaki iktisatçılardan hangisine ait
tir? 

A) A. Smith 

C) Marshall 

E)J.S.Mill 

B) D. Ricardo 
D) J. B. Say 

Yanıt: B 
Dış ticaret teorisinde A. Smith'in Mutlak 
Üstünlükler Teorisi önemli bir yere sa
hip olmasına rağmen, uluslararası ihti
saslaşmayı yalnızca mutlak üstünlükler 
ile açıklamak mümkün değildir. Çünkü, 
eğer bir ülke bütün malları diğerine gö
re mutlak olarak daha ucuza üretirse 
durum ne olacaktır. Bu sorunun ceva
bını, David Ricardo Karşılaştırmalı Üs
tünlükler Teorisi ile vermiştir. 

13. Mutlak Üstünlük Teorisine göre, bir 
ülke bütün malların üretiminde diğe
rinden daha üstün durumdaysa aşa
ğıdaki durumlardan hangisi söz ko
nusu olur? 
A) Ülke maliyeti en az olan malı üretir 
B) Ülke fiyatı en yüksek olan malı üretir 
C) Ülke diğer ülkede maliyetin en fazla 

olduğu malı üretir 
D) Ülke diğer ülkede fiyatı en yüksek 

olan malı üretir 
E) Ülke bütün malları kendisi üretir 

Yanıt: E 
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Mutlak Üstünlük Teorisine göre; böyle 

bir durumda ticaret yapmaya gerek 

yoktur, ülke bütün malları kendisi üretir. 

14. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştır

malı üstünlük teorisinin eksiklikle

rinden biri değildir? 

A) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, Fır

sat Maliyeti Teorisine dayanır 

B) Ricardo, ülkeler arasındaki işgücü 

verimliliğindeki farklılığın nedenlerini 

açıklayamamıştır 

C) Ricardo'ya göre işgücü ülke içinde 

tam hareketli, ülkeler arasında ise 

tam hareketsizdir 

D) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi bir 

arz teorisidir 

E) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi 

sabit maliyetlere ve tam uzmanlaş-

maya dayanır ·~ 

Yanıt: A 
..c::ı 

"'· "' :.!. 

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, fırsat ·-
11! 

maliyet kavramına değil Emek-Değer °' 
Teorisine dayanır. Maliyeti oluşturan 

tek etken olarak emek kabul edilmiştir. 

Oysa sermeye, doğal kaynaklar ve giri

şimci faktörlerinin maliyetin dışında bı

rakılması, gerçekte kıt kaynakların et-

kin kullanımını engelleyecek çok önem-

li bir nedendir. 

15. Dış ticarette talep koşullarına ilk kez 

yer veren iktisatçı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) A. Smith B) Baro 

C) O. Ricardo O) J. S. Mili 

E) J. B. Say 
Yanıt: D 

Mill'e göre, iki ülkeli modelde eğer ülke

lerin bir diğerinin malına karşı talepleri

nin ne derece şiddetli olduğu bilinirse, 

ticarette denge fiyatları belirlenebilir. 

Mill'in dış ticaret hadlerinin oluşumuyla 

ilgili açıklamaları "karşılıklı talep kanu

nu"a dayanır. 

16. 
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Motor Kumaş 

!adet\ !metre) 

Almanya 40 20 

Türkiye 5 10 

Yukarıdaki tabloda Almanya ve Tür

kiye'de bir işgününde üretilebilen 

mal miktarları yer almaktadır. 

Bu verilere dayanarak Karşılaştırma

lı Üstünlükler teorisine göre aşağı

daki durumlardan hangisi söz konu

su olur? 

A) Hem kumaşı hem de motoru Al

manya üretmelidir 

B) Hem kumaşı hem de motoru Türki

ye üretmelidir 

C) Türkiye kumaş, Almanya motor 

üretmelidir 

D) Türkiye motor, Almanya motor 

üretmelidir 

E) Almanya ve Türkiye, her iki malı da 

ithal etmelidir 
Yanıt: C 

17. Aşağıdaki teorilerin hangisinde öl

çeğe göre artan verimler söz konu

sudur? 

A) Mutlak üstünlükler teorisi 

B) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi 

C) Faktör donatımı teorisi 

O) Stolper-Samuelsen Gelir dağılımı 

teoremi 

E) Monopolcü rekabet Teoremi 

Yanıt: E 

Monopolcü Rekabet Teorisi analizinde 

ölçeğe göre artan getiriler, monopolcü 

rekabet piyasaları ve ürün farklılaştır

ması önem kazanmakta ve teknolojik 

değişmeler göz önüne alınmaktadır. 
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18 •. Teklif. eğrileri kavramını ilk ortaya 
atan iktisatçı aşağıdakilerden hangi
sidir? 

19. 

A) D.' Ricardo B) A. Marshall 
C) J. S .. Mili D) M. Friedman 
E) Keynes 

Yanıt: B 
Ülkenin belli miktar veya hacimdeki it
hal malı karşılığında önerdiği ihraç malı 
tutarına "teklif eğrisi" adı verilir. Teklif 
eğrisi ise, ithal malı birer birim artırılır
ken bunların karşılığında ülkenin kendi 
malından önereceği miktarları gösteren 
mal demetlerinin bileşimlerini gösteren 
eğridir. 

Aşağıdaklİerden hangi~i teklif eğrile- ·:;: 
ri ile ilgili değildir? j 
A) Teklif eğrisi üzerindeki her nokta bir 

teklifi gösterir ·~ 
B) Teklif eğrisi üzerindeki her nokta ta

lep edilen miktarları gösterir 
C) Teklif eğrisi üzerindeki her nokta 

maiların birbirine oranı olan ulusla
rarası göreceli fiyatı gösterir 

D) Teklif eğrisi hem arz, hem de talep 
eğrisi olma özelliğine sahiptir 

E) Teklif eğrileri iç maliyet doğrusunun 
altındadır 

Yanıt: E 
Teklif eğrileri iç maliyet doğrusunun al
tına. inemez, çünkü ticaret hadlerinin iç 
maliyetlerden düşük olması durumunda 
ülkenin ithal malını da kendisinin üret
mesi dış maliyetten daha karlıdır. 

20. 

21. 
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Teklif eğrisinin şekli aşağıdakilerden 
hangisini yansıtır? 
A) Ülkenin ithal ve ihraç mal talebi 
B) Ülkenin ithal ve ihraç malı arzı 
C) Ülkenin ithal ve ihraç mallarının fi

yatları 

D) Ülkenin ithal ve ihraç mallarına karşı 
olan zevk ve tercihleri 

E) Ülkenin ithal edebileceği maksimum 
mal miktarını 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi Heckscher
Ohlin modelinden elde edilen varsa
yımlardan biri değildir? 
A) Faktör donatımı teoremi 
B) Faktör fiyatları eşitliği teoremi 
C) Stolper-Samuelson gelir dağılımı 

teoremi 
D) Rybczynski teoremi 
E) Haberler teoremi 

Yanıt: E 
Haberler teoremi Heckscher- Ohlin 
modelinden elde edilen varsayımlardan 
biri değildir. J. M. Haberler fırsat mali
yeti kavramı ortaya atan iktisatçıdır. 

22. Her ülke zengin olarak sahip olduğu 
faktörü yoğun biçimde kullanarak 
malların üretiminde karşılaştırmalı 
üstünlük elde eder görüşü aşağıdaki 
teorilerden hangisine aittir? 
A) Mutlak Üstünlük Teorisi 
B) Stolper-Samuelson teoremi 
C) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 
D) Faktör donatımı teoremi 
E) Fırsat maliyeti Teorisi 

Yanıt: D 
Faktör Donatımı Teorisi; Bir ülke hangi 
üretim faktörüne zengin olarak sahipse, 
üretimi o faktörü yoğun olarak gerekti
ren malları daha ucuza üretir, dolayı
sıyla bu alanda uzmanlaşır ve bu mal
ları ihraç eder. 
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23. Serbest ticaret faktör fiyatlarını eşit

ler ve bu bakımdan uluslararası ser

best faktör hareketliliği ile aynı so

nucu doğurur görüşü aşağıdaki teo

rilerden hangisine aittir? 

A) Faktör fiyatları eşitliği teoremi 

B) Haberler teoremi 

C) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 

D) Emek-Değer Teoremi 

E) Rybczynski teoremi 

Yanıt: A 

Faktör fiyatları eşitliği teoremine göre, 

uluslararası faktör hareketliliğinin tam 

olması durumunda faktör piyasalarının 

sağlayacağı faktör fiyatlarının eşitlen

mesi sonucunu faktör mobilizasyonu

nun olmadığı koşullarda serbest ticare

tin ortaya çıkaracağını ileri sürmektedir. 

~ 
24. Serbest ticaretin ülkenin bol olarak '" 

sahip bulunduğu faktörün reel geli- :il 
rini yükselteceği kıt faktörün gelirini ·ı;ı 

Ol 

ise düşüreceği görüşünü ortaya ko-

yan teori aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Nitelikli İşgücü teoremi 

B) Faktör Donatımı teoremi 

C) Stolper-Samuelson teoremi 

D) Dış Ticaret Teoremi 

E) Teknoloji açığı Teoremi 

Yanıt: C 

Stolper ve samuelson teoremi ne göre, 

serbest ticaret, ihracatçı sektörün yo

ğun kullandığı ülkede bol olan faktörün 

yararına iken korumacılık, ithal ikameci 

sektörde yoğun kullanılan ve ülkede kıt 

olan faktörün lehinedir. Korumacılık du

rumunda ülkede kıt olan faktörün fiyatı 

bol olan faktör aleyhine artar. 
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25. Tam çalışma koşulları altında yalnız 

bir faktörün arzı artınca bu faktörü 

yoğun olarak kullanan malın üreti

minin genişleyeceği, arzı sabit. kalan 

faktörü yoğun olarak kullanan malın 

üretiminin ise mutlak olarak darala

cağı görüşünü savunan teori aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) Emek-Değer Teoremi 

B) Rybczynski teoremi 

C) Mutlak Üstünlük Teorisi 

D) Samuelson teoremi 

E) Faktör donatımı teoremi 
Yanıt: B 

26. Faktör fiyatları eşitliğini ilk kez ele 

alan iktisatçı aşağıdakilerden hangi

sidir? 
A) Samuelson B) Stolper 

C) Ricardo D) Heckscher 

E) Ohlin 
Yanıt: D 

Faktör fiyatları eşitliğine ilk kez 

Heckscher ünlü makalesinde "The Ef

fect of Froign Trade" değinmiştir. Ohlin, 

mutlak eşitlik yerine faktör fiyatları eşit

liği yönünde bir eğilimden söz etmiştir. 

Samuelson ise, bir makalesinde anali

tik olarak, serbest ticaretin tam bir ulus

lararası faktör fiyatları eşitliğine yol 

açacağını kanıtlamıştır. 

27. Bir ülkenin tarife koyan ülkeye karşı 

malını satmak ve Pazar payını kay

betmemek için satış fiyatını düşür

mesi, bunun sonucunda ise tarife 

koyan alıcı ülkede ithalat fiyatlarının 

ve ithalata rakip üretim kesimlerin

deki fiyatların düşmesi aşağıdakiler

den hangisini doğurur? 

A) Leontief Paradoksu 

B) Metzler Paradoksu 

C) Stolper-Samuelson teoremi 

D) Heckscher- Ohlin teoremi 

E) Tasarruf Paradoksu 

Yanıt: B 
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28. 

29. 

Bir ülke ithalat için bir tarife koyunca 
karşı ülke malını satmakta güçlükle 
karşılaşır ve piyasa payını kaybetme
mek için satış fiyatını kırma yoluna gi
der. Bu ise tarife koyan alıcı ülkenin it
halat fiyatlarının dolayısıyla ithalata ra
kip üretim mallarının fiyatlarının düş
mesine neden olur. Buna Meltzler Pa
radoksu denir. 

Leontief Paradoksu aşağıdaki teori
lerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Mutlak Üstünlük Teorisi 
B) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 
C) Heckscher- Ohlin teoremi 
D) Emek-Değer Teorisi 
E) Faktör donatımı teorisi 

Yanıt: C 
Ülkelerin en çok sahip olduğu malı ih
raç, en az sahip olduğunu da ithal etti
ğini açıklayan Heckscher-Ohlin teorisi
ne, ekonomist Wassily Leontief tarafın
dan getirilen karşıt görüş. Rus asıllı 
Amerikalı ekonomist Wasilly Leontief, 
karşı görüşünü Amerikan ekonomisine 
dayandırmıştır. Buna göre Amerika'nın 
sermaye yönünden zengin olduğu dü
şünülür. İlkenin sermaye yoğun ürünleri 
ihraç, emek yoğun ürünleri ise ithal et
mesi gerekir. Ne var ki ABD, emek yo
ğun malları ihraç, sermaye yoğun mal
ları ithal etmektedir. 

Amerika'nın emek-yoğun mallar ih
raç edip sermaye yoğun mallar ithal 
ettiğini gösteren araştırma aşağıda
kilerden hangisidir? 
A) Tasarruf Paradoksu 
B) Emek-Değer Teorisi 
C) Faktör Fiyatları Eşitliği Teorisi 
D) Metzler Paradoksu 
E) Leontief Paradoksu 

Yanıt: E 

j 
32 
-~ 
O> 
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30. Aşağıdaki ülkelerden hangisi APEC 
üyesi değildir? 

31. 

A)ABD 

B) Meksika 

C) Kanada 

D)Japonya 

E) Avusturya 

Yanıt: E 
APEC, Asya-Pasifik bölgesindeki eko
nomik gelişmeyi ve refah düzeyini daha 
ileriye taşımak ve Asya Pasifik Toplu
luğu arasındaki bağları güçlendirmek 
amacıyla 1989 yılında kurulmuştur. 
APEC'in "Üye Ekonomiler" olarak da 
anılan 21 üyesi vardır. Bunlar Avustral
ya, Brunei, Kanada, Şifi, Çin, Hong 
Kong (Çin), Tayvan (Çin), Endonezya, 
Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Ye
ni Zelanda, Papua Yeni Cine, Peru, Fi
lipinler, Rusya Federasyonu, Singapur, 
Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Vietnam'dır. 

İki ülkenin üretim olanakları (Trans
formasyon) eğrilerinin genellikle 
birbirlerinden farklı olmasının nede
ni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İki ülkedeki tüketici tercihlerinin fark

lı olması 

B) İki ülkenin maliyet yapılarının farklı 
olması 

C) İki ülkenin sahip oldukları kaynakla
rın farklı olması 

D) Üretimde artan maliyetlerin söz ko
nusu olmaması 

E) Üretilen malların ancak bir bölümü
nün dış ticarete konu olması 

Yanıt: C 
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32. İthal edilebilir mal kesiminde yoğun 

kullanılan faktörün daha hızlı artışı 

dolayısıyla ortaya çıkan büyüme du

rumunda ithal edilebilir malların üre

timi, ihraç edilebilir malların üretimi

ne göre daha yüksek oranda artması 

aşağıdaki büyüme çeşitlerinden 

hangisiyle ilgilidir? 

A) Yansız büyüme 

B) Ticareti artırıcı yönlü büyüme 

C) Ticarette karşıt yönlü büyüme 

D) Ölçek ekonomisi 

E) Yoksullaştıran büyüme 

Yanıt: C 

33. Aşağıdakilerin hangisi dış ticaretin 

dinamik yararlarından biri değildir? 

A) Üretim ve kaynak açığını karşılama 

B) İç ekonomideki ürün fazlasına Pa- ·-6; 
zar sağlama .o 

C) Geniş bir piyasa hacmi ~ 
D) Rekabet 

E) İç piyasa talebinin daralması 

Yanıt: E 

Dış iicareiin dinamik yararlarından biri 

de, dış ticaretin iç piyasa talebini geliş

tirmesidir. Geniş bir iç piyasaya sahip 

olan ülkelerde önceleri ithal edilen yeni 

sanayi ürünleri, zamanla yurtiçi talebi 

genişleterek sözkonusu malların yurti

çinde etkin biçimde üretilmesine olanak 

sa(jlamıştır. 

34. Aşağıdakilerin hangisi dış ticaret 

politikasının amaçlarından birisi de

ğildir? 

A) Dış ödemeler dengesizliklerinin gi-

derilmesi 

B) Dış rekabete açılma 

C) Ekonomik kalkınma 

D) Piyasa aksaklıklarının giderilmesi 

E) Ekonomik istikrarın sağlanması 

Yanıt: B 

-~ 
C> 
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Ülkeler dış piyasanın rekabetine daya

namayan yerli endüstrilerini korumak 

için ithalatını sınırlandırma yoluna gi

debilir. Az gelişmiş ülkelerde, yeni ku

rulan veya ileride kurulacak endüstriler 

belirli bir olgunluk aşamasına ulaşınca

ya kadar böyle bir korumaya ihtiyaç 

duyarlar. 

Dış ticaret politikasının amaçları özetle: 

Dış ödemeler dengesizliklerinin gi

derilmesi 

Dış rekabetten korunma 

Ekonomik kalkınma 

Piyasa aksaklıklarının giderilmesi 

Ekonominin liberalleştirilmesi 

İç ekonomik istikrarın sağlanması 

Hazineye gelir sağlamak 

Dış piyasalarda monopol gücünden 

yararlanma 

Otarşi 

Sosyal ve siyasi nedenler 

Dış politika amaçları 

35. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 

politikasının araçlarından biri değil

dir? 

A) Gümrük tarifeleri 

B) Miktar kısıtlamaları 

C) Tarife benzeri faktörler 

D) Görünmez engeller 

E) İthalatın özendirilmesi 

Yanıt: E 

İthalatın özendirilmesi dış ticaret politi

kasının aracı değildir. Dış ticaret politi

kasının araçları özetle: 

Gümrük tarifeleri 

Miktar kısıtlamaları 

Tarife benzeri faktörler 

Görünmez engeller 

Bağlı ticaret 

Gönüllü ihracat kısıtlamaları 

İhracatın özendirilmesi 
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36. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret 
politikasının tarife dışı araçlarından 
biri değildir? 

A) Gönüllü ihracat kısıtlamaları 

B) Görünmez engeller 

C) Bağlı ticaret 

D) İhracatın özendirilmesi 

E) Gümrük tarifeleri 

Yanıt: E 
Tarife dışı araçlar, gümrük tarifelerinin 
dışında genellikle döviz çıkışına yol 
açan işlemleri kısıtlamak için hüküme
tin tek taraflı kararı ile konulan müda
hale önlemleridir. 

37. Aşağıdakilerden hangisi gümrük ver
.gilerinin etkilerinden biri değildir? 

A) Üretim etkisi B) Tüketim etkisi 
C) Bölüşüm etkisi D) İkame etkisi 
E) Gelir etkisi 

Yanıt: D 

38. Gümrük vergilerinin ithal malının iç 
fiyatını yükseltmesi, ithalata rakip 
üreticileri dış piyasanın rekabetin
den koruyarak yerli üretimin artma
sına yol açması aşağıdaki etkilerden 
hangisidir? 

A) İkame etkisi B) Gelir etkisi 
C) Bölüşüm etkisi D) Tüketim etkisi 

E) Koruma etkisi 

Yanıt: E 

39. Bir mal üzerine gümrük vergisi ko
nulması o mal üzerinde aşağıdaki 
etkilerden hangisine neden olmaz? 

A) Para etkisi 

B) Üretim etkisi 

C) Tüketim etkisi 

D) Gelir dağılımı etkisi 

E) Hazineye gelir sağlama etkisi 

Yanıt: A 
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Bir mal üzerine gümrük vergisi konul
ması o malın yurtiçi fiyatının yükselme
sine yol açar. İç fiyatların artması ise 
malın yerli üretiminin genişlemesine, 
tüketiminin kısılmasına ve milli gelirin 
ilgili endüstride çalışan üreticilere doğ
ru yeniden dağıtılmasına neden olur. 
Ayrıca, vergiler malın ithalatını sıfıra 
indirecek kadar yüksek olmadığı süre
ce devlet hazinesine de bir gelir sağla
nır. Kısaca, bir mal üzerine konulan 
gümrük vergileri dar anlamda dört farklı 
etki ortaya çıkarır. Bunlar üretim, tüke
tim, gelir dağılımı ve hazineye gelir 
sağlama etkileridir. 

40. Aşağıdakilerden hangisi özel güm
rük rejimlerinden biri değildir? 

A) Geçici ithal ve geçici ihraç 
B) Serbest bölgeler 

C) Bedelli ithalat 

D) Antrepolar 

E) Transit taşımacılık 

Özel gümrük rejimleri özetle: 
geçici kabul 

serbest bölgeler 

antrepo 

transit taşımacılık 

sınır ve kıyı ticareti 

Geçici ithal ve geçici ihraç 

Bedelsiz ithalattan oluşur. 

Yanıt: C 

41. Özellikle karayolu ticaretinde öne 
çıkan ve yabancı malların tarife 
ödenmeden gümrük makamlarının 
denetimi altında uzunca bir süre 
muhafaza edilmesine yarayan kapalı 
alanlara ne ad verilir? 

A) Serbest bölge B) Kıyı 
C) Sınır ticareti 

E) Antrepo 

D) Özel bölge 

Yanıt: E 
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Antrepo gümrük gözetimi altında bulu

nan eşyanın konulması amacıyla kuru

lan ve kuruluşunda aranılacak koşulları 

ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen 

yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşya

nın gümrük mevzuatında düzenlenen 

şekilde konulması halinde süresiz ka

labildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı 

süre içerisinde eşyaya terettüp eden 

vergilerin ödenmediği bir gümrük reji

midir. 

42. Türkiye ile AB arasında imzalanan 

Gümrük Birliği antlaşması hangi ta
rihten itibaren yürürlüğe girmiştir? 

A) Aralık 1994 

B) Ocak 1995 

C) Haziran 1995 

D) Aralık 1995 

E) Ocak 1996 
-~ 

~ 
Yanıt: E ]1 

Türkiye ile AB arasında 1995 yılında ·§ 
Gümrük Birliği antlaşması imzalanmış cı 

ve 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren yü

rürlüğe girmiştir. 

43. Hükümetlerin ithal edilecek mal ve 
hacmi üzerine fiziki miktar veya de
ğer olarak koyduğu sınırlandırmala

ra ne ad verilir? 

A) İthal kotaları 

B) İthalat kısıtlamaları 

C) İthalat yasaklamaları 

D) Döviz kontrolü 

E) Damping 
Yanıt: A 

Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi 
üzerine fiziki miktar veya değer olarak 
koyduğu sınırlandırmalara kota denir. 

İthal kotaları yurtiçi tarım veya sanayi 
kesimini korumak ya da ödemeler bi
lançosu açıklarını kapatmak gibi neden

lerle kullanılır. 
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Üç farklı kota türü vardır: 

-Global Kota: Hükümet sadece ithal mal 
hacmini belirler, ithalatın hangi ülkeden 
ve kimler tarafından yapılacağına ka
rışmaz. 

-Tahsisli İthal Kotası: Lisans sistemi 
uygulanır. Lisans kotaya tabi mallardan 
belirli miktar ithal edebilmek için ithalat
çıya verilen özel izin belgesidir. 
-Gümrük Tarife Kotaları: İkili tarife sis
temi uygulanarak kotalar yumuşatılır. 

Belirli miktarda mal yürürlükteki gümrük 
tarifesinden ithal edilirken bu miktar 
dolduğunda tarifeler yükseltilir. 

44. İhracatta bir büyük firmanın matını 
dış piyasada iç piyasadan daha dü
şük bir fiyattan satmasına ne ad ve

rilir? 

A) Kota 

B) İthal kısıtlamaları 

C) Fiyat farklılaştırması 

D) Damping 

E) İhracat sübvansiyonları 

Yanıt: D 

İhracat endüstrisindeki bir büyük firma
nın malını dış piyasada, iç piyasadan 
daha düşük bir fiyata satmasına dam

ping adı verilir. 

Malın dış piyasada, iç piyasadan daha pa

halıya satılması ise ters damping denir. 

• Damping 3'e ayrılır. 
• Arada bir yapılan damping 

• Yıkıcı damping 
• Sürekli damping 
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45. Aşağıdakilerden hangisi bağlı ticaret 
türlerinden biri değildir? 
A) Takas 

B) Kliring 
C) İhracat sübvansiyonları 
D) Aktarma ticareti 
E) Karşı satınalım işlemleri 

Yanıt: C 
Bağlı ticaret türleri özetle: 

46. 

47. 

Takas 

Kliring 

Aktarma ticareti 

Karşı satınalım işlemleri 

Geri satınalım işlemleri 
Fason imalat 
Uluslararası ödeme anlaşmaları 
Dengeleme anlaşmaları 

~ 
Özel bir firmanın yabancı bir devlete ~ 
mal satması ve belirli bir süre sonra -~ 
da o ülkeden mal satın alması şek- cı 
linde gerçekleşen ticaret türü aşağı
dakilerden hangisidir? 
A) Takas 

B) Kliring 
C) Karşı satın alım işlemleri 
D) Geri satın alım işlemleri 
E) Uluslararası ödeme anlaşmaları 

Yanıt: C 
Sanayileşmiş ülkelerin az gelişmiş 
ülkelerdeki ucuz işgücünden yarar
lanmak için bazı emek-yoğun imalat 
faaliyetlerini bu ülkelerde yaptırma
larına ne ad verilir? 
A) Karşı satın alım işlemleri 
B) Geri satın alım işlemleri 
C) Fason imalat 
D) Uluslararası ticaret anlaşmaları 
E) Uluslararası ödeme anlaşmaları 

Yanıt: C 
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48. Aşağıdakilerden hangisi bağlı ticare
tin faydalarından biri değildir? 
A) Çok yanlı denkleştirmeye olanak 

vermemek 
B) Karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı 

bir uluslararası işbölümüne aykırıdır 
C) Ticarete konu olan malların kalitesi 

düşüktür ve pahalıdır 
D) Aksak rekabete neden olur 
E) Dış piyasalarda ülkenin kendi malla

rıyla rekabet 

Yanıt: D 

49. GATT hangi yılda yürürlüğe girmiştir? 

50. 

A)1941 8)1944 C)1945 
D)1948 E)1950 

Yanıt: D 

GA TT bir tarife sözleşmesidir. 1948 yı
lında faaliyete geçmiştir. Geçici olması 
öngörülmekle birlikte giderek süreklilik 
kazanmıştır. 

WTO aşağıdaki organizasyonların 
hangisinin yerine kurulmuştur? 
A) ILO B) GATT 
C) Brethon Woods D) NAFTA 
E) IFC 

Yanıt: B 
WTO, 1 Ocak 1995'te kurulmuştur. 
Uruguay Round'a taraf olan ülkeler 15 
Aralık 1993'te görüşmeleri tamamlamış 
ve Fas'ın Marakeş kentinde Nisan 
1994'te "Nihai Karar" bakanlar tarafın
dan imzalanmıştır. 15 Nisan 1994'te 
ilan edilen Marakeş Deklerasyonu, 
Uruguay Round'u görüşmelerini onay
lamış ve Tarifeler ve Ticaret Genel An
laşması (GATT) altında gerçekleştirilen 
yedi görüşmenin "dünya ekonomisini 
güçlendirdiği ve daha fazla ticaret, yatı
rım, istihdam ve gelir artışı sağladığı"nı 
ilan etmiştir. WTO, Uruguay Round'u 
görüşmelerinin şekillendiği ve bir an
laşmadır ve GATT'ın devamıdır. 
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51. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi bir
leşme hareketlerinden biri değildir? 

52. 

53. 

A) Serbest bölge 

B) Gümrük birliği 

C) Ortak Pazar 

O) İktisadi birlik 

E) Mali birlik 
Yanıt: E 

Ekonomik entegrasyonun aşamaları da 

çeşitli iktisatçılar tarafından farklı kate

gorilere ayrılmıştır. Bu ayrımlar içeri
sinde en çok bilineni Bela Balassa tara

fından yapılan ayrımdır. Bu ayrım eko

nomik birleşmeyi 5 aşamaya ayırmıştır. 

Bu aşamalar sırasıyla serbest ticaret 

bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, ik

tisadi birlik ve siyasi birliktir. 

Anlaşmaya üye olan ülkelerin tek 
yanlı veya karşılıklı olarak belirli ·;; 

mallar üzerindeki gümrük tarifele- ~ 
rinde indirimde bulundukları birleş- :52 

me türü aşağıdakilerden hangisidir? ·~ 

A) Karşı satın alım işlemleri 

B) Uluslararası ticaret anlaşmaları 

C) Uluslararası ödeme anlaşmaları 

O) Tercihli ticaret anlaşmaları 

E) Serbest ticaret bölgesi 
Yanıt: D 

Üyelerin hem kendi aralarındaki tica
rette gümrük tarifeleri ve kotalar 
kaldırılmakta hem de birlik dışında 
kalan ülkelere karşı tek bir ortak tari
fenin uygulandığı iktisadi birlik şekli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tercihli ticaret anlaşmaları 

B) Serbest ticaret bölgesi 

C) Gümrük birliği 

O) Ortak Pazar 

E) Siyasal birlik 
Yanıt: C 

Gümrük Birliği, serbest ticaret bölgesi

nin ileri safhasını ifade eder. Üye ülke

ler kendi aralarında gümrük tarifelerini 

ve miktar kısıtlamalarını kaldırmanın 

cı 
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yanı sıra üye ülkeler dışında kalanlara 

ortak dış tarife ya da diğer ifadesiyle 

ortak gümrük tarifesi (OGT) uygularlar. 

54. Üye ülkeler aralarındaki ticareti ser

bestleştirip dışa karşı ortak tarife 

uygularken üretim faktörlerinin de 

birlik içinde serbest dolaşımının 

sağlandığı iktisadi birleşme şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

55. 

A) Tercihli ticaret anlaşmaları 

B) Gümrük birliği 

C) Serbest ticaret bölgesi 

O) İktisadi birlik 

E) Ortak Pazar 

Yanıt: E 

Ekonomik entegrasyonlarda gümrük 

birliğinden sonraki aşama ortak pazar

dır. Ortak Pazar anlaşması üye ülkeler 

arasında iç ticarette tüm tarifeleri ve di

ğer kısıtlamaları kaldırırken, ortak dış 

tarifeler koyar ve üye ülkeler arasına 

emek ve sermaye ve bilgiyi içeren üre

tim faktörlerinin bölge içinde serbest 

dolaşımına olanak sağlar. Üretim fak

törlerinin serbest dolaşımı bu bütün

leşme şeklini öncekilerden ayırmakta

dır. Avrupa ekonomik topluluğu bu 

aşamaya da örnek olarak gösterilebilir. 

Gümrük birliği uygulaması nedeniyle 

pahalı üretimin yerine ucuz üretimin 

geçmesi ve aynı zamanda daha ve

rimli ülkedeki üretim hacminin ge

nişlemesi şeklinde ortaya çıkan etki 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Refah etkisi 

B) Ticareti saptırıcı etki 

C) Üretim etkisi 

D) Tüketim etkisi 

E) İkame etkisi 

Yanıt: C 
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56. Aşağıdakilerden hangisi gümrük 
birliğinin statik etkilerinden biri de
ğildir? 

A) Tüketim etkisi 

B) Ticareti saptırıcı etki 

C) Ticaret yaratıcı etkisi 

D) Üretim etkisi 

E) Dış rekabeti artırıcı etki 

Yanıt: E 

Dış rekabeti artırıcı etkisi gümrük birli
ğinin statik değil dinamik etkilerinden 
birisidir. 

57. Aşağıdakilerden hangisi gümrük 
birliğinin dinamik etkilerinden biri 
değildir? 

A) Dış rekabetin artması 

B) Ölçek ekonomiler 

C) Dışsal ekonomiler 

D) Yatırımları özendirme 

E) Üretim etkisi 

Yanıt: E 
Gümrük birliğinin dinamik etkileri özetle: 

Dış rekabetin artması 

Ölçek ekonomiler 

Dışsal ekonomiler 

Teknolojik ilerleme 

Yatırımları özendirme 

Kaynak hareketliliği 

58. Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi 
birlikte benimsenmesi gereken ortak 
standartlardan biri değildir? 
A) Mal standartlarının sağlanması 

B) Ortak rekabet politikası 

C) Kamunun satın alım işlerinde ser
bestlik 

D) Ortak siyasal politikalar 

E) Ortak rekabet kuralları 

Yanıt: O 
İktisadi birliklerde benimsenmesi gere
ken ortak standart konuları özetle: 

Mal standartları 

Hizmet sektörü 

Rekabet politikası 

Kamunun satın alım işlemleri 
İşletme hukuku ilkeleri 

Ortak rekabet kuralları 

İnsanların serbest dolaşımı 
Yasal ve yönetsel engeller 
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59. Farklı gelişme düzeylerindeki ülkele
rin bir iktisadi gruba katılmaları du
rumunda zengin ülkelerin daha zen· 
gin, yoksul ülkelerin de daha yoksul 
duruma geldiğini ileri süren iktisat 
teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Birinci en iyi teori 

B) İkinci en iyi teori 

C) Kutuplaşma teorisi 

D) Mutlak üstünlük teorisi 
E) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi 

Yanıt: C 
Azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler 
arasındaki iktisadi bütünleşme ve ser
best ticaretin azgelişmişler aleyhine iş
leyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin 
daha zengin, fakir ülkelerin ise daha 
fakir hale geleceklerini savunan kuram. 
G. Myrdal tarafından geliştirilen kutup
laşma teorisine göre gelişmişlerle az
gelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör 
hareketlerinin serbest bırakılması du
rumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli 
işgücü yüksek gelir ve refah beklenti
siyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca 
yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke 
sanayilerinin rekabeti karşısında azge
lişmişlerin zayıf olan sanayileri çöke
cektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaş
masını körükleyecektir. 
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50. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 

kutuplaşma teorisini ortaya atmıştır? 

A) Rybczynski 

B) G. Myrdal 

C) Heckscher-Ohlin 

D) D. Ricardo 

E) A. Marhsall 
Yanıt: B 

Serbest ticaretin az gelişmiş ülkeler 
aleyhine işleyişini açıklayan teori. 19. 

yüzyıldaki ticari deneyimlere dayanıla
rak Gunnar Myrdal tarafından gelişti

rilmiştir. 

61. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 

Birliğinin amaçlarından biri değildir? 

A) Ticaretin tekelleştirilmesi 

B) Barışın korunması 

C) Ekonomik birleşme 

D) Ekonomik büyüme 

E) Siyasal birleşme 
Yanıt: A 

62. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 

Birliğinin organlarından biri değil

dir? 

A) Avrupa zirvesi 

B) Avrupa parlamentosu 

C) Avrupa komisyonu 

D) Bakanlar komisyonu 

E) Bakanlar konseyi 

Yanıt: D 

Avrupa Birliği, esas olarak, Avrupa 

Parlamentosu, AB Konseyi, AB Genel 
İşler Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa 

Sayıştayı, AB Ekonomi ve Sosyal Ko
mitesi ile Avrupa Adalet Divanı'ndan 

oluşuyor. 
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63. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 

Birliğinin mali kuruluşlarından biri 
değildir? 

A) Avrupa sosyal fonu 

B) Avrupa bankalar fonu 

C) Avrupa bölgesel kalkınma fonu 

D) Avrupa parasal işbirliği fonu 

E) Avrupa garanti ve yönlendirme fonu 

Yanıt: B 

64. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa 
Birliğinin üyelerinden biri değildir? 

A) İngiltere B) İsveç 

C) İsviçre D) Finlandiya 

E) Avusturya 
Yanıt: C 

-~ 65. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avru-

~ pa Serbest Ticaret Bölgesi'nin 

-"' (EFT A) üyelerinden biri değildir? 

-~ A) Norveç B) İngiltere 
Ol 

C) Danimarka D) İsviçre 

E) İtalya 
Yanıt: E 

Avrupa Serbest Mübadele Alanı 

(EFT A) 1960 yılında Stockholm'de im
zalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. 

Avrupa Topluluklarının kuruluş yılların
da, esas itibariyle Ortak Gümrük Tari

fesini kabul etmek istemeyen veya mil
letlerarası siyasal statüleri AET'ye ka
tılmaya olanak vermeyen tarafsız bazı 

Avrupa ülkeleri (Avusturya, Danimarka, 
Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngil

tere), İngiltere'nin önerisiyle EFTA'yı 
kurmuşlardır. İngiltere, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Portekiz ve Avusturya 

EFT A'nın kurucu üyeleridir. Daha son
ra, 1970'de İzlanda, 1986'da Finlandi
ya, 1991 'de ise Lihtenştayn katılmıştır. 

1973'te İngiltere ve Danimarka; 
1986'da Portekiz, 1995'te Avusturya

İsveç-Finlandiya AB'ye katılımlarının 
ardından bu örgütü terk etmişlerdir. 
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66. 

67. 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi CO· 
MECON'un üyelerinden biri değildir? 
A) Makedonya B) Bulgaristan 
C) Polonya D) Macaristan 
E) Moğolistan 

Yanıt: A 

COMECON'un üyeleri; Arnavutluk, 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik 
Alman Cumhuriyeti, Küba, Macaristan, 
Moğolistan, Polonya, Romanya, SSCB 
ve Vietnam 

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kara
deniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 
üyelerinden biri değildir? 
A) Türkiye B) Yunanistan 
C) Azerbaycan 

E) Letonya 

D) Ermenistan 

-~ 
Yanıt: E .o 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), 
Türkiye'nin girişimi ve öncülüğüyle 25 
Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi 
sırasında yayımlanan deklarasyon ile 
kurulmuş ve Mayıs 1999 yılında yürür
lüğe giren KEİ Şartı ile uluslararası ör
güt kişiliğini kazanmıştır. 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, 
Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Tür
kiye, Ukrayna ve Yunanistan kurucu 
üyelerdir. Sırbistan'ın da 2004 yılında 
KEİ'ye katılmasıyla üye sayısı 12'ye 
çıkmıştır. 

68. Aşağıdakilerden hangisi Amerika 
kıtasındaki iktisadi birliklerden biri 
değildir? 

A) LAFTA B) CACM C) CARİCOM 
D)EFTA E)NAFTA 

Yanıt: D 
EFT A (Avrupa Serbest Ticaret Bölge
si), Avrupa kıtasındaki iktisadi birlikler
den biridir. 

El 
:;;: 
-~ 

"' 
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69. Aşağıdaki iktisadi birliklerden han
. gisine Türkiye üye değildir? 
A) EFTA B) ECO C) OECD 
D) KEi E) OIC 

Yanıt: A 
İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, 
Portekiz ve Avusturya EFTA'nın kurucu 
üyeleridir. Daha sonra, 1970'de İzlan
da, 1986'da Finlandiya, 1991 'de ise 
Lihtenştayn katılmıştır. 

70. Aşağıdakilerden hangisi geleceğe 
yönelik döviz işlemlerinden biri de
ğildir? 

A) Spot işlemler 

B) Vadeli teslim işlemleri 
C) Gelecek işlemleri 

D) Döviz svapları 

E) Opsiyonlar 

Yanıt: A 

71. Bankaların müşterileriyle yaptıkları 
döviz işlemleri sonucunda döviz po
zisyonlarında ortaya çıkan bir açık 
veya fazlayı birbirinden karşılayarak 
denkleştirme işlemine ne ad verilir? 
A) Perakende döviz piyasası 

B) Spot işlemler 

C) Opsiyon 

D) Döviz interbankı 

E) Eksik pozisyon 

Yanıt: D 

Bankalar.döviz alışverişlerinde satılan 
miktar alınan miktardan az olduğu du
rumda döviz pozisyonlarında azalma 
yaşadıklarından, birbirleriyle yaptıkları 
işlemlerle azalma veya artışları eritir, 
böylece ulusal paranın yabancı paralar 
karşısında oranlarını belli bir düzeyde 
tutabilirler.Bankalar arası döviz piya
sasına döviz interbankı denir. 
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72. Bankaların aynı para üzerinden satın 

aldığından daha fazla miktarda döviz 

satışında bulunmasına ne ad verilir? 

A) Uzun pozisyon 
B) Fazla pozisyon 
C) Perakende döviz piyasası 

D) Toptan döviz piyasası 

E) Eksik pozisyon 
Yanıt: E 

Bankaların satın aldığı döviz miktarı 

satış miktarından fazla ise o takdirde 

döviz rezervlerinde bir artışla karşılaşı

lır. Bu duruma bankanın ilgili döviz üze

rinde "uzun pozisyon" veya "fazla pozis

yon" alması denir. Veya tersi de olabilir. 

Yani banka aynı para üzerinden satın 

aldığından daha fazla döviz satışında 

bulunmuştur. Bu duruma da "kısa po

zisyon" veya "eksik pozisyon" denir. 

73. Yabancı nakit paralara ne denir? 

A) Döviz B) Yabancı para 

C) Likidite D) Efektif 

E) Para 
Yanıt: D 

74. Döviz kurunun, bir birim yabancı 

paranın değiştirilebildiği ulusal para 

miktarı biçiminde tanımlanmasına 

ne ad verilir? 
A) Doğrudan kotasyon 

B) Dolaylı kotasyon 

C) İndrekt kotasyon 
D) Efektif kur 
E) Döviz kuru 

Yanıt: A 

Döviz fiyatlarına döviz kuru da denir. 

Döviz genellikle belli bir yabancı para 

birimi esas alınarak ifade edilir. Buna 

göre; döviz kuru bir birim yabancı pa

ranın değiştirilebildiği ulusal para mik

tarı biçiminde tanımlanır. Örneğin 

1 $=1.600.000.TL gibi. Kurları bu yolla 

belirleme yöntemine doğrudan (direkt) 

kotasyon denir. 

75. 

76. 

77. 

İKTİSAT 

Döviz alış kurları ile satış kurları 

arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Kotasyon B) Arbitraj 

C) Kur marjı 

E) Dolaylı kur 

D) Efektif kur 

Yanıt: C 

Kur marjı döviz'in alış ve satış kurları 

arasındaki farktır. Kar ve işlem giderle

rini kapsar. 

Aşağıdakilerden hangisi döviz alış ve 

satış kurları arasındaki farkın bağlı ol

duğu faktörlerden biri değildir? 

A) Döviz işleminin tutarı 

B) İlgili yabancı para piyasasındaki is

tikrarsızlıklar 

C) O paranın gelecekteki piyasa koşul

ları hakkındaki bekleyişlerinin etkisi 

D) Yabancı paranın fiyatı 

E) Yabancı para alım satımlarının nakit 

veya banka havaleleri biçiminde ol-

ması 

Yanıt: D 

Bir döviz; menkul değer, mal veya 

üretim faktörünün belli bir andaki fi

yat farklılığından yararlanmak üzere 

bu ekonomik varlığın eşanlı olarak 

alınıp satılması şeklinde yapılan iş

lemlere ne ad verilir? 

A) Dolaylı kur B) Dolaysız kur 

C) Çapraz kur D) Marj 

E) Arbitraj 
Yanıt: E 

Arbitraj fiyat farklarından yararlanmak 

amacıyla para, kıymetli maden, tahvil 

ve hisse senedi alıp satma işlemidir. 

Farklı piyasalarda aynı menkul kıymet

ler için farklı denge fiyatları oluşmuş 

olması durumunda, menkul kıymetlerin 

ucuz olduğu piyasadan alınarak daha 

pahalı olduğu piyasada satılmasıdır. 

Arbitrajcı arbitraj işlemini gerçekleştiren 

kişidir. Alış-satış işleminin aynı anda 

gerçekleştiği varsayımı altında arbitraj

cı hiçbir risk üstlenmez. Arbitrajda ma

lın satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki 

pozitif fark arbitrajcı karıdır. Arbitraj, pi-
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yasa işleyişinde bozukluğun sonucu
dur. Zira işleyen bir piyasada aynı 
menkul kıymetler için tek fiyat oluşur. 
Ve işleyen piyasalarda arbitraj mümkün 
değildir. 

78. Bir ülke parasının döviz piyasasında 
serbestçe öteki ülke paralarına dö
nüştürülebilme özelliğine sahip ol
masına ne ad verilir? 
A) Marj B) Arbitraj 
C) Konvertibilite D) Spekülasyon 
E) Döviz işlemleri 

Yanıt: C 
Konvertibilite; değiştirme anlamına ge
lir. Konvertibilitenin ilk koşulu, serbest 
bir döviz piyasasının varlığıdır. 

·~ 
79. Aşağıdakilerden hangisi cari 

ler hesabına kaydedilmez? 
işlem- .c 

-~ 
A) Mal ticareti 
B) Uluslararası hizmetler 
C) Dış turizm 
D) iç turizm 
E) Özel hizmetler 

Yanıt: D 
Ödemeler bilançosunun cari işlemler 
hesabında aşağıdaki kalemler bulunur: 

Mal ticareti 

Uluslararası hizmetler 
Dış turizm 

Uluslararası taşımacılık 

Uluslararası bankacılık ve sigortacılık 
Yabancı sermaye yatırımlarının gelir 
ve giderleri 

Yurtdışı işçi gelirleri 

Özel hizmetler 

Resmi yurtdışı hizmetler 

-"' 
-~ 
Ol 
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80. Cari işlemler bilançosu ile uzun sü
reli sermaye bilançolarının toplamı
na ne ad verilir? 

A) Ödemeler dengesi 

B) Likidite dengesi 

C) Temel denge 

D) Cari işlemler dengesi 

E) Resmi rezerv işlemleri dengesi 

Yanıt: C 

Temel Denge 

Cari işlemler bilançosu ile uzun süreli 
sermaye bilançolarının toplamından 
oluşur. 

Mal ve hizmetler 

Tek Yanlı Transferler 
Uzun süreli sermaye hareketleri 

81. Aşağıdakilerden hangisi dış ödeme 
açıklarının nedenlerinden biri değildir? 
A) Sosyal nedenler 

B) Yapısal nedenler 

C) İktisadi dalgalanma 
D) Geçici faktMer 

E) istikrar bozucu spekülasyonlar 

Yanıt: A 
1-Yapısal Nedenler 

-Ülkede uygulanan harcama genişletici 
politikalar 
-Kalkınma hızının göreceli olarak yük
seltilmesi 
-Teknolojik gerilik ve ekonomi yöneti
mindeki gerilik nedeni ile rekabetin ve 
ihracatın azalması 
-Bazı hammaddeler açısından dışa ba
ğımlılığın aşırı derecede olması 
-Ülkedeki tercihlerin yabancı mallar yö
nünde değişmesi 

2-İktisadi Dalgalanma 
3-Geçici faktörler 
-Dünya hammadde fiyatlarının geçici olarak 
yükselmesi 
4-Mevsimsel Değişmeler 
-Döviz Spekülasyonu ve mali krizler 



546 

82. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık 

ekonomilerdeki milli geliri ifade 

eder? 

A) Y=C+l+G B) S(Y)-l=X-M(Y) 

C) Y=C+l+G+S D) Y=C+l+G+S+X+M 

E) S(Y)-G=X-M(Y) 

Yanıt: B 

Açık ekonomilerde milli gelirin denge 

koşulu; toplam harcamaların toplam 

üretime eşitlenmesidir. Bu da; 

Y=C(Y)+l+X-M(Y) 

Y-C(Y)=S(Y) olduğuna göre 

S(Y)-l=X-M(Y) olur. 

83. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık 

bir ekonomideki dış ticaret çoğalta

nını ifade eder? 
B) k=1/1-c A) k=-C/1-c 

C) k=c/1-c-m 

E) k=1/s+m 

D) k=1/c+s+m 

Yanıt: E 

Harcamalardaki bir birimlik artışın milli 

gelirde ne ölçüde artış doğuracağını 

gösteren katsayıya çoğaltan denir. Ço

ğaltan, hem kapalı hem de açık eko

nomilerde sözkonusudur. 

S(Y)+M(Y)=l+X 

dD =(S+M)Y 

k=dY /dD olduğuna göre 

k=1/s+m 

84. Bir ülkenin milli gelirinde görülen bir 

artış veya azalmanın o ülkenin tica

ret ortaklarına aktarıldıktan sonra 

tekrar kendisi üzerine dönmesine ne 

ad verilir? 
A) Ticaret etkisi B) Uyarılmış etki 

C) Dış yansıma D) Yatırım etkisi 

E) Otonom etki 
Yanıt: C 

iKTiSAT 

85. Devalüasyonu izleyerek ticaret bi

lançosunun önce bozulması sonra 

düzelme olması devalüasyonun 

hangi etkisinin bir sonucudur? 

A) Gelir etkisi 

B) J eğrisi etkisi 

C) Döviz tasarrufu sağlayıcı etki 

D) Dış ticareti saptırıcı etki 

E) Dış ticareti artırıcı etki 

Yanıt: B 

Devalüasyondan sonra ticaret bilanço

sundaki değişmeler bir (J) harfine 

benzetilmiştir. Devalüasyon sonucu ti

caret bilançosu önce daha da bozu i

m akta sonra düzelme ortaya çıkmakta

dır. Böylece zaman içinde ticaret bilan

çosundaki gelişmeler adeta bir J harfi 

çizer. J etkisi kısa dönem esneklikleri

nin düşük olmasına bağlı bir olaydır. 

86. Bretton Woods Sistemi uluslararası 

ticarette ne zaman benimsendi? 

A)1940 

D) 1960 

B) 1944 

E) 1970 

C) 1945 

Yanıt: B 

Bretton Woods sistemi 1944 yılında 

uluslararası para fonunun oluşturulma

sıyla kuruldu. Bu sistemde ülkelerin kı

sa süreli dış açıklarını, altın ve döviz 

rezervlerini kullanarak yada fondan 

sağlayacakları kredilerle finanse etme

leri ve ancak en son çare olarak deva

lüasyona başvurmaları öngörülmektey

di. 

87. Döviz kurlarında görülen günlük 

dalgalanmaları yabancı menkul de

ğerlerin arz ve talebindeki değişme

lerle açıklayan yaklaşım aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Portfolyo dengesi yaklaşımı 

B) Parasal yaklaşım 

C) Satın alma gücü paritesi yaklaşımı 

D) Ödemeler dengesi yaklaşımı 

E) Göreceli satın alma gücü yaklaşımı 
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Yanıt: A 
88. IMF aşağıdaki tarihlerden hangisin

de kurulmuştur? 
A)1929 B)1940 C)1944 
D)1945 E)1946 

Yanıt: C 
IMF, Dünya Bankası ile birlikte 1944 yı
lında toplanan Bretton Woods konfe
ranslarında kurulmuş ve 1946 yılında 
faaliyete başlamıştır. 

89. Heckscher ve Ohlin'e göre ülkeler 
arası nisbi (göreli) mal fiyatlarında 
ve ticarette farklılığa yol açan en 
önemli neden aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Faktör donanımları 
B) Talep koşulları 
C) Zevk ve tercihler 
D) Teknolojiler 
E) Gelirleri 

·~ 
.o 
<ti 

~ 

Heckscher ve Ohlin 
önemli teorem vardır. 

Yanıt: A -~ 
cı 

modelinde 4 

Faktör donatımları teoremi 
Faktör fiyatları eşitliği teoremi 
Stolper-Samuelson modeli 
Rybczynski teori 

Faktör donatımı teoremine göre, her 
ülke zengin olarak sahip bulunduğu 
faktörü yoğun biçimde kullanan malla
rın üretimde karşılaştırmalı üstünlük el
de eder. 

90. Aşağıdakilerden hangisi Bretton 
Woods sisteminin yıkılmasının ne
denlerinden biri değildir? 
A) Dış denkleştirme sorunu 
B) Likidite sorunu 
C) Emisyon kazançları sorunu 
D) Yüksek faizler sorunu 
E) Az gelişmiş ülkelerin kalkınma so

runları 

Yanıt: D 
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91. İki ülkeli standart modellerde, bir 
ülkedeki halkın tercihlerinin ithal 
mallarına doğru kayması, dış ticaret 
hadlerini nasıl geliştirir? 
A) Ülkenin lehine 
B) Önce ülkenin lehine, sonra aleyhine 
C) Ülkenin aleyhine 
D) Dış ticaret hadlerini etkilemez 
E) Önce ülkenin aleyhine, sonra lehine 

Yanıt: C 

92. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunun ilk altı üye
sinden biri değildir? 
A) Hollanda B) İngiltere 
C) Almanya 

E) Belçika 

D) Lüksenburg 

Yanıt: B 
25 Mart 1957 tarihinde İtalya'nın Roma 
kentinde Belçika, Almanya, Fransa, 
Hollanda, Lüksemburg ve İtalya ara
sında imzalanan Roma Antlaşması'yla 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu adıy
la kurulmuştur. 

93. Aşağıdakilerden hangisi, ödemeler 
bilançosunun sermaye hareketleri 
başlığı altında yer almaz? 
A) Dış borç ödemeleri 
B) Proje kredisi 
C) Bedelsiz ithalat 
D) Özel yabancı sermaye 
E) Dış borç faiz ödemeleri 

Yanıt: E 

94. Aşağıdakilerden hangisi, ödemeler 
bilançosunun cari işlemler başlığı 
altında yer almaz? 
A) İthalat 
B) Kar transferi 
C) Program kredileri 
D) Proje kredileri hizmet ödemesi 
E) İşçi gelirleri 

Yanıt: C 
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95. Bretton Woods ve Smithsonian ant

laşmaları sırasıyla hangi yıllarda 

gerçekleşmiştir? 

A) 1944- 1980 

B) 1944-1971 

C) 1890-1970 

D) 1950-1961 

E) 1944-1981 
Yanıt: B 

96. Değer ölçüsü olarak para gibi bir 

değişim aracının bulunmadığı bir 

ekonomide 200 adet mal varsa deği

şim miktarı kaçtır? 

97. 

A)200 B)800 C)19900 

D) 39800 E)4000 

n(n-1 )/2 

200 (200-1)/2=19. 900 

Dünya Ticaret Örgütünün 

kurulması aşağıdakilerden 

sinde kararlaştırılmıştır? 

A) Kennedy Görüşmeleri 

B) Uruguay Görüşmeleri 

C) Tokyo Görüşmeleri 

D) Dillen Görüşmeleri 

E) Torquay konferansı 

Yanıt: C 

(WTO) 

hangi-

Yanıt: B 

WTO, 1 Ocak 1995'te kurulmuştur. 

Uruguay Round'a taraf olan ülkeler 15 

Aralık 1993'te görüşmeleri tamamlamış 

ve Fas'ın Marakeş kentinde Nisan 

1994'te "Nihai Karar" bakanlar tarafın

dan imzalanmıştır. 

1 
-~ 
cı 

İKTİSAT 

98. Ekonomik büyüme aşamaları, Aşağı

dakilerin hangisinde W.Rostow'un 

sıralamasına uygun olarak verilmiş

tir? 

A) İlkel toplum, kalkış, olgunluk 

B) İlkel toplum, kalkış, modern toplum 

C) İlkel toplum, tüketim toplumu, yük

sek tüketim, ileri teknoloji toplumu 

D) İlkel toplum, kalkışa hazırlık, kalkış, 

olgunluk, kütlevi yüksek tüketim 

E) İlkel toplum, ulusal birlik toplumu, 

kalkış toplumu, il.eri teknoloji toplu

mu 
Yanıt: D 

100.IMF'ye göre gelişmekte olan ülkeler

deki dış dengesizliğin nedeni aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) Üretim B) Nüfus C) Döviz 

D) istihdam E) Fiyat 
Yanıt: E 

101.ECU ve SOR kısaltmalarının açık 

adları sırasıyla aşağıdakilerden han

gisinde verilmiştir? 

A) IMF'nin yarattığı hesap birimi ve Av

rupa parası 

B) Avrupa hesap birimi ve özel çekme 

halkaları 

C) Özel çekme halkaları ve Avrupa or

tak parası 

D) Avrupa Yatırım Bankasının Kredi

leme programı ve IMF parası 

E) Avrupa Ortak Gümrük Birliği ve Av

rupa Para sistemi 
Yanıt: B 
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102.Bir ülkenin ödemeler bilançosu açığı 
sabit kur sistemi altında nasıl orta
dan kaldırılabilir? 
A) Yurtiçi fiyatların dünya fiyatlarından 

daha fazla artmasını sağlayarak 
B) Ticaret ve ödemeleri etkili bir biçim-

de denetleyerek 
C) Döviz kurlarını sık sık ayarlayarak 
D) Dış borçlara sınırlama getirerek 
E) Sermaye çıkışını teşvik ederek 

Yanıt: C 

99. "İkinci En İyi Teoremine" göre birin
ci en iyi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dolaysız vergiler ve gönüllü ihracat 

kısıtlamaları 

B) Gümrük vergileri 

C) Serbest ticaret ve tam rekabet 

D) Gümrük Birlikleri 

E) ithalat kısıtlamaları 

~ 
.!9 
:;;: 
·~ 

Yanıt: C cı 

Tam rekabet ve serbest ticaret, dünya 
refahını en yüksek düzeye çıkarması 
bakımından "en iyi" politikadır. Tam re
kabetin önemli varsayımlarından birisi 
özel maliyet ve sosyal maliyet veya 
özel fayda ve sosyal fayda arasında bir 
farklılık bulunmamasıdır. Yani piyasa 
fiyatları bir mal veya hizmetin hem özel 
şahıslara hem de topluma olan maliyet 
ve kazancını göstermektedir. 

103."Aşamalı planlama" modeli hangi 
iktisatçıya aittir? 
A) Samuelson B) Tinbergen 
C) Sweezy D) Ohlin 
E) Laselle 

Yanıt: B 
Jan Tinbergen tarafından geliştirilen ve 
bir çok az gelişmiş ülkede başarıyla 
uygulanan ve "aşamalı planlama" ola
rak adlandırılan bu yaklaşıma göre, 
planlama üç aşamada tamamlanır; 
makro planlama, sektör analizleri ve 
proje seçimi. 
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1 04. Aşağıdakilerden hangisi, ödemeler 
bilançosunun cari işlemler başlığı 
altında yer almaz? 
A) İthalat 

B) Altın 

C) Resmi sermaye işlemleri 
D) İhracat 
E) Uluslararası hizmetler 

Temel Hesap Grupları: 
-Cari İşlemler Hesabı 
-Sermaye Hesabı 
-Resmi Rezervler Hesabı 
-İstatisliki Farklar 

Yanıt: C 

105.Dış borç faiz ödemeleri, Ödemeler 
bilançosunun hangi kısmında yer 
alır? 

A) Rezerv hareketler 
B) Cari İşlemler 
C) Sermaye hareketleri 
D) Net hata ve noksan 
E) Duran varlıklar 

Yanıt: B 
Cari İşlemler Hesabı 

-Toplam Mal ve Hizmetler 
-Turizm Gelir ve Giderle 
-Faiz Gelir ve Giderleri 
-Diğer Mal ve Hizmet Gelir ve Giderleri 

106.Milli paraların birbirine çevrildiği 
piyasalar aşağıdakilerden hangisi
dir. 

A) Faktör Piyasaları 
B) Mal piyasaları 
C) Sermaye piyasaları 
D) İkincil piyasalar 
E) Döviz piyasaları 

Yanıt: E 
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107.Kliring sistemi (rejimi); 

A) Kambiyo kontrolü sistemidir 

B) İhracatta prim sisteminin uygulama 

şekillerinden biridir 

C) Takas sisteminin daha geniş an

lamda uygulanmasıdır 

D) Katlı kur sistemidir 

E) Modem finansman türevlerinden biridir 

Yanıt: C 

108.1957 yılında Roma anlaşması imza

layarak Avrupa Ekonomik Toplulu

ğunun kurucusu durumunda olan al

tı ülke (altılar) aşağıdakilerden han

gisidir? 

A) İngiltere, Federal Almanya; Fransa, 

Belçika, Hollanda, İspanya 

B) İngiltere, Fransa, İrlanda, İtalya, Fe-

deral Almanya, Hollanda -~ 
.o 

C) İngiltere, Fransa, Federar Almanya; 

Hollanda, İtalya, Lüksenburg 

D) Lüksenburg, Hollanda, Belçika, İtal

ya, Fransa, Federal Almanya 

E) Federal Almanya-Hollanda-Belçika

Lüksemburg-İtalya-İspanya 

Yanıt: D 

25 Mart 1957 tarihinde İtalya'nın Roma 

kentinde Belçika, Almanya, Fransa, 

Hollanda, Lüksemburg ve İtalya ara

sında imzalanan Roma Antlaşması'yla 

ve Avrupa Ekonomik Topluluğu adıy

la kurulmuştur. 

109.İki uçlu arbitraj aşağıdakilerden 

hangisi ile ifade edilebilir? 

A) Yer arbitrajı 

B) Zaman arbitrajı 

C) Spekülasyon 

D) Kambiyo denetimi 

E) Devalüasyon 
Yanıt: A 

.~ 
"' -~ 
C> 
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Yer Arbitrajı (İki Uçlu Arbitraj) : Döviz 

Arbitrajı aynı iki para arasındaki kurla

rın belirli bir anda çeşitli piyasalarda 

farklı olmasından kaynaklanabilir. 

11 O.Merkez bankasının döviz piyasasın

da yerli para satarak yabancı aktif 

satın almasının kendi bilançosu üze

rinde yaratacağı etki aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Uluslararası rezervler ve parasal ta

ban aynı miktarda azalır 

B) Uluslararası rezervler artarken pa

rasal taban aynı miktarda azalır 

C) Ulusal rezervler azalırken parasal 

taban aynı miktarda artar 

D) Ulusal rezervler ve parasal taban 

aynı miktarda artar 

E) Ulusal rezervler artarken parasal 

taban sabit kalır 
Yanıt: E 

111.Bebek endüstri tezini savunan ikti

satçı kimdir? 

A) Ohlin B) List 

C) Schumpeter D) Hecksher 

E) Leontief 
Yanıt: B 

F. List tarafından geliştirilmiş görüştür. 

Bebek endüstri tezi, iktisadi kalkınma 

ve ulusal firmaların yabancılara kıyasla 

rekabet güçlerini artırmak amacıyla 

devletin dış ticarete müdahale etmesi 

gerektiğini varsayar. Bu tez, ölçek eko

nomileri, tecrübe, bilgi birikimi ve tek

nolojik üstünlük gibi nedenlerle rakiple

rine karşı dezavantajlı konumda olan 

bir endüstrinin, ileride gelişip karşılaş

tırmalı üstünlüğe sahip olmasını sağla

yacak optimum büyüklüğe veya opti

mum üretim düzeyine ulaşıncaya ka

dar, dış rekabete karşı korunmasını 

öngörür. Bebek endüstri argümanı yur

tiçinde bazı sapmaların ortaya çıkma

sına neden olabilir. Bu sapmalar nede

niyle özel sektör yeni endüstri dallarına 

yeterli yatırım yapmaktan kaçınabilir; 
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dışsallıkların olması durumunda özel 
sektörün kazancı sosyal faydadan da
ha az olabilir veya sermaye piyasasının 
gelişmemesi nedeniyle yeni endüstrile
re yapılan yatırımların maliyeti çok faz
la olabilir. 

112.Dış ticarette kota uygulaması aşağı
daki politika araçlarından hangisinin 
kapsamındadır? 

A) Harcama politikası 

B) Gelir politikası 

C) Vergi politikası 

D) Para politikası 

E) Doğrudan müdahale 

Yanıt: E 

113.Kar transferleri, ödemeler bilanço
sunda hangi başlık altında yer alır? 
A) Sermaye hareketleri 

B) Dış ticaret dengesi 

C) Rezerv hareketleri 

D) Net hata ve noksan 

E) Görünmeyen işlemler 

Yanıt: A 

114.Türkiye'nin çeşitli İslam Ülkeleriyle 
beraber oluşturduğu ekonomik giri
şimin adı nedir? 
A)G7 B)DB C)M5 

D) 19 E) KEİ 

Yanıt: B 
115.Doğrudan yatırımlar, dış ödemeler 

bilançosunun hangi kalemi içinde 
yer alır? 

A) Cari işlemler 

B) Net hata ve noksanlar 

C) Rezervler 

D) Portföy yatırımları 

E) Sermaye hesabı 

Yanıt: E 
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SERMAYE VE FİNANS HESAPLAR! 

A - Sermaye hesabı 

a-Sermaye transferleri (borcun bağış
lanması, göçmen transferleri gibi) 

b-Üretilmeyen, finansal olmayan varlık
lar (kara parçası gibi üretilmeyen varlı
ların alım/satımı ile patent yayımlama 
hakkı gibi maddi olmayan varlıklar) 

B-Finans Hesapları 

1- Doğrudan yatırımlar, 
2- Portföy yatırımları, 

3- Finansal türevler, 

4- Diğer yatırımlar, 

5- Rezerv varlıklar 

116.Aşağıdakilerden 
birlik değildir? 
A) EIB 

hangisi bir iktisadi 

C) CAMC 

E) NAFTA 

B) EFTA 

D) LAFTA 

Yanıt: A 
EIB, Avrupa Yatırım Bankasının kısal
tılmış halidir. 

117.Devalüasyonun dış ticaret dengesini 
iyileştirici bir sonuç doğurması için 
ithal mallarının yurtiçi talep esnekli
ği ile ihraç mallarının dış talep es
nekliğinin toplamının bire eşit veya 
birden olması gerektiğini açıklayan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Massetme yaklaşımı 

B) Marshall-Lerner koşulu 

C) J eğrisi 
D) Ficher etkisi 

E) Keynes etkisi 

Yanıt: B 

İhraç mallarının yurtdışı talep esnekliği 
(ex) ile ithal mallarının yurtiçi talep es
nekliklerinin (em) toplamının birden bü
yük olması gerekmektedir 
(ex +em> 1). 
Buna Marshall·Lerner koşulu denilir. 
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118. Kredi veren ülkenin kredi alan ülke

nin kalkınma planları çerçevesinde 
kredi vermeleri durumunda ülkelerin 

oluşturdukları birliğe ne ad verilir? 

A) Ulusların kalkınma kuruluşu 

B) IMF 

C) Dünya bankası 

D) Konsorsiyum 

E) Danışma grupları 
Yanıt: D 

119.Dış borçların geri ödenme olanağını 

aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 

A) Borç servis kapasitesi 

B) Borç servis oranı 

C) Dış borç terkini 

D) Dış borç tecili 

E) Dış borç kapasitesi ~-~ Yanıt: B •u 

:;;;: 
Borç servis oranı: Dış borçların ana 
para, faiz ve diğer ödemelerin yıllık .! 
toplamının, cari ödemeler bilançosun-
da yer alan döviz kazançlarına (ülke ih

racatına) oranı. Bir ülkenin borçlarını 

geri ödeme kapasitesini ortaya çıkaran 
göstergelerden biridir. Bu oran elde 

edilen dövizin ne kadarının borç öde
melerine ayrıldığını gösterir. 

120.Aşağıdakilerden hangisi ithal ika

mesi politikalarına yöneltilen eleşti
rilerden biri değildir? 

A) Dışa bağımlılık 

B) Dış borçların artışı 

C) Yabancı sanayinin yapısı 

D) İthalat endüstrileri aleyhine doğan 

çarpıklık 

E) Kaynak israfı 
Yanıt: D 
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121.İthal ikamesine dayalı ve içe dönük 
kalkınma stratejisine göre, dış tica· 

ret hadlerinin gelişmekte olan ülke
ler aleyhine bozulmasının temel ne

deni nedir? 

A) Dünya piyasalarında oligopolist 
yapı ve kalkınmakta olan ülkelerin 
ihraç mallarına karşı talebin gelir 

esnekliğinin düşük olması 

B) Teknolojik ilerleme karşısında iş

gücü verimliliğinin artmaması 

C) Gelişmiş ekonomilerin korumacılık 

politikaları 

D) Küreselleşme sonucu faktör fiyat
larının eşitlenmesi 

E) Gelişmekte olan ekonomilerin kar
şılaştırmalı üstünlüklerini önemli 

ölçüde kaybetmeleri 
Yanıt: A 

122.Bir mal ithalatına konulan kotanın; 

yurt içi tüketiciler, üreticiler ve dev

let üzerindeki etkileri ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ· 

rudur? 

A) Tüketiciler ve üreticiler refah kay

bına, devlet vergi kaybına uğrar. 

B) Tüketiciler ve üreticiler kazançlı çı

kar devlet vergi kaybına uğrar. 

C) Tüketiciler ve üreticiler refah kay

bına uğrarken, devletin gümrük 

vergi gelirleri artar. 

D) Tüketiciler refah kaybına uğrarken, 

üreticiler kazançlı çıkar; devletin 

kaybı olmaz. 

E) Tüketiciler, üreticiler ve devlet ka

zançlı çıkar. 

Yanıt: D 



ULUSLARARASI İKTİSAT 

123.Bir ülkenin ihracat ve ithalat fiyat 
endeksleri Px ve Pm ihracat ve itha
lat sektörlerinde verim indeksleri Vx 
ve Vm, ihracat ve ithalat miktar en
deksleri Qx ve Qm ile gösterilirse 
aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin 
gelir ticaret hadlerini gösterir? 

A) PxQx/ Pm 

B) Qx/Qm 

C) Px Vm / Pm Vx 

D) Px/Vm 

E) Vm / Px 

Yanıt: A 

124.Keynesgil yaklaşıma göre, faiz ora
nında bir düşüş ödemeler bilanço- -~ 
sunda yaratacağı sonuç aşağıdaki- .o 
!erden hangisidir? ~ 
A) Yatırımlar, milli gelir ve ithalat ar- ·-

~ tar; sermaye hesabı açık verir. aı 

B) Yatırımlar, milli gelir ve ithalat aza
lır; sermaye hesabı açık verir. 

C) Yatırımlar ve milli gelir artar, ithalat 
azalır; cari işlemler hesabı fazla 
verir. 

D) Yatırımlar ve milli gelir azalır, ithalat 
artar; sermaye hesabı fazla verir. 

E) Yatırımlar ve ithalat artar, milli gelir 
azalır; cari işlemler hesabı fazla 
verir. 

Yanıt: A 

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

A) Dış borç ana para geri ödemeleri 

B) İhracat 

C) Transit ticaret 
D) Faiz gelirleri 

E) Altın ithalatı 

Yanıt: A 
Cari İşlemler Hesabı: Ülkelerin ithal ve 
ihraç ettiği mallar bu hesapta kayıt altı-
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na alınmaktadır. Cari hesaptaki önemli 
sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir: 
·Mal ve Hizmetler 
·Gelirler 
·Cari Transferler (Karşılıksız Transferler) 

126.0ECD ile ilgili olarak aşağıdakiler
den hangisi yanlıştır? 
A) Türkiye, ihracatının yarısından faz

lasını bu kuruluşa üye olan ülkele
re yapar 

B) Japonya ve Amerika da OECD'e 
üyedir 

C) 1955 yılında kurulmuş olup merke
zi Brüksel'dedir 

D) Dünya ekonomisin genel görünü· 
mü ve üye ülkelerin ekonomik ge
lişmeleri hakkında araştırmalar ya
par 

E) Türkiye de bu kuruluşa üyedir 

Yanıt: C 

OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imza
lanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak 
kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki 
Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesin
de yeniden yapılandırılması amacıyla 
1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik 
İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan 
mirasçısıdır. 

127.Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir? 

A) Ülkeler arasındaki maliyet farklılık
ları uluslar arası ticareti oluşturan 
ana nedendir 

B) Bir ülke tüm malların üretiminde 
mutlak üstünlüğe sahipse karlı dış 
ticaret yapar 

C) Emek-Değer teorisini savunur 
D) İşgücü ülke içinde tam hareketlidir 
E) İşgücü ülkeler arasında tam hare

ketlidir 
Yanıt: E 

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ; 
-Emek değer teorisine dayanır 
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-Ülkeler arasındaki işgücü verimliliği 
farklı 

-İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülke
ler arasında tam hareketsiz 
-Ricardo teorisi bir arz teorisidir. 
-Sabit maliyetlere ve tam uzmanlaşma-
ya dayanır 
-Statik bir modeldir. 

128.Sadece ithal edilecek mal hacminin 

belirlendiği kota türüne ne ad veri

lir? 

A) Açık kota 

B) Global kota 

C) Ağırlıklı kota 

D) Tahsisli kota 

E) Serbest kota 

-~ 

Yanıt: B .o 
E! 

Global kota: Uluslararası ticarette mal 32 

hacminin belirlenmesine getirilen sınır- ·~ 
dır. İthalatın hangi ülkeden ve kimler cı 

tarafından yapılacağı konusunda ay

rımda bulunulmaz. 

129.Reel döviz kurundaki artışın dış tica
ret dengesini olumlu olarak etkile

yebilmesi için ihracat ve ithalat talep 

esnekliklerinin mutlak değer toplam

ları ne olmalıdır? 

A) En az sıfır olmalıdır 

B) Sıfır ile bir arasında olmalıdır 

C) sıfıra eşit olmalıdır 

D) Bire eşit veya birden büyük olmalı

dır 

E) 0,5 olması yeterlidir 
Yanıt: D 

Marshall-Lerner koşuluna göre; ithalat 
talebi ile ihracat talebinin fiyat esneklik
leri toplamının 1 veya daha büyük ol
ması durumunda milli paranın yabancı 
paralar karşısında değer kaybına daya
lı politikalar; uzun dönemde dış ticaret 
açıklarının kapatılmasında bir politika 
aracı olarak kullanılabilmektedir. 
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130.Devalüasyonun döviz tasarrufu sağ

layıcı etkisinin büyük olabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisinin olması 

gerekir? 
A) İthal mallarının talep eğrisinin daha 

yatık olması 

B) İthal mallarının talep eğrisinin daha 
dik olması 

C) Yabancıların talep esnekliğinin sa
bit olması 

O) Yabancıların ithal mal talebini azal
tılması 

E) İhraç malların arz esnekliğinin dü
şük olması 

Yanıt: A 

131.İthal edilen bir mala uygulanacak bir 

gümrük tarifesinin yurt içindeki etki
si .ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Malın fiyatları artarken üretimi azalır. 

B) Malın hem fiyatları hem de üretimi 
artar. 

C) Malın fiyatları azalırken üretimi artar. 
O) Malın hem fiyatları hem de üretimi 

azalır. 

E) Yalnızca fiyatları azalır. 

Yanıt: B 

132. İki ülkeli uluslararası bir modelde A 
ülkesindeki ücretler B ülkesindeki 

ücretlere göre önemli ölçüde düşük
se aşağıdakilerden hangisi söz ko

nusu olur? 
A) B ülkesi, sermaye yoğun malları; A 

ülkesi emek yoğun malları ihraç 

edebilir. 
B) B ülkesi, emek yoğun malları; A 

ülkesi sermaye yoğun malları ihraç 

edebilir. 
C) B ülkesi sadece ithalat yapabilir. 
D) A ülkesi sadece ithalat yapabilir. 

E) Ticaretten kazançlı ülke çıkama

yacağı için uluslar arası ticaret ol
maz. 

Yanıt: A 
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133.Fındığın en büyük alıcısı olan Al
manya, Türkiye'den ithal ettiği fındı
ğa o/o 20 oranında gümrük vergisi 
uygularsa Almanya'nın fındık talep 
eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söz konusu olur? 
A) Almanya'nın fındık talep eğrisi sola 

kayar. 
B) Almanya'nın fındık talep eğrisi sa

ğa kayar. 
C) Almanya'nın fındık talep eğrisi de

ğişmez. 

O) Almanya'nın fındık talep eğrisi 

kaymaz eğri boyunca sola doğru 
hareket edilir. 

E) Almanya'nın fındık talep eğrisi 

kaymaz eğri boyunca sağa doğru 
hareket edilir. 

Yanıt: A 

-~ 
134.A ülkesi 4 işgücü ile kahve, 10 işgü- .o 

.!!! cü ile elma üretmektedir. B ülkesi 5 32 
işgücü ile kahve, 12 işgücü ile elma ·;:; 
üretmektedir. Adam Smith'in mutlak ~ 
üstünlükler teorisine göre aşağıdaki
lerden hangisi doğrudur. 
A) A ülkesi hem kahve hem de elma 

ihraç eder 
B) A ülkesi kahve B ülkesi elma ihraç 

eder 
C) A ülkesi elma B ülkesi kahve ihraç 

eder 
O) B ülkesi hem kahve hem de elma 

ihraç eder 
E) Karşılıklı yarar sağlayacak ticaret 

imkanı yoktur. 
Yanıt: E 

135.Bir otomobilin maliyeti 5000 Dolar 
iken bu malın yurt dışına 3500 Dolar 
fiyatla satılmasına ne ad verilir? 
A) Anti-Damping 
B) Damping 
C) Negatif vergi 
O) Pozitif tarife 
E) İhracatın teşviki 

Yanıt: B 
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136.Aşağıdakilerden hangisi bir malın 
ithalatına getirilen kotanın; yurt için
deki tüketiciler, üreticiler ve devlet 
üzerindeki refah etkileri ile ilgili ifa
delerden doğru olanıdır? 
A) Tüketiciler ve üreticiler karlı çıkar

ken, devlet refah kaybına uğrar 
B) Tüketiciler, üreticiler ve devlet re

fah kaybına uğrar 
C) Tüketiciler, üreticiler ve devlet karlı 

çıkar 

O) Tüketiciler refah kaybına uğrar, 

üreticiler karlı çıkar; devletin her
hangi bir kaybı olmaz 

E) Tüketiciler ve üreticiler refah kay
bına uğrarken, devlet karlı çıkar 

Yanıt: D 

137.Angola'da devalüasyon yapılması 

sonucunda aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkar? 
A) Dış rekabeti azalır 
B) İthalatı artar 
C) İhracatı artar 
O) İhracatı azalır 
E) Uzun dönemde dış ticareti artar 

Yanıt: C 

Develüasyon yapılması sonucu ülkenin 
parası yabancı paralar karşısında de
ğer kaybeder. Bu da ülkenin ithal ettiği 
malların değeri artarken ihraç ettiği 

malların değeri de düşer. Bu da ithalatı 
azaltırken ihracatın artmasına neden 
olur. 

138.Sermaye hareketinin sınırlandığı bir 
ekonominin dış ödemeler bilanço
sunda meydana gelen bir dengesiz
liği gidermek amacıyla faiz oranları
nın yükseltilmesi sonucunda aşağı
dakilerden hangisi meydana gelir? 
A) Toplam talep genişler 
B) İthalat azalır, ihracat artar 
C) Yatırım harcamaları artar 
O) Milli gelir artar 
E) Yabancı sermaye çıkışına neden 

olur 

Yanıt: B 
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139.(A) ülkesi buğdayda (B) ülkesine 
göre daha yüksek bir fırsat maliyeti
ne sahipse aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) A ülkesi buğday üretiminde karşı
laştırmalı üstünlüğe sahiptir 

B) Hem A ülkesi hem de B ülkesi 
buğday üretiminde mutlak üstünlü

ğe sahiptir 

C) B ülkesi buğday üretiminde mutlak 
üstünlüğe sahiptir 

D) B ülkesi buğday üretiminde karşı
laştırmalı üstünlüğe sahiptir 

E) A ülkesi buğday üretiminde mutlak 

üstünlüğe sahiptir 
Yanıt: A 

140.Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT) müzakerelerinin 
Tokyo Turu temel olarak hangi açı- -~ 

dan önemlidir? ~ 

A) Amerika Birleşik Devletleri ve 32 

Çin'in tarifelerini sınırlayan görüş- -~ 
meler olması e> 

B) Sübvansiyonlarla ilgili kuralların 

oluşturulmaya başlandığı ilk gö

rüşme olması 

C) Japonya'nın müzakerelere dahil 
edildiği ilk görüşme olması 

D) Tekstil ve hazır giyim ürünlerini 

içeren ilk görüşme olması 

E) Döviz kurlarına ilişkin müzakerele

rin başlatılması 

Yanıt: B 

GATT(General Agreement on Tariffs 

and Trade) 1948 yıkında faaliyete 

geçmiştir. Günya ticaretinin serbestleş

tirilebilmesi için GATT'a üye olan ülke

ler arasında belirli aralıklarla çok yanlı 

tarife görüşmeleri yapılıyordu. Görüş

mede "karşılıklı ödün" ilkesi söz konu

suydu. Ancak asıl görüşmeler ABD, AB 

ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülke

ler ve uluslar arası kuruluşlar arasında 

yapılıyordu. İlk konferans 1947 yılında 

isviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. 

1 KTISAT 

1964-1967 yılları arasındaki Kennedy 

Görüşmeleri ile tarife indirimleri konu

sunda yeni bir yaklaşım öngörüldü. 

Daha önceki görüşmeler tek tek mad

deler üzerindeki tarifelerin indirilmesi 

şeklindeyken Kennedy görüşmelerin

den sonra tarifeler bir bütün olarak gö

rüşülüp indirimler yapılmaya başladı. 

1974-1979 yıllarındaki Tokyo görüşme

lerinde ise ilk kez tarife dışı engeller 

konusu tartışılmıştır. 

141.Tüketici kredileri kullanım alanlarına 
göre sıralandığında, son dönemde 
en çok hangi sektöre daha fazla kre
di verilmiştir? 
A) Eğitim kredileri 

B) Sağlık kredileri 

C) Taşıt kredileri 

D) Konut kredileri 

E) İhtiyaç kredileri 
Yanıt: D 

142.Mutlak üstünlük teorisini en iyi açık
layan ifade aşağıdakilerden hangisi
dir? 
A) Bir malın üretiminde mutlak üstün

lüğe sahip olan bir ülke, o malı di
ğer ülkeden daha fazla miktarda 
üretebilmektedir 

B) Mutlak üstünlük, ülkelerin kendi 
kendilerine yetebilmelerine yar
dımcı olmaktadır 

C) Mutlak üstünlüklere dayanan bir ti-
carette üstünlüklerin seviyesi 
önemlidir 

D) Bütün malların üretiminde mutlak 
üstünlüğe sahip bir ülke, ticaretten 

en fazla kazanç sağlayan ülkedir 

E) Bir malın üretiminde mutlak üstün
lüğe sahip olan ülke, o malı diğer 
ülkeye göre daha az kaynak kulla

narak üretmektedir 
Yanıt: E 
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143.Aşağıdakilerden hangisi Şangay 
İşbirliği Örgütünün üyelerinden biri 
değildir? 

A) Gürcistan 
B) Kazakistan 
C) Tacikistan 
D) Çin 
E) Rusya 

Yanıt: A 

Şanghay İşbirliği Örgütü adını örgütün 
ilk toplandığı yerden --Şanghay·- al
maktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Rus· 
ya, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan'ın 1996'da yılında oluştur
dukları yapılanma Şanghay Beşlisi 
olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001 'de 
Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını 
altıya çıkarttı. 

-~ 
144.Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz .o 

"' kuru uygulayan bir ekonomide deva- :ş 

lüasyon yapılmasının sonuçlarından -~ 
biri değildir? cı 

A) Marshall·Lerner koşulu altında top
lam planlanan harcama azalır 

B) İhracat talebinin fiyat esnekliğine 
bağlı olarak ihracat miktarı azalır 

C) İthalat talebinin fiyat esnekliğine 
bağlı olarak ithalat miktarı artar 

D) Marshall-Lerner koşulu altında net 
ihracat azalır 

E) Marshall·Lerner koşulu altında net 
ihracat artar 

Yanıt: E 

145.Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 
ülkelerarası dış ticareti, ülkelerin 
farklı faktör yoğunluklarına sahip 
olmaları ile açıklamıştır? 
A) Mill 
B) Ricardo 
C) Heckscher-Ohlin 
D) Marshall-Lerner 
E) Smith 

Yanıt: C 
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Heckscher-Ohlin'e göre bir ülke hangi 
üretim faktörüne daha fazla sahipse 
üretimi o faktörü yoğun biçimde kulla
nımını gerektiren mallarda karşılaştır

malı üstünlük elde eder. O malı daha 
ucuza üretir ve bu alanda uzmanlaşır. 

146.Aşağıdakilerden hangisi Ricar-
do'nun karşılaştırmalı üstünlükler 
teorisinin özelliklerinden biri değil
dir? 
A) Emek-değer teorisine dayanması 
B) Statik bir model olması 
C) Emeğin homojen olduğunun kabul 

edilmesi 
D) İş gücünün ülke içinde tam hare

ketli, ülkeler arasında tam hareket
siz olduğunun kabul edilmesi 

E) Artan maliyetler ve eksik uzman
laşmaya dayanması 

Yanıt: E 

Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ; 
-Emek değer teorisine dayanır 
-Ülkeler arasındaki işgücü verimliliği 
farklı 

-İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülke
ler arasında tam hareketsiz 
-Ricardo teorisi bir arz teorisidir. 
-Sabit maliyetlere ve tam uzmanlaşma-
ya dayanır 
-Statik bir model 

147. Türkiye'nin ihracatı ülke grupla-
rına göre değerlendirildiğinde en 
yüksek paya sahip ülke grubu aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Bağımsız Devletler Topluluğu 
B) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teş

kilatı 

D) Türki Cumhuriyetleri 
E) OECD ülkeleri 

Yanıt: E 
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148.İki ülkenin bulunduğu bir modelde 
(X) ülkesindeki ücretler (Y) ülkesin
deki ücretlere göre önemli ölçüde 
düşükse aşağıdaki ifadelerden han
gisi doğrudur? 
A) Y ülkesi X ülkesinden ithal ettiği 

mallara gümrük tarifesi uyguladığı 

taktirde karlı çıkar 

B) X ülkesi ihraç endüstrilerini süb
vanse etmek zorunda kalır 

C) X ülkesinde emek yoğun endüstri
lerin korunması gerekir 

D) Y ülkesi, sermaye yoğun malları X 
ülkesine ihraç edebilir 

E) Y ülkesi X ülkesinden ithalat yapa
bilir, fakat bu ülkeye ihracat yap
ması zordur 

Yanıt: D 

149.Aşağıdakilerden hangisi J eğrisi ı 
etkisine göre, bir ülkede devalüas- 2l 
yon yapılması sonucunda ortaya çı- :ı< 

kacak etkiyle ilgili doğru olan ifade- "§ 
di~ ~ 

A) Çok kısa dönemde ithalatı artar, 
ihracat azalır 

B) Dış ticaret bilançosu üzerindeki 
olumlu etkisi zaman alır 

C) İstihdam seviyesinde çok kısa dö
nemde azalmaya neden olur 

D) İstihdam düzeyinde uzun dönemde 
azalmaya neden olur 

E) Çok kısa dönemde ihracat artar, 
ithalat azalır 

Yanıt: B 

Ülkede yapılan devalüasyondan sonra 
ticaret bilançosundaki değişmeler J 
harfine benzetilmiştir. Devalüasyondan 

sonra ülkenin ticaret bilançosu önce 

daha da bozulmakta sonra da düzel

meye başlamaktadır. Böylece zamanla 
ticaret bilançosundaki gelişmeler J har

fine benzemektedir. J eğrisi kısa dö

nem esnekliklerin düşük olmasına bağlı 

bir olaydır. Hem üreticilerin hem de tü

keticilerin develüasyonun getirdiği yeni 

koşullara uymaları biraz zaman alır. 
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150.Diğer değişkenler sabitken ve hem 
ABD hem de Türkiye dış ticaret den
gesine sahipken $'ın YTL'ye göre 
değer kazanması sonucunda aşağı
dakilerden hangisi gerçekleşir? 

A} Her iki ülkede de dış ticaret fazlası 
ortaya çıkar 

B) Her iki ülkede de dış ticaret açığı 
ortaya çıkar 

C) ABD'de dış ticaret fazlası, Türki
ye'de dış ticaret fazlası ortaya çıkar 

D) Türkiye'de dış ticaret açığı, ABD'de 
dış ticaret fazlası ortaya çıkar 

E) Türkiye'de dış ticaret fazlası ortaya 
çıkar 

Yanıt: E 

151.Uluslararası ticaret ile ilgili tartışma
lar için bir forum niteliği taşıyan ve 
ülkeler arasındaki ticaretin kuralları
nın geliştirildiği uluslararası organi
zasyon aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birleşmiş Milletler 

B) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör-
gütü 

C) Dünya Ticaret Örgütü 

D) Uluslararası Para Fonu 

E) Dünya Bankası 
Yanıt: C 

152.Aşağıdakilerden hangisi Dünya 
Bankasının günümüzdeki en temel 
görevidir? 
A) Az gelişmiş ülkelere kalkınmalarını 

sağlamak için sermaye temin etmek 

B) Farklı ülkelerdeki firmalara sermaye 
temin etmek 

C) Ülkelere, para arzı ve faiz oranları 
düzeylerini belirlemede yardımcı 

olmak 

D) Ülkelere döviz kurlarını yönetmede 
ve belirlenmesinde yardımcı olmak 

E) Farklı ülkelerde yaşayan insanların 
birikimlerini yatırabileceği güvenli 
bir banka olmak 
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Yanıt: A 
Dünya Bankasının amacı; mali kaynak
ların gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere kanalize edilmesiyle be
raber gelişmekte olan ülkelerin hayat 
standartlarının yükseltilmesine yardım
cı olmaktır. 

153.Bir ülkenin sermaye hesabındaki 
açık neyi gösterir? 
A) Ülkenin başka ülkelerdeki yatırım

larının parasal değerinin ülke için
deki yabancı yatırımlarının değe
rinden daha az olduğunu 

B) Ülkeden çıkan sermayenin ülkeye 
giren sermayeden daha yüksek ol
duğunu 

C) Ülkenin ihraç ettiği malların para-
sal değerinin, ithal ettiği malların 

parasal değerinden yüksek oldu- ·~ 
ğunu ~ 

.!!l D) Ülke vatandaşlarının yabancılara :;;; 
yönelik bağış ve hibelerinin para-
sal değerinin, ülke vatandaşlarının 
yabancılardan elde ettiği tek taraflı 
transferlerden daha yüksek oldu-
ğunu 

E) Ülkenin ihraç ettiği malların parasal 
değerinin, ithal ettiği malların para
sal değerinden düşük olduğunu 

Yanıt: B 

154.Devalüasyonun döviz tasarrufu sağ
layıcı etkisinin büyük olabilmesi 
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
A) Yabancı talebin azaltılmasına 
B) Yabancıların talep esnekliğinin sa

bit olmasına 
C) İthal malları talep eğrisinin daha 

dik olmasına 
D) Yabancıların talep esnekliğinin dü

şük olmasına 

E) İthal malları talep eğrisinin yatık 
olmasına 

Yanıt: E 

155. 
1. ECO 
il. ASEAN 
111. NAFTA 
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Türkiye yukarıdaki uluslararası 
örgütlerden hangilerine üyedir? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız il 
C) lvell 
D) il ve 111 
E) 1 ve il, 111 

Yanıt: A 

156.Bir bilgisayarın üretim maliyeti 750.
TL iken bu malın yurt dışına 500.
TL'e ihraç edilmesine ne ad verilir? 
A) Damping 
B) İhracatın teşviki 
C) Negatif tarife 
D) Pozitif tarife 
E) Kota 

Yanıt: A 

157.Merkez bankası para arzını artırmak 
istediğinde aşağıdaki politika seçe
neklerinden hangisini kullanmalıdır? 
A) Mevduat munzam karşılık oranla

rını artırmak ve açık piyasa satışla
rına gitmek 

B) Reeskont oranını artırmak ve açık 
piyasa alımlarına gitmek 

C) Mevduat munzam karşılıklarını 
azaltmak ve açık piyasa alımlarına 
gitmek 

D) Reeskont oranını azaltmak ve 
mevduat munzam karşılıklarını ar
tırmak 

E) Reeskont oranını artırmak ve açık 
piyasa satışlarına gitmek 

Yanıt: C 



560 

158.Katı ücret modeline göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen 

fiyat düzeyinden yüksek ise istih

dam düzeyi azalır 

B) Kısa dönem toplam arz eğrisi 

emek piyasasındaki aksaklık ne

deniyle pozitif eğimli olur 

C) Beklenen ve gerçekleşen reel üc

ret düzeyleri birbirinden farklı olur 

D) Gerçekleşen fiyat düzeyi beklenen 

fiyat düzeyinden yüksek ise ger

çekleşen reel ücret hedeflenen dü

zeyden daha düşük olur 

E) Uzun dönem arz eğrisi üzerinde 

beklenen ve gerçekleşen fiyat dü

zeyleri eşittir 
Yanıt: A 

159.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- ~ 

!ıştır? Jl1 
A) Klasik modelde, fiyat düzeyi veri -"' 

iken nominal ücretteki artış toplam ·:;ı 
emek talebini artırır en 

B) Klasik modelde, fiyat düzeyi veri 

iken nominal ücretteki artış toplam 

emek talebini azaltır 

C) Keynesyen modelde, fiyat düzeyi 

veri iken nominal ücretteki artış 

toplam emek talebini azaltır 

D) Klasik modelde, nominal ücretler 

esnek, firmalar ve işçiler fiyat dü

zeyi konusunda tam bilgiye sahiptir 

E) Keynesyen modelde, nominal üc

ret veri iken fiyat düzeyindeki artış 

toplam emek talebini artırır 

Yanıt: A 

160.Bir ekonomide hükümetin, ihracatı 

artırmak için yurt içi üretim artışı 

sağlayacak uygulamalarına ne ad 

verilir? 
A) Kota 

C) Sübvansiyon 

E) İthal ikamesi 

B) Tarife 

D) Damping 

Yanıt: C 
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161.Uygulamada sadece ithal edilecek 

mal hacminin belirlendiği kota türü

ne ne ad verilir? 
A) Global kota 
B) Ağırlıklı kota 
C) Tahsisli kota 
D) Gümrük tarifeleri kotası 

E) Açık kota 
Yanıt: A 

162. Dış ticaret hadleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ticarete konu olan malların, tica

rette diğer mallarla hangi oranda 

değiştirilebileceğini gösterir 

B) WTO tarafından tespit edilmiştir 

C) Bir ülkenin marjinal dönüşüm ora

nıdır 

D) GA TT ile tespit edilmiştir 

E) Uluslararası ticaret yasalarının 

maddeleri ile ilgili bir kavramdır 
Yanıt: A 

Dış ticaret hadleri, ihraç malları fiyat 

endeksinin ithal malları fiyat endeksine 

bölünmesi ile elde edilir. Dış ticaret 

hadleri kavramını kullanarak belli bir 

dönemde bir ülkenin dış ticaretinin leh

te mi aleyhte mi geliştiğini saptamak 

mümkündür. Genel olarak ihraç malla

rının fiyatlarının artması, ithal edilen 

malların fiyatlarının sabit kalması, 

düşmesi ya da ihraç mallarından daha 

yavaş artması dış ticaret hadlerinin leh

te gelişmesi anlamına gelmektedir. 

163-Aşağıdaki\erden hangisi Uluslarara

sı Para Fonunun tarihsel olarak te

mel görevidir? 
A) Kısa dönemli ödemeler dengesi 

problemlerinin finansmanı 

B) Merkez bankalarının faaliyetlerinin 

koordinasyonu 
C) Fakirliğin önlenmesi, istihdam dü

zeyinin artırılması 
D) Uzun dönemli iktisadi kalkınmanın 

sağlanması 

E) Uluslararası kuruluşlara fon temin 

edilmesi 
Yanıt: A 
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il. Dünya Savaşı'nın sonuçlanmaya 
başladığı 1944 yılında galip devletler, 
dünya ticaretini desteklemeye yönelik 
uluslararası bir para sistemi kurmak 
amacıyla Bretton Woods, New 
Hampshire'da bir araya gelmişlerdir. 
Konferansa katılan devletlerin vardıları 
anlaşmalar sonucunda Dünya Bankası 
ile birlikte Uluslararası Para Fonu 
(IMF), 1944 yılında kurulmuş ve 
1946'da faliyete geçmiştir. Fonun Baş
lıca amaçları, uluslarası para sistemi
nin düzenli biçimde işlemesini sağla
mak, üye ülkelerin dış ödeme güç
lüklerinin çözümüne katkıda bulun
mak ve uluslararası mali kriz yönetimi 
biçiminde özetlenebilir. 

164.Aşağıdakilerden hangisi, döviz ku
runu serbestçe dalgalanan döviz ku
ru sisteminde oluşacak orandan da-
ha düşük bir seviyede sabit tutabil- -~ 
mek için uygulanabilecek politika- ~ 
lardan biridir? .:.: 
A) İhraç mallarına vergi uygulamak -~ 
B) Dış ticareti bütünüyle sınırlamak cı 
C) İthalatı artırmak 
D) Diğer ülkelere yapılan yardımları 

artırmak 

E) İthalatı kısıtlamak 
Yanıt: E 

165. Toplam planlanan harcamalarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Otonom vergilerdeki artış, toplam 

planlanan harcamalarda azalmaya 
yol açar 

B) Marjinal ithalat eğilimindeki artış, 
toplam planlanan harcamalarda ar
tışa yol açar 

C) Kamu transferlerindeki artış, top
lam planlanan harcamalarda artışa 
yol açar 

D) Marjinal tüketim eğilimindeki artış, 
toplam planlanan harcamalarda ar
tışa yol açar 

E) Marjinal vergi haddindeki artış, 

toplam planlanan harcamalarda 
azalmaya yol açar 

Yanıt: B 
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166.Bretton Woods Konferansı'nda oluş
turulan uluslar arası kurumlann en 
önemli amacı aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) AB ülkelerinin tek paraya geçme

sini sağlamak 
B) Dünyada üretim faktörleri arzını 

sürekli hale getirmek 
C) Ülkelerin kalkınmasını yavaşlatan 

çevre sorunlarını gidermek 
D) Ülkelerin 1920'1erin ve 1930'1arın 

hatalarını tekrarlamalarını önlemek 
E) Dünya fiyatlarının hızlı bir şekilde 

artmasını önlemek 

Yanıt: D 

167.Türkiye'nin ihracatındaki bir azalma 
Türkiye'nin sahip olduğu döviz re
zervlerini nasıl etkiler? 
A) Artırır 

B) Önce azaltır sonra artırır 
C) Önce artırır sonra azaltır 
D) Azaltır 

E) Değiştirmez 

Yanıt: D 

168. 1947 yılında dış ticarette serbest
leşmeyi sağlamak amacıyla oluştu
rulan uluslararası kuruluş aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) CONCODAF 
B) GATI 
C) IMF 
D) UNCTAD 
E) NAFTA 

Yanıt: B 
1947'de 23 ülke tarafından imzalanan 
bir anlaşma ile kurulmuştur. 1 Ocak 
1948'de de yürürlüğe girmiştir. GATI'ın 
kuruluş amacı, ithalat vergilerini azalt
mak, uluslararası ticaretin önündeki 
tüm engelleri kaldırmak ve ticarette ayı
rımcı uygulamalara son vermek olarak 
belirlenmişti. 



562 

169.Uzmanlaşmaya yönelen ve buna 

göre ticaret yapan bir ülke ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ

rudur? 
A) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim 

olanakları eğrisinin alt yanında 

gerçekleşir 

B) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim 

olanakları eğrisinin üst yanında 

gerçekleşir 

C) Ülkenin tüketimi üretim olanakları 

eğrisinin üzerinde, üretimi ise üst 

yanında gerçekleşir 

D) Ülkenin üretimi üretim olanakları 

eğrisinin üzerinde, tüketimi ise üst 

yanında gerçekleşir 

E) Ülkenin üretimi ve tüketimi, üretim 

olanakları eğrisinin üzerinde ger

çekleşir 

Yanıt: D -~ 
.o 

170.Türkiye, Uluslararası Para 
hangi yılda üye olmuştur? 

A) 1944 

B) 1946 

C) 1947 

D) 1956 

E) 1973 

Fonuna 

Yanıt: C 

IMF anasözleşmesi Bretton-Woods 

konferansına katılan 44 ülkenin 

29'unun onayıyla 27 Aralık 1945 tari

hinde yürürlüğe girmiş, merkezi Was

hington'da bulunan IMF, 1946 yılının 

Mayıs ayında faaliyete geçmiştir. Tür

kiye IMF'ye 19 Şubat 1947 tarih ve 

5016 sayılı kanunla üye olmuştur. 

~ 
-~ 
cıı 
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171.Fındığın en büyük alıcısı olan Al

manya, fındık üretiminde arz esnek

liği düşük olan Türkiye'den ithal et

tiği fındığa % 20 oranında gümrük 

vergisi uygulaması durumunda, Al

manya'nın fındık talep eğrisiyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ

rudur? 
A) Almanya'nın fındık talep eğrisi sa

ğa kayar 

B) Almanya'nın fındık talep eğrisi bo

yunca sağa doğru hareket edilir 

C) Almanya'nın fındık talep eğrisi sola 

kayar 

D) Almanya'nın fındık talep eğrisi ya

tay eksene paralel hale gelir 

E) Almanya'nın fındık talep eğrisi de

ğişmez 

Yanıt: C 
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Bir ekonomide mal ve hizmet alım 
satımında kullanılan ve herkes tara
fından kabul gören mübadele aracı
na ne ad verilir? 
A) Menkul kıymet 

B) Gayrimenkul 

C) Para r 
D) Dolarizasyon 

E) Çek 

Yanıt: C 
Bir devlet tarafından tedavüle çıkarıl
mış, üzerinde nominal değeri yazılı ka
ğıt veya madenden yapılmış ödeme 
aracıdır. 

Para; 
-Ödeme aracı, 
-Kıymet ölçüsü, 
-Tasarruf aracı vs. diye de tanımlanabilir. 
Diğer bir tanımı: Para, mal ve hizmet 
alım ve satımlarında ya da borçların 
geri ödenmesinde genel olarak kabul 
gören her şeydir. 

-kağıt ve bozukluk para 
-vadesiz hesaplardaki mevduat 
-vadeli hesaplardaki mevduat 

2. Aşağıdakilerden hangisi para-
nın işlevlerinden değildir? 

A) Mübadele aracı olması 

B) Hesap birimi olması 

C) İktisat politikası aracı olması 
D) Değer biriktirme aracı olması 

E) Maliye politikası aracı olması 

Yanıt: E 

Paranın Fonksiyonları (İşlevleri) 

- Paranın en önemli işlevi değişime 
aracılık etmesidir. Bugün artık bütün 
değişimler parayla yapılmaktadır. B-u 
aynı zamanda da pa@Q!!)_gücüdür. Bu 
güce paranın dOiaŞım (tedavül) gücü 
denir. -
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-Paranın biı: çlfü~r (inemli işlevi, borç 
ödeme aracı olmasıdır. Para bu gücü
nüde, görünürcj~ Y<'!S_al!i!'dan_; fak~_ as
lında, dolaş_ı_m_güc_ü _gibi,-kullanıldığı 
toplum tarafından genel kabul görmüş 
olmasından alır. - --- - - -----,.-___ _ 
-Para odak bir öjçQ)Jirirrı_i olmaJşlevlne 
sat)ig!if~_Eluna aynı zamanda__paranın 
değer ölçme işlevi de denir. ------ -------- ---· ---- -- --

- Para tasarruf veya değf!r biriktirme iş-
levine sahiptir. - --- -- -- -

-PfiliL_biclikidit~ _ belirleme- aracı olma 
işlevini de yerine getirir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi paranın 
çağdaş ~o_nksiyonlanndandır? 

A) Mübadele aracı olması 

B) Ortak değer ölçüsü olması 

;:ı İktisat politikası aracı olması 
j D) Tasarruf ve borçlanma aracı olması 

E) Değer biriktirme aracı olması 

Yanıt: C 
İktisat politikası aracı olması paranın 
çağdaş bir fonksiyonudur. Çünkü eko
nomik gelişmeye bağlı olarak ortaya 
çıkmıştır. Diğerleri ise paranın gele
neksel fonksiyonudur. 

4. Ülkemizde madeni ufaklık parayı 
tedavüle süren kurum aşağıdakiler

-Oe_ll_hangisidir? 
A) Merkez Bankası 

B) Gelirler Genel Müdüıiüğü 

,,,C) Hazine Müsteşarlığı 

D) Damga Matbaası 

E) Gümrük Müsteşarlığı 

Yanıt: C 
Ülkemizde madeni ufaklık parayı Hazi
ne Müsteşarlığı, kağıt (banknot) parayı 
Merkez Bankası tedavüle sürer. 



566 

5. Ülkemizde madeni para kyJlanmada 

üst sınır aşağıdakilerden hangisidir? 

~) Madeni paranın üzerinde yazılı de-

. ğerin elli \<filL ~ 

B) Madeni paranın üzerinde yazılı de

ğerin yüz katı 

C) En büyük madeni paranın üzerinde 

yazılı değerin elli katı 

D) Madeni paranın üzerinde yazılı de

ğerin bin katı 

E) Herhangi bir sınırlama getirilmemiştir 

Yanıt: A 

Ülkemizdeki ödemelerde, kimse made

ni paranın üzerinde yazılı değerin elli 

katının üzerindeki madeni parayı kabu

le zorlanamaz. 

6. Aşağıdakilerden hangisi deJlalüas

yonun beklenen sonu_çıarından biri .5 
değildir? _2l 

A) İhracatın artması ~ _ 

B) İthalatın azalması ~- ·~ 

C) İç piyasa fiyatlarında yükselme eği- "' 

!iminin olması --

D) Yabancı doğrudan yatırımların 

azaiması 

E) Dış ticaret haddinin dengesinin bo

zulması 

Yanıt: D 

7. Yüksek enflasyon ve siyasi istikrar
sızlığın varlığı nedeniyle ülke vatan

daşlarının tasarruflarını döviz olarak 

iddihar etmelerine ne ad verilir? 

A) Altın döviz standardı 

B) Para benzeri 

C) Kaydi para 

D) Para ikamesi 

E) Emisyon 
Yanıt: D 

Para ikamesi deyimi, yüksek enflas

yonla yaşayan ekonomilerde yerel para 

yerine yabancı para tutma eğilimini ta

nımlamak üzere kullanılıyor. Para ika

mesinin diğer adı "dolarizasyon"dur. 

İKTİSAT 

8. T.C. Merkez Bankası Banknotları 

hangi para çeşidi içindedir? 

)'l Esas para 

--B) Temsili para 

_ C) Mal para 

D) Kaydi para 

E) İkincil para 

Yanıt: A 

Alış verişlerde hesap birimi olarak kul

lanılan ve borçların ödenmesinde kul

lanılan paralara "esas para" denir. ör

neğin merkez bankaları banknotları 

9.Merkez Bankası faiz oranını sabit tut

maya yönelik bir para politikası izle· 

diği takdirde, IS-LM modeline göre, 

vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl 

etkilenir? 

A) Artar. 

B) Azalır. 

C) Değişmez. 

D) Kısa dönemde artar, uzun dönem

de değişmez 

E) Kısa dönemde değişmez, uzun 

dönemde artar. 

Yanıt: B 

10. Klasik iktisatçılara göre faiz haddi 

hangi piyasada oluşur? 

A) Para piyasası 

B) Uluslar arası piyasalar 

C) Mal ve hizmet piyasalarında 

D) Sermaye piyasalarında 

E) Monopollü rekabet piyasasında 

Yanıt: D 

Klasik iktisatçılara göre faiz, sermaye

nin fiyatıdır. Bu fiyat, tasarruf eden tü

ketimden vazgeçtiği için ödenmektedir. 

Faiz oranları, tasarruf arzı ile sermaye 

talebinin kesişmesi sonucu oluşur. 

Klasik iktisatçılara göre faiz haddi ser

maye piyasalarında oluşur. 
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11. Klasiklere göre faiz haddi nasıl oluşur? 
A) Tasarruf arz ve yatırım talebinin et

kileşimi ile 
B) Para arz ve talebine göre 
C) Ödünç verilebilir fonların arz ve ta

lebine göre 
D) Banka tekellerinin isteklerine göre 
E) Büyük sennaye sahiplerinin istekle

rine göre 

Yanıt: A 
Faiz oranları, tasarruf arzı ile sermaye 
talebinin kesişmesi sonu-CU-- oluşur. 
Klasik iktisatçılar, faızoranlarının tasar
ruflarla yatırımları eşitleyen bir güce 
sahip olduklarına inanmaktadırlar. 

12. Keynese göre faiz haddi neye bağlıdır? 
A) Sermaye arz ve talebine 
B) Para arz ve talebine -~ 

C) Ödünç verilebilir fonların arz ve ta- .o 
.l!l le bine 32 

D) Kamu bütçe açıklarına 
E) Ödemeler bilançosu açıklarına 

Yanıt: B 
Keynes, faizin tasarruf arzı ile sermaye 
talebine göre değil, para arz ve talebi
ne göre oluştuğunu kabul etmiştir. 

13. Keynese göre faizin tanımı aşağıda
kilerden hangisidir? 
A) Faiz, sermayeden vazgeçmenin be

delidir 
B) Faiz, tasarruf etmenin bedelidir 
C) Faiz, likiditeden vazgeçmenin bede

lidir 
D) Faiz, toprağın kirasıdır 
E) Faiz, girişimcilerin üretimden aldığı 

paydır 

Yanıt: C 
Klasiklerin faiz haddini reel faktörlerle 
açıklamasına karşılık, Keynes faizi pa
rasal bir olay olarak görmüştür. Key
nes'e göre faiz, tasarrufun bir bedeli 
olmayıp, parayı likit olarak elde tutmak
tan vazgeçmenin bir bedelidir. 

-~ 
Ol 
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14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Faiz haddiRifı-yükselrnesi tahvil fiya

tının düşmesine neden olur 
B) lşiem___Qüctüsüııe_para.talebinLetkile

Yen en QrııımlL faktöLgelicdüzJıyi ile 
fiy<ıJl.ar ~gldüzeyklir 

C) iŞıem güdüsüyle para talebi faiz 
oranına duyarlı!J,ğı.çok azd.ır 

D) sPeküı;~yon. güdüsüyle Paia talebi 
faiz a·ranına duyarlılığı fazladır 

~-F§!lz haddinin. yükselmesi tah. vil fi
~- yatlarının yükselmesine neden .olur 

Yanıt: E 

Faiz haddi ile tahvil fiyatları ters orantı
~ıdır. Yanipiyasa faiz haddi yükseldikçe 
tahvil __fuıatları düşecektir, .. yada faiz 
haddinin g_Qşmesi .tahvil .. fiyatlarının 
y~ıısine.neden olur. 

Tahvilin getiri oranı 

Bir-t;h-viıin değeri =Tahvilin nominal 
değeri X Piyasa faiz oranı 

15. Aşağıdaki para tanımlarından hangi
si en dar kapsamlıdır? 

~)c-M1 
D)M3 

B) M2 

E)M3A 
C)M2Y 

Yanıt: A 

M1 para tanımının içinde dolaşımdaki 
para + vadesiz. meyguat (ticari + mev
duat) + mevduat sertifikası 
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16. Milli gelir düzeyinin artması ile aşa

ğıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

17. 

A) Para arz eğrisi sağa kayar 

B) Para arz eğrisi sola kayar 

C) Para talep eğrisi sağa kayar 

D) Para talep eğrisi sola kayar 

E) Para arz eğrisinin eğimi artar 

Yanıt: C 

Milli gelir düzeyinin artması ile işlem ye 
. ---- - ~ :.....---

ihtiyatJ]1otifleri ile elde tutulmak istenen 

p~ miktarı artacağından para talebi 

eğrlsisağakayacaktır. ~- .. \ 

Keynese göre para politikasının et

kin olmamasının nedeni aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Ekonominin tam istihdamda olması 

B) Miktar kuramının varlığı 

C) Ekonomideki kişilerin likidite kısıtlı -~ 

olması cı 

D) Ekonomideki kişilerin miyop olması 

E) Likidite tuzağının variığı 

Yanıt: E 

18. Keynese göre Para arz eğrisinin 

şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faiz eksenine paralel 

B) Milli gelir eksenine paralel 

C) Milli gelir eksenine dik 

D) Fiyat eksenine paralel 

E) Fiyat eksenine dik 

Yanıt: A 

19. Çeşitli milli gelir düzeylerinde, yatı

rımları tasarruflara eşitleyen faiz 

hadlerinin hangi düzeyde olduğunu 

gösteren eğriye ne ad verilir? 

A) LM eğrisi 

B) ıs eğrisi 

C) Toplam Talep eğrisi 

D) Toplam arz eğrisi 

E) Philips eğrisi 

İKTİSAT 

Yanıt: B 

ıs eğrisinin sol yukarıdan sağ aşağıya 

inmesinin nedeni ekonomideki faiz 

oranı ile milli gelir arasında ters yönlü 

ilişkinin olmasıdır. Yani faiz oranı düş

tükçe (yükseldikçe) tasarruf- yatırım 

eşitliğinin daha yüksek(düşük) bir milli 

gelir düzeyinde gerçekleşiyor demektir. 

. 20. Para arzının artması aşağıdakilerden 

hangisine neden olur? 

21. 

A) LM eğrisini sola kayar 

B) LM eğrisini sağa kayar 

C) IS eğrisi sağa kayar 

D) IS eğrisi sola kayar 

E) IS eğrisinin eğimi artar 

Yanıt: B 

Miktar teorisinin Fisher Denklemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MV=PT B) MC=PY C) M=Kpt 

D) L=M E) l=S 

Yanıt: A 

Miktar kuramını en açık ve yalın bir şe

kilde Amerikalı ekonomist lrving Fisher 

açıklamıştır. Fisher, miktar kuramını 

açıklamak için değişim (mübadele) 

denklemi olarak bilinen ve aşağıda 

gösterilen denklemden yararlarım ıştır: 

M.V + M'.V = P.T 
Burada; 
M: Dolanımdaki para miktarını, 

V: Paranın dolanım hızını, 

M': Banka parasının miktarını, 

V': Banka parasının dolanım hızını, 

P: Fiyatlar genel düzeyini, 

T: İşlem hacmini, belirtmektedir. 

Yukarıdaki Fisher denklemini, banka 

parasını da para arzı (M) içinde göste

rirsek, 
M.V = P.T.'dir. 
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22. Klasik ekolün parasal temeli aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Say yasası 

B) Faktör Donanımı Teorisi 

C) Miktar Teorisi 

D) Genel Teori 

E) Reel para teorisi 

Yanıt: C 

23. Klasik iktisatçılara göre paranın do
laşım hızı ile ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi doğrudur? 

A) istikrarlıdır B) Değişkendir 
C) Sıfırdır 

E) Sabittir 

D) Sonsuzdur 

Yanıt: E 
Klasik analize göre daima tam istih
damda olduğu kabul edilen ekonomide ·s; 
toplam mal ve hizmet akımı sabit ola- ll 
caktır. Tam istihdamdaki bir ekonomide gı -"' 
işsizlik, enflasyon gibi paranın el değiş- -N 
tirme hızını etkileyen aksaklıklar ortaya ıg, 
çıkmayacağı için, paranın dolaşım hızı 
(tedavül hızı ) (V) de sabit kalacaktır. 

24. Aşağıdakilerden hangisi para arzının 
artmasına neden olmaz? 
A) Merkez Bankasının Hazineye avans 

vermesi 

B) Merkez Bankasının bankalara rees
kont kredisi vermesi 

C) Merkez Bankasının altın satın al
ması 

D) Merkez bankasındaki resmi mevdu
atların artması 

E) Merkez Bankasının piyasadan tahvil 
satın alması 

Yanıt: D 

25. Milton Friedman'a göre paranın do
laşım hızı nasıldır? 

A) İstikrarlıdır. B) Duyarsız 

C) Sıfırdır D) İstikrarsız 
E) Sabittir 

569 

Yanıt: A 
Monetaristlere göre, MV=PT şeklinde 
ifade edilen klasik miktar teorisi formü
lünde yer alan paranın dolaşım hızı (V) 
sabit değil, aksine bazı değişkenlerin 
istikrarlı bir fonksiyonudur. Friedman' ın 
analizleri ile geliştirilen monetarizme 
aynı zamanda "Modern Miktar teorisi" 
adı da verilmektedir 

26. Günümüzde madeni ufaklık paraların 
kullanılmasının temel nedeni aşağı
dakilerden hangisidir? 
A) Hazineye gelir sağlamak 

B) Bütçe açıklarını finanse etmek 
C) Küçük ve kesirli ödemelerde kul

lanmak 

D) Atıl madenleri değerlendirmek 
E) Tedavül masraflarının az olması 

Yanıt: C 

27. Aşağıdakilerden hangisi merkez ban
kalarının özelliklerinden değildir? 
A) Merkez bankaları devletin bankerli

ğini yaparlar 

B) Merkez Bankaları banknot çıkarma 
imtiyazına sahiptir 

C) Merkez bankası bankaların nakit re
zervlerini muhafaza ederler 

D) Merkez bankaları ülkenin altın ve 
döviz rezervlerini muhafaza ederler 

E) Merkez bankaları borç yönetimini 
yürütürler 

Yanıt: E 
Devletin para-kredi ve nakit hareketleri 
ile Devletin iç ve dış borç yönetimini 
hazine müsteşarlığı yapar. 
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28. T.C. Merkez Bankası kurulmadan 

önce bu bankanın görevlerini aşağı

dakilerden hangisi yürütmekteydi? 

A) Galata bankerleri 

B) Osmanlı Bankası 

C) Ziraat Bankası 

D) Halk Bank 

E) İş Bankası 
Yanıt: B 

Osmanlı Bankası: Merkez Bankası'nın 

kuruluşuna kadar hazine işlemlerini 

sürdürmeye ve Devlet Bankası statü

sünü korumaya devam etti. 

29. Ülkemizde Para politikasını yürüt

mekle görevli organ aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Maliye Bakanlığı 

B) Hazine Müsteşarlığı 

C) Devlet Planlama Teşkilatı 

D) Merkez bankası 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

Yanıt: D 

Ülkemizde Merkez bankası para ve 

kredi politikasını, kalkınma planları ve 

yıllık programları göz önünde bulundu

rarak, ekonominin gereklerine göre ve 

fiyat istikrarını sağlayacak biçimde yü

rütmekle görevlidir. 

30. Ticari Bankaların Merkez Bankasın

dan aldıkları kredi karşısında öde

dikleri faize ne ad verilir? 

A) Temerrüt faizi 

B) Reeskont 

C) Kar payı 

D) Yedek akçe 

E) Temettü 
Yanıt: B 

Bankalar Merkez Bankası'ndan kredi 

almak istediklerinde ellerindeki senet, 

bono gibi kıymetli evrakları Merkez 

Bankası'na vererek iskonto ettirirler. 
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Merkez Bankası'nın bu işleme uygula

dığı faiz reeskont oranıdır. Bu oranın 

yükselmesi kredi hacminin daralması

na, azalması ise kredi hacminin geniş

lemesine neden olur. 

31. Aşağıdakilerden hangisi para politi

kası araçlarından değildir? 

A) Kanuni karşılık oranı 

B) Açık piyasa işlemleri 

C) Reeskont 

D) Kredi tavanı 

E) Kamu harcamaları 

Yanıt: E 

Para Politikası Araçları 
a. Açık Piyasa İşlemleri 
b. Döviz İşlemleri 
c. Reeskont Oranlarının Tesbiti 

d. Kredi Tav anı 
e. Rezerv Oranını Tespiti 
f. Selektif Kredi Denetimleri 

32. Merkez bankasının ekonomideki 

para arzını etkileyebilmesi için baş

vurabileceği en önemli araç aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) Kanuni karşılık oranı 

B) Açık piyasa işlemleri 

C) Reeskont 

D) Selekti! Kredi denetimi 

E) Zorunlu döviz oranı 
Yanıt: B 

Para arzını istediği düzeyde tutabilmek 

için, Merkez Bankasının kullandığı en 

önemli vasıta açık piyasa işlemleridir. 

Bu amaçla Merkez Bankası devlet tah

villerinin alım ve satımını yapar. Mer

kez Bankası bankalardan tahvil satın 

alırsa, banka rezervleri yükselir ve on

lar da kredileri artıracaklarından, para 

arzı yükselir. Bu araçla Merkez Banka

sı, ticari bankaların kaynaklarını dene

tim altında tutar. 
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33. Aşağıdaki politikalardan hangisi 
para arzını artınr? 

A) Kanuni karşılık oranının yükseltil
mesi 

B) Merkez bankasının piyasaya tahvil 
satması 

C) Munzam karşılık oranının artırılması 

D) Reeskont oranının yükseltilmesi 

E) Merkez Bankasının piyasadan de
ğerli kağıt alması 

Yanıt: E 
Merkez Bankasının piyasadan değerli 
kağıt alması para arzını arttırır. Diğer 

şıklarda ise para arzı azalır. 

34. Enflasyonla mücadele politikası 

yürüten bir merkez bankasının aşa
ğıdakilerden hangisini yapması bek
lenemez? 

A) Reeskont oranının yükseltilmesi 
B) Piyasaya devlet tahvili satması 

C) Kanuni rezerv oranını yükseltir 
D) Ticari bankalara kredi tavanı koy

ması 

E) Reeskont oranının düşürülmesi 
Yanıt: E 

Enflasyonla mücadele politikası yürü
ten merkez bankası reeskont oranını 

düşürmez. Çünkü reeskont oranının 

düşürülmesi para arzını artırır. 

Enflasyonla mücadele politikası yürü
ten merkez bankası reeskont oranını 

yükseltir, piyasaya devlet tahvili satar, 
kanuni rezerv oranını yükseltir, ticari 
bankalara kredi tavanı koyar. Yapılan 
bu politikalar para arzını daraltır. 

35. Klasik ekonomistlere göre para ar
zındaki %10 oranındaki artışın eko
nomi üzerindeki etkisi aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) Enflasyon oranı % 20 artacaktır 

B) Enflasyon oranı % 1 O artacaktır 

C) Enflasyon oranı %5 artacaktır 

O) Stagflasyon meydana gelecektir 

E) Resesyon meydana gelecektir 
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Yanıt: B 

Klasik ve Neo klasik ekonomistlerin 
miktar teorisine göre para razındaki ar
tış aynı yönde ve aynı oranlı olarak fi
yatların artışına neden olur. 

36. Nominal faiz oranı %25, enflasyon 
oranı %10 ise reel faiz oranı yüzde 
kaçtır? 

A)10 B)15 C)25 0)40 E)-10 

Yanıt: B 

Fisher Etkisi; 

i=r+e. Burada i nominal faizi, r reel fai
zi ve e' de beklenen enflasyonu göste
riyor. 

%25=r+%10 

r=15 olur. 

37. Bir kimsenin talebi üzerine bir ban
kanın şube ya da muhabirleri nez
dinde herhangi bir kimse veya firma 
lehine açılan krediye ne ad verilir? 

A) Akreditif 

B) İskonto 

C) Açık kredi 

D) Banka kefaleti 

E) Teminat mektubu 

Yanıt: A 

38. Uzun vadeli kredi arzları ile uzun 
vadeli kredi taleplerinin karşılaştığı 

piyasaya ne ad verilir? 

A) Para piyasası 

B) Fon piyasası 

C) Sermaye piyasası 

D) Mal piyasası 

E) Faktör piyasası 

Yanıt: C 

Sermaye piyasası, orta, uzun ve son
suz vadeli fonların arz ve talebinin ara
cı kuruluşlar aracılığıyla ve menkul 
kıymetlere bağlı olarak karşılaştığı pi
yasadır. 
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39. Para piyasası ile sermaye piyasası 

arasındaki en önemli kıstas aşağı

dakilerden hangisidir? 

40. 

A) Faiz oranları 

B) Kredi araçları 

C) Fon arz edenler 

D) Kredilerin vadeleri 

E) Kredileri talep edenler 

Yanıt: D 

Genellikle vadeleri bir seneye kadar 

olan kredilere kısa vadeli. vadeleri 1-5 

seneye kadar olan krediler orta vadeli. 

vadeleri 5 seneyi geçen krediler ise 

uzun vadeli krediler denir. (Başka bir ay

rıma göre bir seneye kadar olan krediler 

kısa vadeli, bir seneden uzun vadeli 

olan krediler uzun vadeli kredilerdir.) 

1 
"Paranın yansızlığı" ne demektir? ~ 

A) Para arzındaki değişikliklerin reel ·;:; 

kesimi etkilemesi ve enflasyona ne- ~ 

den olmamasıdır 

B) Para arzındaki değişikliklerin reel 

kesimi etkilememesi yaln;zca enf

lasyonu etkilemesidir 

C) Paranın bütün alışverişlerde kulla

nılmasıdır 

D) Paranın iktisat politikası uygulama

sında herhangi bir işlevinin olma

ması 

E) Para tedavülünün tarafsız bir kurum 

tarafından yerine getirilme kuralıdır 

Yanıt: B 

Klasik iktisatçılara göre para yansızdır. 

Paranı yansız olması; para arzındaki 

değişiklerin reel değişkenleri ( işsizlik, 

istihdam, üretim v.s.) etkilememesi yal

nızca, aynı oran ve doğrultuda fiyatlar 

genel düzeyine yansıması demektir. 

İKTİSAT 

41. Modern miktar kuramcılanna göre 

para arz artışının istihdam ve işsizlik 
üzerindeki etkisi nasıldır? 

A) Para arzının artırılması sadece enf

lasyona neden olur 

B) Para arzının artırılması kısa dö

nemde enflasyona ve üretim artışı

na uzun dönemde ise yalnızca enf

lasyona neden olacaktır 

C) Para arzının artırılması toplam arz 

eğrisini sola kaydıracak ve üretim 

azalarak enflasyon artacaktır 

D) Para arzının azaltılması enflasyona 

neden olur 

E) Para arzının azaltılması kısa dö

nemde enflasyona ve üretim artışı

na uzun dönemde ise yalnızca enf

lasyona neden olur 
Yanıt: B 

42. "Doğal faiz oranı" kavramı hangi 

iktisadi akıma aittir? 

A) Klasik 

C) Monetarist 

E) Neo-Keynesyen 

B) Keynesyen 

D) Arz yönü 

Yanıt: A 

Knut WİCKSELL' göre, ödünç verilebilir 

fon arzı ile talebine bağlı olarak piyasa 

faiz oranlarının sermayenin marjinal 

verimine bağlı olup, reel tasarruf ve 

reel yatırım eşitliğini sağlayan doğal 

faiz oranından düşük olması toplam ta

lebi artırarak fiyatlar genel düzeyini et

kileyebilecektir. Wicksellin bu düşünce

si basit miktar kuramının paranın reel 

kesimi etkilemediği yolundaki düşünce

sine katılmamakta ve bu konuda Key

nesyen düşünceye yaklaşmaktadır. 



PARA-BANKA 

43. Para çoğaltanı aşağıdakilerden han
gisine eşittir? 

A) Para arzının parasal tabana oranı 

B) Parasal tabanın para arzına oranı 

C) Para talebinin parasal tabana oranı 

D) Para talebinin para arzına oranı 

E) Para arzının marjinal tasarruf oranı
na oranı 

Yanıt: A 

Para arzının (ya da stoku) (M), parasal 
tabana (H) oranı Para çoğaltanına eşit
tir. Para arzı piyasaya sürülmüş para 
miktarı (Kağıt para +madeni para) ile 
kredi kurumlarınca yaratılmış olan kaydi 
para miktarının toplamına eşittir. Parasal 
taban ise dolaşımdaki para ile bankalar
daki rezervlerin toplamına eşittir. 

;_DolalJ/mdaJ<i==:.:-=-,~-=~:---•Parasal taban (H) 

L 7 \ 
DolBBlmdaki piUfl ~ 

Para çoğaltanı ( Pç) 
(M)/parasal taban (H) 

~Parasal aızl {M) 

= Para arzı 

44. Dolaşımdaki para ile bankalardaki 
rezervlerin toplamı aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) Para arzı B) Emisyon 

C) Resesyon D) Para çarpanı 

E) Parasal taban 

Yanıt: E 

Parasal Taban = Emisyon + Bankalar 
Mevduatı + Fon Hesapları + Banka Dışı 
Kesim Mevduatı +Açık Piyasa İşlemleri 

573 

45. Para çarpanının değeri ile ilgili ola
rak aşağıdakilerden hangisi doğru
dur? 

A) Sıfırdır 

B) Birden küçük sıfırdan büyüktür 

C) Birden büyüktür 

D) Sıfırdan küçüktür 

E) Para çarpan değeri bütün değerleri 
alabilir 

Yanıt: C 

46. Likidite tuzağı durumunda LM eğri
sinin şekli aşağıdakilerden hangisi
dir? 

A) Yataydır 

B) Negatif eğimlidir 

C) Dikeydir 

D) Orjinden çıkan doğru şeklindedir 

E) Orjine dışbükeydir 

Yanıt: A 

47. lrving Fisher'in Mübadele Yaklaşı

mına göre para talebi aşağıdakiler
den hangisine bağlıdır? 

A) Sadece spekülasyon güdüsüne 

B) Sadece ihtiyat güdüsüne 

C) İhtiyat ve spekülasyon güdüsüne 

D) Sadece işlem güdüsüne 

E) İşlem, ihtiyat ve spekülasyon güdü
süne 

Yanıt: D 

48. Arz enflasyonu para arz (Ms) artışı 

ile desteklenirse aşağıdakilerden 

hangisi söz konusu olur? 

A) Deflasyon meydana gelir 

B) Stagflasyon meydana gelir 

C) Enflasyon sarmalı meydana gelir 

D) Resesyon sarmalı meydana gelir 

E) Ekonomi nihai dengesine kavuşur 

Yanıt: C 
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49. Kamu harcamalarındaki artışın piya
sa faiz oranlarını yükselterek özel 

sektör yatınm harcamalarını azalt

masına ne ad verilir? 

A) Çekme etkisi 

B) Kalabalıklaştırma etkisi 

C) itme etkisi 

D) Dışlama etkisi 

E) Tıkıştırma etkisi 

Yanıt: D 

Kamu harcamalarındaki artış sonucu 

IS eğrisinin sağa kaymasına bağlı ola

rak faiz oranlarının yükselmesinin özel 

sektörün yatırım harcamalarını azaltıcı 

etki yaratmasına Dışlama (Crowding 

Out effect) ya da ayağını kaydırma et

kisi denilmektedir. 

50. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ~ 
~ 

A) Keynesyen iktisatçılara göre dışla- "" 

ma etkisi tam, monetarist iktisatçıla- ·~ 

ra göre ise çok azdır cı 

B) Keynesyen ve monetarist iktisatçıla

ra göre dışlama etkisi en az düzey

dedir 

C) Keynesyen ve monetarist iktisatçıla

ra göre dışlama etkisi tamdır. 

D) Keynesyen ve monetarist iktisatçıla

ra göre dışlama etkisi sıfırdır 

E) Keynesyen iktisatçılar dışlama etki

sinin küçük, monetarist iktisatçılar 

ise büyük olduğunu ileri sürerler 

Yanıt: E 

51. MV=PY denklemine göre LM eğrisi

nin şekli nasıldır? 

A) Yataydır 

B) Negatif eğimlidir 

C) Dikeydir 

D) İkiz kenar hiperbol 

E) Orjine iç bükey 

Yanıt: C 

iKTiSAT 

52. Tam Dışlama durumunda LM eğrisinin 

durumu aşağıdakilerden hangidir? 

A) Yataydır 

B) Negatif eğimlidir 

C) Dikeydir 

D) Orjine dışbükey 

E) Orjine iç bükey 
Yanıt: C 

53. Kamu yatırım harcamalarındaki bir 

azalışın özel sektör yatırım harcama

larındaki artışlarla telafi edilmesine 

ne ad verilir? 

A) Crowding Out 

B) Crowding İn 

C) Likidite tuzağı 

D) Likidite etkisi 

E) Servet etkisi 
Yanıt: B 

Kamu yatırım harcamalarındaki (veya 

cari harcamalarındaki) bir azalışın özel 

sektör yatırım harcamalarındaki (veya 

tüketim harcamalarındaki) artışlarla te

lafi edilmesine Kalabalıklaştırma ya da 

çekme etkisi (Crowding İn) denir. 

54. Kişilerin reel harcamalarında, fiyat

lardaki değişmeleri dikkate almama

ları durumuna ne ad verilir? 

A) Para aldanması 

B) Para tuzağı 

C) Keynes etkisi 

D) Pigou etkisi 

E) Servet etkisi 
Yanıt: A 

Para aldanması: İşçilerin parasal ücret

lerinde yapılacak olan bir indirime itiraz 

ederlerken, parasal ücretleri aynı kalsa 

bile fiyatların yükselmesinden dolayı 

reel ücretlerde meydana gelen azal

maya karşı çıkmamalarıdır. 
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55. Mahreçler yasasını eleştirerek para
nın, mübadeleye aracı olmasının ta
lepsiz bir arz ya da arzsız bir talep 
yaratabileceğini ileri süren iktisatçı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

56. 

A) 1. Fisher 

B) J.Tobin 

C) W.Baumol 

D) Koopmans 

E) K.Wicksell 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen
lere göre para arzındaki artışın etki
lerinden biri olamaz? 
A) Para arzındaki artış faiz oranlarını 

etkileyerek harcamalarda ve gelir 
düzeyinde değişmeye neden olur ·s; 

B) Spekülasyon güdüsü ile para talebi- .l!l 
nin esnekliği sonsuz ise para arzın- ~ 
daki artma gelir düzeyinde değiş- -~ 
meye neden olmayacaktır oı 

C) Likidite tuzağının varlığı halinde pa
ra arz artışı yerine kamu harcamala
rı geliri yükseltir 

D) Eğer ekonomi tam istihdama yakın
sa para arz artışı kesinlikle enflas
yona neden olmaz 

E) Ekonomide işsizlik var ise para arz 
artışı enflasyona neden olmaz 

Yanıt: D 
Keynesyenlere göre para arzındaki ar
tışın gelir düzeyinde meydana getire
ceği yükselme, ekonominin içinde bu
lunduğu duruma göre, reel ya da nomi
nal olabilecektir. Eğer ekonomi (klasik 
aralık) tam istihdamda ise para arz ar
tışı, tamamen fiyatlar genel düzeyinde 
bir artışa neden olacak ve gelir reel 
olarak artmayacaktır. Eğer ekonomi 
tam istihdama yakınsa(ara aralık) kıs
men gelir, kısmen de fiyatlar genel dü
zeyi artacaktır. Yol eğer ekonomi tam 
istihdam gelir düzeyinden çok geride 
ise (keynesyen aralık) para arz artışları 
sadece geliri artıracaktır. 
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57. LM eğrisinin yatay olması durumun
da spekülasyon güdüsü ile para ta
lebinin esnekliği nedir? 
A) Sıfır 

B) Birim esnek 

C) Sonsuz 

D) Sert 

E) Sıfır ile bir arasında 

Yanıt: C 
LM eğrisinin yatay olması durumunda 
spekülasyon güdüsü ile para talebinin 
esnekliği sonsuzdur.(likidite tuzağı) Bu 
durumda para arzındaki artma, atıl pa
ra şeklinde tutulacağından harcamaya 
dönüşmez ve dolayısıyla gelir düzeyin
de bir yükselmeye neden olmaz. ( Para 
politikası etkin değil) 
LM eğrisinin dikey olması durumunda 
ise spekülasyon güdüsü ile para talebi
nin esnekliği sıfırdır ve para arzındaki 
artışın tümü harcamaya dönüşeceğin
den, gelir düzeyi para arzındaki artma 
para talebi tarafından tamamen emile
ne kadar yükselir(para politikası etkin) 

58. Nominal faiz oranı %30, beklenen 
enflasyon oranı %25 ise reel faiz 
oranı yüzde kaçtır? 
A) 40 B) 50 C) 30 
0)5 E)55 

Yanıt: D 
Fisher Etkisi; 
i=r+e. Burada i nominal faizi, r reel fai

zi ve e' de beklenen enflasyonu göste
riyor. 

%30=r+%25 
r=5 olur. 
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59. Keynesyen para yaklaşımına göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Para talebi, sadece işlem ve ihtiyat 

güdüsüne bağlıdır 

B) Para talebi, sadece faize bağlıdır 

C) Faiz oranı sermaye arz ve talebine 

bağlıdır 

D) Faiz oranları yükseldiği zaman pa

ranın dolaşım hızı artar 

E) Faiz oranları, ödünç verilebilir fon 

arz ve talebine bağlıdır 
1 

Yanıt: D 

60. Aşağıdakilerden hangisi M2Y tanımı 

içinde yer almaz? 

A) Vadeli ticaret mevduat 

B) Vadeli tasarruf mevduatı 

C) Yurtiçi döviz tevdiat hesapları 

D) Merkez bankasındaki resmi mevdu- ·~ 

atlar .c 

E) Mevduat sertifikaları ~ 
Yanıt: D -~ 

61. Fiyatlar genel düzeyi sabitken para 

arzının azalması aşağıdakilerden 

hangisine yol açar? 

A) Toplam talebin artmasına 

B) Toplam arzın artmasına 

C) Toplam talebin azalmasına 

D) Toplam arzın azalmasına 

E) Toplam talep ve arzın aynı anda 

artmasına 

Yanıt: C 

62. Reel faiz oranı aşağıdakilerden han

gisine eşittir? 

A) Nominal faiz oranı- amortismanlar 

B) Nominal faiz oranı+ beklenen enf

lasyon 

C) Nominal faiz oranı- beklenen enf

lasyon 

D) Nominal faiz oranı-yatırımlar 

E) Nominal faiz oranı-tahvil faiz haddi 

Yanıt: C 

"' 

iKTiSAT 

63. Aşağıdakilerden hangisi en etkili 

para politikası aracıdır? 

A) Mevduat munzam karşılığı 

B) Reeskont oranı 

C) Çok piyasa işlemleri 

D) Açık piyasa işlemleri 

E) Kanuni karşılık oranı 
Yanıt: D 

Merkez bankasının para ve sermaye 

piyasasına girerek, değerli kağıt ( tahvil 

ya da senet) alıp satmasıdır. Merkez 

bankasının bu işlemleri ile piyasa faiz 

haddini etkileyerek yatırımları etkile

mesinin yanında toplam talebi de etki

leyecektir. 

64. Para stokundaki artış grafiksel ola

rak nasıl gösterilir? 

A) LM eğrisinin sağ aşağıya, toplam ta

lep eğrisinin sağa yukarı kayması ile 

B) LM eğrisinin sağ aşağıya, toplam ta

lep eğrisinin sol aşağıya kayması ile 

C) LM ve toplam talep eğrisi üzerin de 

sola hareketle 

D) IS ve toplam talep eğrisi üzerinde 

sağa hareketle 

E) IS ve toplam talep eğrisi üzerinde 

sola hareketle 
Yanıt: A 

65. Klasik iktisatçılara göre faizdeki 

değişmeler aşağıdakilerden hangi

sine bağlıdır? 

A) Tasarruflara 

B) Para miktarına 

C) Mali piyasaların gelişme düzeyine 

D) Para arzına 

E) Para talebine 
Yanıt: A 

Klasik iktisatçılara göre; faiz oranları, 

tasarruf arzı ile sermaye talebinin ke

sişmesi sonucu oluşur. 
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66. Rezerv mevduat oranı kaç olduğun
da para çarpanı maksimum olur? 
A) 1 B) 0,5 C) 0,2 D) O E) 2 

Yanıt: D 
Rezerv mevduat oranı küçüldükçe para 
çarpanı büyümektedir. Bu oran sıfır ol
duğu takdirde para çoğaltanı maksi
mum olur. 
(PMO = para mevduat oranı; RMO = 
rezerv mevduat oranı) 
p 1+PMO 
ç- RMO+PMO 

67. Önceden çıkarılmış menkul kıymet
lerin alınıp satıldığı finansal piyasa
lara ne ad verilir? 
A) Borç piyasaları 
B) Pay senetleri piyasası 
C) Birincil piyasa 
D) İkincil piyasa 
E) Tezgah üstü piyasalar 

Yanıt: D -~ 
C) 

İkincil piyasa: Kıymetlerin ilk ihraçları 
sonrası işlem gördükleri piyasaları ifa
de eder. Örneğin, Hazine Müşteşarlığı 
tarafından ihraç edilen borçlanma se
netlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 
Tahvil Bono Piyasası ikincil piyasaya 
bir örnektir. 

68. Para piyasası ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kredi ve borçların geri ödenmeme 

riski azdır 
B) Bu piyasadaki menkul kıymetlerin 

vadeleri bir yıldan kısadır 
C) Bu piyasadaki menkul kıymetlerin li

kiditesi yüksektir 
D) Bu piyasadaki menkul kıymetlerin 

Faiz oranları yüksektir 
E) Para piyasası menkul kıymetlerini 

paraya dönüştürülmesinin maliyeti 
düşüktür 

Yanıt: D 
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69. Aşağıdakilerden hangisi para piya
sası araçlarından değildir? 

A) Geri salın alım sözleşmeleri 
B) Hazine Bonoları 
C) Eurodolarlar 
D) Banka kabulü 
E) Tahviller 

Yanıt: E 

70. Ülkemizde kurulan ilk banka aşağı
dakilerden hangisidir? 
A) Osmanlı Bankası 
B) İstanbul bankası 
C) Ziraat Bankası 
D) Sanayi ve Maadin Bankası 
E) Halk bankası 

Yanıt: B 
İstanbul Bankası 1847 yılında iki galata 
Bankeri tarafından kurulmuş. Ancak 
1852 yılında faaliyeti bırakmıştır. 

71. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk 
Döneminde Devletçilik ilkesi doğrul
tusunda kurulan bankalardan değil
dir? 
A) SümerBank 
B) İller Bankası 
C) Etibank 
D) İşbankası 
E) Merkez Bankası 

Yanıt: D 
İş Bankası özel sektör bankasıdır. 

72. Ülkemizde Uygulanan Mevduat si-
gortasının türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Sınırlı mevduat sigorta sistemi 
B) Tam koruma sigorta sistemi 
C) % 100 koruma sigorta sistemi 
D) Özerk sigorla sistemi 
E) Tercihli mevduat sigorta sistemi 

Yanıt: E 
Tercihli mevduat sigortası sisteminde 
bankalardaki mevduatın belli bir bölü
mü sigorta kapsamına alınmaktadır. Bu 
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73. 

74. 

75. 

sistem sınırlı mevduat sigorta sistemi

ne benzer ancak sigorta kapsamı dı

şındaki mevduatı da koruma altına ala

bilmektedir. Ülkemizde geçerli olan 

mevduat sigortası sisteminde belirleyici 

karar alma yetkisi siyasi otoriteye bağ

lıdır. Dolayısıyla ülkemizde tercihli(Ya 

da ayrımcı) mevduat sigortası sistemi 

geçerlidir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 

yönetim ve denetimi hangi kuruluş 

tarafından yerine getirilir? 

A) Merkez Bankası 

B) Bankacılık Düzenleme ve Denetle-

me Kurulu 

C) Hazine Müsteşarlığı 

D) Gelirler Genel Müdürlüğü 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

Yanıt: B ı 

Menkul değerlerin geri satın alma 

taahhüdüyle satılmasına ne ad veri

lir? 

A) Repo 

B) Ters Repo 

C) Finansman bonosu 

D) Banka bonosu 

E) Akreditif 

Yanıt: A 

Bankaya yatırılan on milyar TL'nin 

geri dönüş oranı %80, karşılık oranı

nın %0 olması durumunda yarataca

ğı banka parası miktarı kaç TL'dir. 

A) 18 Milyar B) 36 Milyar 

C)50 Milyar 

E) 80 Milyar 

D) 65 Milyar 

Yanıt: C 
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İKTİSAT 

76. Ülkelerin, uluslararası ödemeleri 

karşılamak amacıyla resmi rezervleri 

arasında tuttukları ödeme araçlarına 

ne ad verilir? 

77. 

A) Sağlam para B) Sıcak para 

C) Rezerv para D) Para İkamesi 

E) Revize para 

Yanıt: C 

Ülkelerin, uluslararası ödemeleri karşı

lamak amacıyla resmi rezervleri ara

sında tuttukları ödeme araçlarına re

zerv para denir. Bunlar uluslar arası 

ödemelerde kullanılabilecek araçlardır. 

Örneğin altın, özel çekme hakları 

(SOR), dolar, Euro birer rezerv para

lardır. 

Rezerv paranın diğer bir anlamı ise 

Merkez bankasının emisyon, bankalar 

mevduatı, bankaların zorunlu karşılıkla

rı, fon hesapları banka dışı kesimin 

mevduatlarından oluşmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi Merkez 

Bankasının Net Dış Varlıkları arasın

da değildir? 
A) Altın 

B) IMF'ye olan borç 

C) Kredi mektuplu döviz tevdiat hesap

ları 

D) Bankaların döviz mevduatları 

E) Yukarıdakilerin hepsi net dış varlık

tır 

Yanıt: D 

DIŞ VARLIKLAR: Merkez Bankasının 

uluslar arası ödemelerde kullanabile

ceği rezervlerin toplamı bu kalemi oluş

turmaktadır. Altı alt hesabın birleşme

sinden meydana gelmektedir. 

1.Altınlarımız ( Altın Mevcudu ): 

2.Döviz Borçluları: 
3. Dahildeki Muhabirler: 

4.Dış Krediler ( İştirakler) 

5.Muvakkat Borçlar: 
6. Diğer Aktifler 
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78. 

79. 

80. 

Merkez Bankası Parası aşağıdakiler
den hangisidir? 
A) Tedavüldeki nakit ve madeni parala

rın toplamı 

B) Tedavüldeki nakit, madeni para ve 
altın miktarı 

C) Parasal taban ile hazine ve kamu 
İktisadi Teşebbüslerin merkez Ban
kasındaki mevduat hesaplarının 
toplamıdır. 

D) Parasal taban, piyasadaki altın ve 
döviz miktarının toplamıdır 

E) Parasal tabana, Döviz miktarı ve 
SOR toplamıdır 

Yanıt: C 
Merkez Bankası Parası: Parasal taba
na, Hazine ve kamu İktisadi Teşebbüs
lerin merkez Bankasındaki mevduat 
hesaplarının toplamıdır. Bu büyüklük 
aynı zamanda merkez bankasının ülke 
parası cinsinden bütün yükümlülüklerini 
verir. -~ 

.o 

.l!l 
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Aşağıdakilerden hangisi kredi çar- -~ 
panının değeri ile doğrudan ilgili de- "' 
ğildir? 

A) Bankaların ödünç verebilme kapasi
tesi 

B) Merkez Bankasının. bankalara ge-
rektiğinde borç verebilmesi 

C) Bankaların karşılık ayırmaları 
D) Enflasyonun varlığı 
E) Geriye dönüş oranı 

Yanıt: D 

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin 
sonucu olarak piyasadaki para mik
tarı azalır? 

A) Bankaların kanuni karşılık oranları
nın düşürülmesi 

B) Bankaların umumi disponilite oran
larının düşürülmesi 

C) Merkez Bankasının reeskont oranla
rını artırması 

D) Merkez Bankasının piyasadan hazi
ne tahvili alması 

E) Merkez Bankasının piyasadan hazi
ne bonosu alması 

Yanıt: C 

81. 

82. 

83. 

579 

Reeskont, bankalarca iskonto edilmiş 
olan bir senedin merkez bankasınca 
tekrar iskonto edilmesidir. Reeskont 
oranının yükseltilmesi, ticari bankaların 
merkez bankasından ödünç alma (se
net iskonto ettirmeleri) eğilimlerini azal
tır. Reeskont oranlarının düşürülmesi 
ise bankaların merkez bankasından 
ödünç alma eğilimini artırmaktadır. 

Açık piyasa işlemleri ile reeskont 
politikasının karşılaştırılması ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yan
lıştır? 
A) Açık piyasa işlemleri, reeskont poli

tikasından çok daha güçlüdür 
B) Açık piyasa işlemleri, reeskont poli

tikasından daha esnektir 
C) Açık piyasa işlemleri, reeskont poli

tikasından daha kesindir 
D) Reeskont politikası, açık piyasa iş

lemlerinden daha hızlı olarak geniş 
coğrafi alanı etkiler 

E) Reeskont politikası, açık piyasa iş
lemlerinden daha çok maliyetlidir 

Yanıt: E 

Ülkemizde reeskont politikası hangi 
dönemden itibaren etkin olarak kul
lanılmaya başlanmıştır? 
A) 1950'1i yılların başı 
B) 1970'1i yılların sonu 
C) 1980'1i yılların ortası 
D) 1990'11 yılların başı 
E) 1990'11 yılların sonu 

Yanıt: D 

"Bu kredi politikasının amacı, ülkede 
kredi dağılımını, Kalkınma Planları
nın tercihleri göz önüne alınarak ve 
sektöre! dağılımının yapılarak mer
kez bankasınca yönlendirilmesidir." 
Yukarıda sözü edilen kredi politikası 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kredi tavanı 
B) Selektif Kredi Denetimi 
C) Kalitatif Kredi Denetimi 
D) Reeskont Politikası 
E) Yatırım Kredi Politikası 

Yanıt: B 
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84. Aşağıdakilerden hangisi paranın 

dolaşım hızını artırmaz? 

A) Ekonomide canlanma döneminde 

olması 

B) Fiyatlar genel düzeyinde beklenen 

yükselme 

C) Faiz oranlarındaki düşüş 

D) ATM'lerin gelişmesi 

E) İnternet Bankacılığının artması 

Yanıt: C 

Paranın dolaşım hızı, paranın elde tu

tulmasının alternatif maliyeti ile yakın

dan ilişkilidir. Paranın elde tutulma ma

liyeti arttıkça dolaşım hızı artar; maliye

ti azaldıkça da dolaşım hızı azalır. Faiz 

oranlarının düşmesi ile paranın elde tu

tulma maliyeti azalacağı için paranın 

dolaşım hızı da azalacaktır. 

Ayrıca finansal yenilikler de paranın 

dolaşım hızını artırır. ~ 

85. Soyut para- somut para ayrımını 

yapan iktisatçı aşağıdakilerden han

gisidir? 

A) Koopmans B) Say 

C) Keynes D) Wicksell 

E)Friedman 
Yanıt: A 

J .. G. Koopmans'a göre soyut para bir 

hesap aracıdır.Somut para ise, paranın 

bir değişim aracı olmasıdır. 

86. Enflasyonda sadece paranın sorum
lu olmadığını ikinci derecede likit 

varlıklarında enflasyona neden ol

duğunu savunan iktisatçı aşağıdaki
lerden hangisidir? 

A) Koopmans 
B) Holdrop 
C) Hayek 
D) Wicksell 
E) Friedman 

Yanıt: B 
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87- Fiyatlar genel düzeyindeki bir azal' 

ma ile reel para arzının Yükselmesi, 
aşağıdakilerden hangisine neden 

olur? 
A) LM eğrisinin sola, Toplam talep eğ

risinin sağa kaymasına 

B) LM eğrisi üzerinde sola, Toplam ta

lep eğrisi üzerinde sağa hareketle 

C) IS eğrisinin sola, Toplam talep eğri
sinin sağa kaymasına 

D) LM eğrisinin sağa, Toplam talep eğ

risi üzerinde aşağı doğru bir hareke

te 
E) LM ve Toplam talep eğrisinin sola 

kaymasına 

Yanıt: E 

88. Merkez Bankasının parasal taban 

stokunu değiştirmek için en çok kul
landığı yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Umumi disponilite 

B) Munzam karşılıklar 

C) Açık piyasa işlemleri 

D) Reeskont politikası 

E) Kalitatif kredi kontrolü 
Yanıt: C 

89. Aşağıdakilerden hangisi paranın 

fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Değer biriktirme aracı 

B) Fiyat kontrolü aracı 

C) Hesap birimi aracı 

D) Gelecekteki ödemeler için bir stan
dart olma aracı 

E) Mübadele aracı 
Yanıt: B 

Paranın Fonksiyonları: 

- Mübadele (değişim) aracıdır 

- Ortak değer ölçüsüdür. 

- Tasarruf ve borçlanma aracıdır. 

- Ekonomi politikası aracıdır: 
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90. Borç verenlerin, bireylerin cari faiz 
haddinde borçlanabilecekleri tutarı 
sınırlamasına ne ad verilir? 

A) Likidite sınırı 

B) Likidite tuzağı 

C) Negatif kredi 

D) Kredi tayınlaması 

E) Kredi tuzağı 

Yanıt: D 
Kredi tayınlaması iki farklı sebeple or
taya çıkar; birincisi, borç alan kişinin iyi 
veya kötü müşteri oluşu dikkate alınır 
ikincisi, merkez bankasının ticari ban
kalara ve diğer kredi kurumlarına ver
diği kredileri sınırlama baskısı ortaya 
çıkabilir. Bu durumda bankalar kredile
rin belirli bir orandan fazlasını kredi ola-
rak vermezler. ] 

91. Gresham yasasının geçerli olabile
ceği para sistemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Altın para sistemi 

B) Gümüş para sistemi 

C) Altın kombiyo sistemi 

D) Çift metal sistemi 

E) Kağıt para sistemi 

Yanıt: D 
Gresham yasasına göre, nispi nominal 
değerleri aynı, külçe değerleri farklı iki 
madeni paradan külçe değeri yüksek 
olan dolaşımdan çekilir. Böylece külçe 
değeri küçük olan para (kötü para), 
külçe değeri yüksek olan parayı (iyi pa
rayı) kovmuş olur. Kanuna ilişkin tipik 
örnek altın ve gümüş sikkelerin birlikte 
dolaşımda bulunması durumudur. Bu
na göre gümüş (kötü para), altını (iyi 
parayı) dolaşımdan çıkarmıştır. 

.El 
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92. Karşılık oranı ile ilgili olarak aşağı· 
dakilerden hangisi doğrudur? 

93. 

A) Karşılık oranını Bakanlar Kurulu be
lirler 

B) Karşılık oranını yasanın koyduğu sı
nırlar içinde Bakanlar Kurulu belirler 

C) Taban ve tavan sınırları içinde Mali
ye Bakanı belirler 

D) Bu yetki sadece Merkez Bankasın
dadır 

E) Taban ve tavan sınırları içinde Mer
kez Bankası belirler 

Yanıt: D 
Karşılık oranı: Bankalar müşterilerinin 
yatırdıkları mevduatların bir kısmını 
bankalarında tutmak yada Merkez 
Bankasına yatırmak zorundadırlar. Bu 
şekilde halihazırda likit tutma mecburi
yetine kanuni karşılık denir. Bu oranın 
artırılması bankaların yaratacağı kaydi 
parayı azaltacaktır. Merkez bankası bu 
oranı artırmak yada azaltmak suretiyle 
para arzı üzerinde etkili olur. Kanuni 
karşılık oranını ve reeskont oranlarını 
belirleme yetkisi Merkeze aittir. 

Aşağıdakilerden hangisi, 
Bankalarının görevlerinden 
ğildir? 

Merkez 
biri de-

A) Para ve kredi politikasını yürütmek 
B) Açık piyasa işlemleri yapmak 
C) Emisyon hacmini belirlemek 
D) Mevduat kabul etmek 
E) Reeskont ve karşılık oranlarını belir

lemek 

Yanıt: D 
Günümüzün modern finansal sistemle
rinde her Merkez Bankasının te
mel/geleneksel işlevi olan "ekonominin 
para ve kredi arzını kontrol etme" ya
nında da diğer önemli işlevleri bulun
maktadır. Gerçekten de merkez banka
larının emisyon ayrıcalığına sahip ol
ması ve devletin hazine işlemlerini 
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yapmasının yanısıra bankalara kredi 

sağlayan nihai kurum olması vasıflarıy

la Bankanın işlev ve etkileri de çok 

yönlü olmak durumundadır. Ana başlık

lar altında Bankanın bazı önemli işlev 

ve/veya görevlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1) Para politikasının belirlenmesindeki 

işlevleri 
amaçların belirlenmesine katkı 
araçların seçimindeki rolü 
devlete verilen avanslar 

2) Hazine adına bankacılık işlemlerinin 

yapılması 

3) Finansal sistemin istikrarının temin ve 

muhafaza edilmesi 
4) Para arzının kontrolü 

Reeskont politikası 
Mevduat zorunlu karşılık oranı poli

tikası 

Açık piyasa işlemleri 
Diğer araçlar (selekti! kredi kontrol-

leri; faiz oranı; bankalararası ·.o~ 

interbank- para piyasası aracılığı; 

kambiyo kontrolleri; emisyon; yaban- :ın 
cı sermaye kontrolleri; disponibilite -~ 

oranı vd.) cı 

5) Para piyasalarının düzenleyicisi olma 

ve gerektiğinde bankaların kısa vadeli 

kredi ihtiyaçlarının karşılanması 

6) Paranın dağıtılması 
7) Finansal alt yapı kurulmasına katkısı 

8) Devletin hazinedarlığı (Hazinenin ka

sası ve saymanıdır) 
9) Mali ve ekonomik konularda hüküme

te danışmanlık yapılması 
1 O) Ülkenin uluslararası ödeme araçları

nın idaresi 
11) Para ve kredi ile ilgili istatistiklerin tu

tulması 

12) Ulusal paranın iç ve dış değerini ko

rumak için gerekli önlemlerin alınması 

13) Ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 

korunması 

14) Tüm bankaların Merkez Bankasında 

cari hesabı bulunur ve böylece takas sis

temi ile bankalar arasındaki hesaplaşma 

sağlanır 

15) Para-kredi-ekonomi ile ilgili araştır

maların yapılması. 

İKTİSAT 

94. Türkiye'nin dış borçlanmasını yü

rütmede görevli kamu kuruluşu aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) TC Merkez Bankası 

B) Hazine Müsteşarlığı 

C) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

D) Maliye Bakanlığı 

E) Bütçe ve Mali işler Genel Müdürlüğü 

Yanıt: B 

95. Bir hisse senedi aşağıdaki durum

lardan hangisinde paranın işlevle

rinden birini yerine getirmektedir? 

A) Servetin saklanması için kullanıldı-

ğında 

B) Aşırı değer kaybına uğramadığında 

C) Muhasebe kayıtlarına girdiğinde 

D) Herkes tarafından kabul edildiğinde 

E) Kar payı dağıtımı sırasında 
Yanıt: A 

96. Piyasaya yeni çıkarılmış tahvil, hisse 

senedi gibi menkul değerlerin hü

kümet veya şirketler tarafından ilk 

alıcılara satıldığı piyasa aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Para Piyasası 

B) Sermaye Piyasası 

C) Birincil piyasa 

D) İkincil piyasa 

E) Tezgahüstü piyasa 

Yanıt: C 

Piyasaya yeni çıkarılmış tahvil, hisse 

senedi gibi menkul değerlerin hükümet 

veya şirketler tarafından ilk alıcılara sa

tıldığı piyasa türüne birincil piyasa de

nir. İkincin piyasa ise daha önce çıka

rılmış menkul kıymetlerin alınıp satıldı

ğı piyasasıdır. Menkul kıymet borsaları 

ikincil piyasaların örgütlü bölümleridir. 
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97. Para piyasasında borçlanma ne ile 
yapılır? 

A) Tahvil 

B) Bono 

C) Hisse senedi 

D) Euro-Tahvil 

E) İpotekli borç senedi 

Yanıt: B 

98. Merkez Bankası kaç yılında kuruldu? 
A)1925 B)1946 C)1930 
D) 1981 E)1928 

Yanıt: C 

99. İlk mevduat bir milyar, geri dönüş 
oranı %50, karşılık oranı %10 olduğu 
bir ekonomide banka parası miktarı 
kaç liradır? 
A)1.620.000.000 B) 2.100.000.000 
C) 2.520.000.000 D) 1.420.000.000 
E) 1.820.000.000 

MB- 1 -Dp= 
1-g(1-Rr) 

MB=Banka parası 

G =Geri dönüş oranı 
Rr =Karşılık oranı 

Yanıt: E 

Dp=Bankaya yatırılan ilk mevduat 

1 
MB = 1.000.000.000=1.820.000.000 

1-0.50(1-0.10) 

100.Para arzı Ms:500, işlem güdüsüyle 
ile tutulan para Mt:0.4Y ve spekülas
yon güdüsüyle tutulan para Ma:20-4i 
ise LM eğrisinin denklemi nedir? 
A) Y=800+6i 
B) Y=800+10i 
C) Y=420-14i 
D) Y=400+4i 
E) Y=1200+1 Oi 

Yanıt: E 
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Para piyasasında dengenin sağlana
bilmesi için para arz ve talebinin birbiri
ne eşit olması gerekir 
Para talebi L= k(Y) + L(r) 
Para arzı 
Denge Koşulu 

M=Ms 
L=M 

L= 0,4(Y) + 20-4i=500=Ms 
0,4(Y)- 4i= 480 
0,4(Y)= 480+4i 
Y=1200+10 i 

101.Keynesyen iktisatçılara göre, aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Para talebi sadece gelirin fonksi

yonudur 
B) Faiz oranları yükseldiği zaman pa

ranın dolaşım hızı artar 
C) Faiz oranları yükseldiği zaman pa

ranın dolaşım hızı azalır 

D) Faiz oranları düştüğü zaman para
nın dolaşım hızı artar 

E) Faiz oranlarındaki değişme para
nın dolaşım hızını etkilemez 

Yanıt: B 

102.Aşağıdakilerden hangisi para politi
kasının amaçlarından biri değildir? 
A) Fiyat istikrarının sağlanması 
B) Finansal sistemde istikrarın sağ-

lanması 

C) Ekonomik büyümenin sağlanması 
D) Bütçe açıklarını finanse etmek 
E) Ülke parasının değerini korumak 

Yanıt: D 

103.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
M3Y para tanımı içinde yer almaz? 
A) Banknot 
B) Ufaklık para 
C) Vadeli ticari mevduat 
D) Resmi mevduat 
E) Repo 

Yanıt: E 
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104.Aşağıdakilerden hangisi para çarpa

nını büyütür? 
A) Reeskont faiz oranlarındaki artış 

B) Reeskont faiz oranındaki düşüş 

C) Ulusal paranın değer kazanması 

D) Ulusal paranın değer kaybetmesi 

E) Net ihracatın artması 
Yanıt: B 

105.Para ve tahvilden oluşan bir finansal 

piyasada paranın faiz getirisi sıfır, tah

vilin beklenen getirisi tahvil faizi ile tah

vilin beklenen sermaye kazancının top

lamına eşittir. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Faiz oranları arttığı zaman eko

nomik birimler hiç para tutmazlar 

B) Faiz oranları arttığı zaman eko
nomik birimler hiç tahvil tutmazlar 

C) Faiz oranları düştüğü zaman tahvi
lin beklenen sermaye kazancı artar 

D) Faiz oranları düştüğü zaman eko

nomik birimler hiç para tutmazlar 

E) Faiz oranları arttığı zaman tahvilin 

beklenen sermaye kazancı azalır 
Yanıt: C 

106.Bütçe açığı aşağıdakiierden hangisi 
ile finanse edilirse rezerv para mik
tarı artmaz? 
A) Vergi gelirleri ile 
B) Uzun vadeli iç borçlanma ile 
C) Kısa vadeli iç borçlanma ile 
D) Merkez bankasından avans ile 
E) Kısa vadeli dış borçlanma ile 

Yanıt: A 

107.Kaynak esasına göre rezerv para 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) Emisyon ve net içi varlıkların top

lamına 

B) Net içi varlılar ve döviz mevduatı 
toplamına 

C) Net iç varlıklar ve net dış varlıklar 
toplamına 

D) Dolaşımdaki kağıt ve madeni para 
toplamına 

E) Zorunlu karşılıklar ile dolaşımdaki 
madeni para toplamında 

Yanıt: C 
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iKTiSAT 

108.Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi 
iç borçlanma aracı olarak kullanıl

mamıştır? 

A) Hazine bonosu 

B) Enflasyona endeksli tahvil 

C) Tahkim tahvili 

D) Devlet tahvili 

E) Hiçbiri 

Yanıt: C 

109.Aşağıdakilerden hangisi para hedef
lemesi politikasının başarılı olabil
mesi için gerekli ön koşullardan bi
ridir? 
A) Serbest döviz kuru sisteminin uy

gulanması 

B) 

C) 
D) 

E) 

Para talebinin reel gelirden etki
lenmemesi 
Ekonominin dışa kapalı olması 

Hedeflenen parasal büyüklüğün 

enflasyon tarafından belirlenmesi 

Para hedeflemesi için herhangi bir 
koşul gerekmez 

Yanıt: A 

11 O.Para çarpanı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Ekonomideki belirsizlikler çarpanı 

artırır 

B) Reeskont faiz oranlarının artması 

çarpanı arlırır 

C) Munzam karşılıkların artması çar
panı artırır 

D) Ekonomideki belirsizliklerin çarpan 
üzerinde etkisi yoktur 

E) Piyasa faiz oranının artması çarpa
nı artırır 

Yanıt: E 



PARA-BANKA 

111.Merkez Bankasının fiyat istikrarını 
temel hedef olarak seçmesının ne· 
deni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fiyat istikrarı sağlandığında eko

nominin büyüme trendine girebile
ceği 

B) Talep yönlü politikaların yönetiminin 
kolay olması 

C) Fiyat istikrarı ile sosyal barışın sağ
lanması 

D) Fiyat istikrarının sağlanması ile faiz
lerin düşürerek ihracatı artırması 

E) Fiyat istikrarının popülist bir politika 
olması 

Yanıt: A 

112.Rezerv para büyüklüğü aşağıdaki· 
lerden hangisine eşittir? 
A) Emisyon + banka karşılıkları + fon 

hesapları + banka dışı kesimin 
mevduatı + banka serbest hesapları 

·;;; 
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B) Dolaşımdaki para + Vadesiz mev- ·;;; 
dua! toplamı + merkez bankasında- ~ 
ki resmi mevduatlar 

C) M2 + Vadesiz mevduatlar + Yurtiçi 
Döviz tevdiat hesapları + Mevduat 
sertifikaları 

D) Parasal taban+ merkez bankasında
ki resmi mevduatlar + fon hesapları 

E) Emisyon + banka karşılıkları + fon 
hesapları + Yurtiç·ı Döviz tevdiat he
sapları + Mevduat sertifikaları 

Yanıt: A 

113.Aşağıdaki kuramlardan hangisi do
ğal faiz oranı ve parasal faiz oranla
rını açıklar? 

A) Keynesyen faiz kuramı 
B) Monetarist faiz kuramı 
C) Klasik faiz kuramı 
D) Wicksell'in ödünç verilebilir fonlar 

kuramı 

E) Hicks-Hansen kuramı 

Yanıt: D 
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114.Aşağıdakilerden hangisi para politi
kasının araçlarından biri değildir? 
A) Reeskont oranı 
B) Disponibilite oranı 
C) Munzam karşılıkları oranı 
D) İthalat teminat oranı 
E) Dolaylı vergiler 

Yanıt: E 

115.Para piyasası ile ilgili olarak aşağı
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Keynes'e göre para talebi ile faiz 

oranı arasında negatif bir ilişki vardır 
B) Fisher'e göre kısa dönemde faiz 

oranları para talebini etkilemez 
C) Geçici bütçe açıkları enflasyon ya

ratmaz 

D) Dornbusch Fisher'e göre döviz ku
runun artması para genişlemesin
den değil bütçe açıklarından kay
naklanır 

E) Para talebinin faiz esnekliği düş
tükçe para politikasının maliye po
litikasına göre etkinliği artar 

Yanıt: C 

116.Modern Kaynesyen teoriye göre, 
paranın dolanım hızıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Gelirden ve faiz oranından bağım

sızdır 

B) Sabittir 
C) Sadece kısa dönemde değişken 

olup uzun dönemde sabittir 
D) Hem gelir hem de faiz oranıyla doğ

ru orantılıdır 
E) Faiz oranıyla pozitif yönlü bir ilişki 

içindedir ancak gelirle böyle bir iliş
kisi yoktur 

Yanıt: E 



586 

117.Dolaşımdaki para 100, vadesiz mev
duat 50, vadeli mevduat 80, resmi 
mevduat 20 ve döviz mevduatı 70 bi
rim ise M3A kaçtır? 
A)120 B)150 C)250 
D)320 E)180 

Yanıt: C 

118.Rezerv para 100 birim, açık piyasa 

işlemleri sonucu Merkez Bankasının 

bankacılık kesimine net yükümlülü

ğü 25 birim kamu mevduatı 35 birim 

olması durumunda Merkez Bankası 

parası ve parasal tabanı kaç birim

dir? 

119. 

Merkez Bankası Para~ı Parasal taban 

A) 125 125 

B) 25 160 

C) 160 125 

D) 160 135 

E) 160 150 
Yanıt: C 

Yıl M1 (TL) GSMH(TL) 

1995 390 trilyon 7, 8 katrilyon 

2000 6,75 katrilyon 121,5 katrilyon 

Yukarıdaki verilere göre Türklye'de 

1995-2000 yılları arasında paranın 

dolaşım hızı nasıl değişmiştir? 

A) 18'den 20'ye yükselmiştir. 

B) 20'den 18'e düşmüştür. 

C) 15'den 20'ye düşmüştür 

D) 15'den 20'ye yükselmiştir 

E) 20'den 24'e yükselmiştir 
Yanıt: B 

120.Elinde fon fazlası olanlarla fona ge

reksinimi olanların oluşturduğu pi

yasaya ne ad verilir? 

A) Mal piyasası 

B) Finansal piyasa 

C) İkincil piyasa 

D) Döviz piyasası 

E) Türev piyasa 
Yanıt: B 
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iKTiSAT 

121.Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez 

Bankasının Net İç Varlıkları ve Net 

Dış Varlıkları arasında yer almaz? 

A) Kamu kesmine açılan kredile 

B) Bankacılık kesmine açılan krediler 

C) Altın rezervleri 

D) Dış borç faiz ödemeleri 

E) Döviz rezervleri 

DIŞ VARLIKLAR: 
Altınlarımız ( Altın Mevcudu ) 
Döviz Borçluları 
Dahildeki Muhabirler 
Dış Krediler ( İştirakler) 
Muvakkat Borçlar 
Diğer Aktifler 

İÇ VARLIKLAR 
Nakit İşlemleri 
- Kamuya açılan krediler 
-Hazineye verilen avanslar 

Yanıt: D 

-Bankalara açılan Nakdi Krediler 
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

açılan Krediler 
-Diğer Kalemler 
Değerleme Hesabı 

İMF Acil Yardım Takip Hesabı 

122.Zorunlu karşılık oranı % 10 iken, 

bankacılık sektörünün rezervlerin

deki 100 birimlik artış en fazla ne 

kadar mevduat oluşturabilir? 

A)10 

B)100 

C) 110 

D) 1.000 

E) 10.000 
Yanıt: D 



PARA-BANKA 

123.Merkez bankasının faiz oranını de
ğiştirme politikasının toplam çıktı 

üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Artan faiz oranı yatırımları artıraca
ğı için toplam çıktı düzeyini de artı
rır 

B) Merkez bankası faiz oranını değişti
rerek toplam çıktıyı da etkileyebilir 

C) Düşük bir faiz oranı, toplam harca
maları ve toplam çıktıyı artıramaz 

D) Merkez bankası mal piyasalarındaki 
davranışı etkileyemediği için toplam 
çıktı düzeyi değişmez 

E) Faiz oranındaki değişmeler tüketim 
harcamalarını etkilemediği için, top
lam çıktı düzeyini de değiştiremez 

Yanıt: B 

-~ 
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124.Nakit tutma oranının sıfır olduğu bir J)l 
ekonomide zorunlu karşılık oranı % -"' 

·;:ı 

1 O ise parasal çarpan kaçtır? ~ 

A)O 
B) 0,1 

C)1 

D) 10 

E)100 

Yanıt: D 

125.J. M. Keynes'in teorisine göre elde 
para tutmanın fırsat maliyeti yük
sekse aşağıdakilerden hangisi söy
lenebilir? 

A) Faiz oranları düşük ve spekülatif 
para talebi yüksektir 

B) Faiz oranları ve spekülatif para ta
lebi düşüktür 

C) Faiz oranları yüksek ancak spekü
latif para talebi düşüktür 

D) Talep edilen tahvil miktarı azalır 

E) Faiz oranları ve spekülatif para ta
lebi yükselecektir 

Yanıt: C 
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126.Aşağıdakilerden hangisi Nominal 
GSMH'nin para stokuna bölümüne 
verilen addır? 

A) Para çoğaltanı 

B) Reel GSMH 

C) Paranın dolaşım hızı 

D) GSMH deflatörü 

E) Çarpan etkisi 

Yanıt: C 
Paranın dolaşım hızı, piyasadaki para 
miktarının ekonomide üretilen toplam 
mal ve hizmetleri satın almak için yıllık 
bazda ortalama olarak kaç defa el de
ğiştirdiğini gösterir ve ekonomide yara
tılan gayri safi milli hasılanın para mik
tarına bölünmesiyle elde edilir. Paranın 
dolaşım hızı, temel olarak, bireylerin 
para talebinde değişime neden olan 
gelir ve faiz değişimlerinden etkilen
mektedir. Merkez Bankası paranın do
laşım hızını, para talebinde değişikliğe 
neden olan faiz oranları ve gelir düze
yini etkilediği ölçüde değiştirebilir 

127.Fisher denklemi aşağıdakilerden 

hangisini gösterir? 
A) Kısa dönemde döviz kurunun nasıl 

belirlendiğini 

B) Yurt içi faiz oranının yabancı ülke
deki faiz oranlarıyla yabancı para
nın beklenen değer kazanma oranı 
toplamına eşit olduğunu 

C) Nominal faiz oranının, reel faiz ora
nı ve beklenen enflasyonun topla
mına eşit olduğunu 

D) Nominal faiz oranının reel faiz oranı 
ile beklenen enflasyonun farkına 

eşit olduğunu 

E) Faiz oranlarının tahvilin fiyatı ile 
negatif ilişkili olduğunu 

Yanıt: C 
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128.Para çoğaltanı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Para çoğaltanı, dolaşımdaki para

nın oranı ile negatif ilişkilidir 
B) Zorunlu rezerv oranı M1 para ço

ğaltanı ile negatif ilişkilidir 
C) Bankaların tuttukları serbest rezerv

lerin oranı M1 para çoğaltanı ile 
negatif ilişkilidir 

D) Para çoğaltanı, rezerv para mikta
rındaki bir birimlik artışın para arzını 
kaç birim artıracağını gösterir 

E) Para çoğaltanı, dolaşımdaki para
nın oranı ile pozitif ilişkilidir 

Yanıt: E 
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129.Bir paranın iki günden daha fazla bir -~ 

süre sonrası için, sabit kur üzerin- cı 

den bir başka parayla alınıp satılma 

işlemine ne ad verilir? 

A) Forfaiting 

B) Döviz swapı 

C) Arbitraj işlemi 

D) Vadeli döviz işlemi 

E) Faktoring 
Yanıt: O 

Döviz piyasaları vadeli piyasa ( forward 

market) ve vadesiz piyasa (spot mar

ket) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Vade

siz piyasalarda döviz işlemleri herhangi 

bir işgününde o günün döviz kuru üze

rinden yapılmaktadır. Vadeli piyasalar

da ise tarafların sözleşme ile tespit et

tikleri gelecekteki bir gün ve döviz kuru 

üzerinden (vadeli döviz kuru) döviz 

alım ve satımının taahhüt edilmesi şek

linde yapılmaktadır. 

iKTiSAT 

130.Paranın miktar eşitliği aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) MV = PfT 

B) MP = V.T 

C) MV = P.T 

D) VT = M/P 

E) MT = P.V 
Yanıt: C 

Fisher'in miktar teorisinde, üretim mik

tarı (T), fiyat düzeyi(P), para miktarı(M) 

ve paranın dolaşım hızı (V) olmak üze

re M.V = P.T olmaktadır. Miktar teorisi 

esas olarak paranın sadece mübadele

leri kolaylaştıran bir araç olduğunu 

ekonomik hayatta başka hiç bir işlevi 

olmadığı görüşüne dayanır. 

131.Aşağıdakilerden hangisi 
bankalarının para politikası 
arasında yer almaz? 

A) Fiyatlar genel seviyesi 

B) Reeskont oranı 

C) Disponibilite oranı 

D) Döviz işlemleri 

E) Açık piyasa işlemleri 

merkez 
araçları 

Yanıt: A 

Merkez Bankalarının para politikası 

araçları kısaca aşağıdaki gibidir. 

Reeskont oranları 

Yasal karşılıklar 

Kredi tavanı 

Rezerv oranı 

Açık piyasa işlemleri 

Selekti! kredi politikası 



PARA-BANKA 

132.Paranın miktar teorisine göre aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Para genellikle spekülatif amaçlı ta
lep edilir 

B) Para talebi ile faiz oranı ters orantı
lıdır 

C) İşlem amaçlı para talebi faiz oranı
nın fonksiyonudur 

D) Paranın dolaşım hızı faiz oranında
ki değişikliklerden etkilenir 

E) Fiyatlar genel düzeyindeki değişik
liğin tek nedeni para arzındaki de
ğişikliktir 

Yanıt: E 

l.Fisher; paranın mübadele işlevinden 
yola çıkarak para talebinin bu işlevini 

irdelemeye çalışmıştır. Bundan dolayı 

Fisher analizinde para sadece işlem ·s: 
güdüsü ile elde tutulur. Fisherin denk- E 
leminde M ile ekonomideki toplam para ,gı 

-"' 
miktarını (stokunu)ve V ile paranın mu- ·N 
amele devir hızını gösterirsek, M ile ~ 
V'nin çarpımları bize toplam muamele 
hacmini verecektir. Bir ekonomideki fi
yatlar genel düzeyini (P) ile, ticari iş

lemler hacmini de (T) ile gösterirsek, P 
ile Tnin çarpımları bize, toplam mua
mele hacmini verecektir. Toplam mua
mele hacmini daha önceden parasal 
açıdan göstermiştik. Bu iki denklemi 
birbirlerine eşitlediğimizde 1. Fisherin 
mübadele denklemine ulaşmış oluruz. 
MV=PT 

Eğer T ve Vnin denge değerleri kısa 

dönem için sabit olarak alınırsa denge 
fiyat düzeyinin (P) yalnızca para mikta
rı(M) tarafından belirlenmekte olduğu 
ve ayrıca fiyatlar genel düzeyinin (P) 
para stoku (M) ile olan ilişkisinin oran
sal olduğu sonucuna ulaşırız. (y) reel 
milli geliri gösterdiğinde denklemimiz 
M.V =P.y şeklini alır. Denklemi bu şekli 
ile ifade ederken ticari işlemler hacmi 
yerine gelir işlemlerini kullandık. Gelir 
işlemleri (y) ile fiyatlar genel düzeyinin 
(P) çarpımları bize ekonomideki nomi-
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nal milli geliri (Y) verecektir. (MV=Y) 
Paranın dolaşım hızı ve reel gelir -kısa 
dönemde ve tam istihdamda olmak 
üzere- sabit varsayıldığı takdirde bu 
özdeşlikle fiyat düzeyi doğrudan para 
miktarı ile ilişkilidir. Buna göre ekono
mide para miktarı ne oranda artarsa fi
yat düzeyi de o oranda artacaktır. 
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İKTİSADİ 
DÜŞÜNCELER TARİHİ 

1. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 
iktisadın bir bilim dalı haline gelme
sinde en fazla paya sahiptir? 
A) A. Marshall 

B) J. M. Keynes 
C) A. Smith 
D) J. S. Mili 

E) Say 

Yanıt: C 

2. Mutlak Üstünlük Teorisi aşağıdaki 
iktisatçılardan hangisine aittir? 
A) Mili 

B) Ricardo 

C) Stewart 

D) Say 

E) Smith 

Yanıt: E 

3. Paranın çok önemli olmadığı görü
şünü savunan iktisadi akım aşağı
dakilerden hangisidir? 
A) Klasikler 

B) Neo-Klasikler 
C) Arz yönlü iktisatçılar 
D) Keynesyenler 
E) Monetaristler 

Yanıt: D 
1936'11 yıllarda Keynesyen ekonomist
lerin çoğu para politikasının ciddi bir 
ekonomik durgunluk anında etkili ol
mayacağını savunmuşlardır. Çünkü 
Keynesyenler, toplam talebin para poli
tikasıyla her zaman artırılamayacağı 
görüşündedir. Örnek: likidite tuzağı 
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4. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 
aşağıdaki iktisatçılardan hangisine 
aittir? 

A) A. Smith 

B) D. Ricardo 

C) A. Marshall 

D) J. M. Keynes 

E) J. S. Mili 

Yanıt: B 
Uluslararası ticaretin mutlak üstünlükle
re dayandırılmasının kapsamı daralta
cağını gören Ricardo, ülkelerarasında 
üretim maliyeti farkı yerine, farklılığın 
derecesi üzerinde durmuştur. Bir başka 
anlatımla, karşılaştırmalı üstünlük teo
risi, uluslararası ticaretin, mutlak değil 
karşılaştırmalı üstünlüklere dayanması 
gereğini ortaya koymuştur. Bir ülke, bü
tün mallarda, diğerine göre daha üstün 
olsa da, karşılaştırmalı olarak en fazla 
üstünlüğe sahip olduğu mallarda uz
manlaşıp daha az üstün olduğu malları 
ithal ederek daha fazla refaha ulaşabilir. 

5. Sürekli enflasyonun nedeni olarak 
yükselen ücret maliyetlerini vurgu
layan ve çözüm önerisi olarak gelir
ler politikasını öneren iktisatçı aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) S. Weintraub 

B) M. Kalecki 

C) P. Davidson 

D) J. Robinson 

E) Barro 

Yanıt: A 
M. Kalecki; parasal ekonomik bir sis
temde zaman içinde tam bir üretim 
analizi için gerekli temel öğeler olan ya
tırım ve tasarrufların dağıtımsal ve di
ğer etkilerini inceler. 

S. Weintraub; sürekli enflasyonun ne
deni olarak yükselen ücret maliyetlerini 
vurgulayan ve çözüm önerisi olarak ge
lirler politikasını önermektedir. 
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Davidson'a göre beklentiler çoğu kez 

kısa süreli ekonomik davranışlara ha

kim olduğu için önemidir tezini ileri 

sürmüştür. 

Robinson'a göre ise; geleneksel eko

nomistler gelir dağılımına ilişkin bir ku

rama sahip değildirler. Bu ekonomistler 

çeşitli gruplar arasında gelirden daha 

fazla pay almak için yapılan mücadele

nin birçok çağdaş ekonomik sorunu 

açıklayabileceğini savunmaktadır. 

6. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 

Rasyonel Beklentiler Kuramını sa

vunan iktisatçılardan biri değildir? 

A) J. F. Muth 

B) R. Lucas 

C) T. Sargent 

D) C. Roberts -~ 

E) N. Wallace ~ 
Yanıt: D 

·~ 
Rasyonel beklentiler kuramı ilk kez J. cı 

F. Muth'un "Theory of Price Move

ments" adlı makalesinde yer almıştır. 

Ancak bu teorinin gelişmesi ve önem 

kazanması daha sonra özellikle R. Lu-

cas ve bu fikri benimseyen T. Sargent 

ve N. Wallace gibi ekonomistlerin bu 

yöndeki çalışmalarıyla mümkün olmuş-

tur. C. Roberts ise Rasyonel Beklentiler 

Teorisini değil Arz Yanlı İktisat Teorisini 

savunan bir iktisatçıdır. 

7. Enflasyonu önlemek ıçın para ve 

maliye politikalarının yanında gelir

ler politikasının da kullanılması ge

rektiğini ileri süren iktisadi düşünce 

akımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A} Fizyokratlar 

B) Klasikler 

C) Neo-Klasikler 

D) Neo-Keynesyenler 

E) Post-Keynesyenler 
Yanıt: E 
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8. Vergi oranlarının düşürülmesinin 

ekonomiyi canlandıracağı, milli geliri 

ve vergi gelirlerini artıracağını ve 

enflasyonu azaltacağını ileri süren 

iktisadi düşünce akımı aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Klasikler 

B) Neo-klasikler 

C) Arz Yönlü İktisatçılar 

D) Keynesyenler 

E) Monataristler 
Yanıt: C 

Arz-yönlü iktisat, özellikle vergi indirim

leri yoluyla üretimin ve dolayısıyla vergi 

gelirlerinin pozitif yönde etkileneceğini 

ve bu suretle ekonomik büyümenin, 

kaynak kullanımında ve dağılımında 

etkinliğin sağlanacağını savunan bir ik

tisadi düşüncedir. 

9. Aşağıdaki hipotezlerden hangisi 

kişilerin tüketim davranışlarını cari 

gelir seviyelerine göre değil, sürekli 

veya uzun dönem tüketim imkanları

na göre ayarlamasını ifade eder? 

A) Ömür boyu gelir hipotezi 

B) Beklenen gelir hipotezi 

C) Aralıklı gelir hipotezi 

D) Sürekli gelir hipotezi 

E) Konjontürel gelir hipotezi 

Yanıt: D 

Sürekli Gelir Hipotezi: M. Friedman'ın 

ortaya koyduğu bu teoriye göre kişiler 

tüketim davranışlarını cari gelir seviye

lerine değil sürekli veya uzun dönem 

tüketim olanaklarına göre ayarlar. Tü

ketim cari harcanabilir gelire değil sü

rekli gelire bağlıdır. 
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10. Aşağıdakilerden hangisi, belli bir 
gelir düzeyindeki bir birey, gelir se
viyesi yüksek bir çevrede yaşıyorsa 
daha düşük bir gelirli çevrede yapa
cağından daha fazla tüketim yapa
cağını ileri süren teoridir? 

A) Ömürboyu gelir hipotezi 

B) Beklenen gelir hipotezi 

C) Sürekli gelir hipotezi 

D) Fonksiyonel gelir hipotezi 

E) Nisbi gelir hipotezii 

Yanıt: E 
J.Dussenberry tarafından ortaya atılan 
ve kısa ve uzun dönem tüketim fonksi
yonlarını özdeşleştirmeye çalışan nisbi 
gelir hipotezi hane halklarının tüketim 
davranışına ilişkin gözlemlerden yola 
çıkılarak geliştirilmiştir. 

-~ 
.o 

11. Aşağıdakilerden hangisi Rasyonel ~ 
Bekleyişler Teorisinin temel varsa- -~ 
yımıdır? cı 

A) Fiyatların esnekliği 

B) Ücretlerin esnekliği 

C) Fiyat ve ücretlerin rijitliği 

D) Ekonomik birimlerin, mevcut tüm 
verileri kullanarak sistematik hata 
yapmaması 

E) Para politikasının etkinsizliği 

Yanıt: D 
Rasyonel Bekleyişler Teorisine göre 
insanlar; 
i. Tüm uygun enformasyonu kullanır, 
ii. Fiyatlar ve ücretler esnektir, 
iii. Halkın beklentileri yansızdır. 

12. Laffer eğrisi hangi iktisadi akımla 
ilgilidir? 
A) Rasyonel beklentiler 

B) Fizyokratlar 

C) Post keynesyenler 

D) Neo-klasikler 

E) Arz yanlı iktisatçılar 
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Yanıt: E 
ABD'li ekonomist Arthur Laffer tarafın
dan sunulmuştur. Arz ekonomisinin 
önemli kavramlarındandır. Vergi oran
ları ile devletin tahsil edeceği toplam 
vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi gösterir. 

13. XVl.-XVll. Yüzyıllarda etkili olan eko
nomik ve siyasal doktrin aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Merkantalizm 

B) Fizyokratlar 

C) Klasikler 

D) Neo-klasik 

E) Klasik Liberalizm 

Yanıt: A 
Merkantilizm, 1450-1750 yılları arasın
da yani Ortaçağ ve Fizyokrasi arasın
daki dönemde gelişen iktisadi düşünce
lerin bütünüdür. 

14. "Dış ticaret politikasının temel amacı 
hazinenin altın stokunu artırmaktır" 
görüşünü savunan iktisadi düşünce 
akımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fizyokratlar 

B) Klasikler 

C) Keynesyen 

D) Neo-Keynesyen 

E) Merkantalizm 

Yanıt: E 
Merkantilizm, moneter bir doktrindir. 
Amaç, para miktarını arttırmaktır. De
ğerli madenlerin hakimiyeti esasına 
dayanan bu görüşte milli servet değerli 
madenlerin çokluğuyla ölçülür. 
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15. Tarım ve sanayi ürünleri arasındaki 

ticaret hadlerinin uzun dönemde ta

rım ürünleri aleyhine değişmekte ol

duğunu ileri süren tez aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Genel preferanslar sistemi 

B) Harrod-Domar 

C) Singer-Prebisch 

D) Pareto optimimu 

E) Grilli-Young 
Yanıt: C 

Singer-Prebisch tezi, uzun dönemde ti

caret hadlerinin, tarım ürünü ihraç eden 

gelişmekte olan ülkeler aleyhine ve sa

nayi ürünü ihraç eden sanayileşmiş ül

keler lehine değişeceğini savunan tez

dir. Alman iktisatçı Hans Singer ile Ar

jantinli iktisatçı Raul Prebisch tarafın

dan ayrı ayrı ortaya atılan ve özellikle 

il. Dünya Savaşından sonra yaygınlık ~ 
kazanan bir görüştür. _.g! 

"" 
16. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 

dünyadaki gıda üretiminin nüfus ar

tışına göre daha yavaş gerçekleşe

ceğini ve kişilerin yaşam kalitesinin 

düşeceği görüşünü ileri sürmüştür? 

A) Hecksler 

B) Ohlin 

C) Malthus 

D) Kari Marks 

E) Max Weber 
Yanıt: C 

1789 yılında, nüfusbilimi için çok önem

li kurallara imza atan çalışması, "Nüfus 

Artışı Hakkında Araştırma"yı yayımladı. 

Daha sonra 1803 yılında bu eserini 

gözden geçirip tekrar yayımladı. Ça

lışmasına göre uygun şartlarda her 

hangi bir popülasyon, besin maddeleri

nin artışından daha hızlı bir oranda ar

tar ve böylece zamanla kişi başına dü

şen besin miktarı azalır. Bu fikrinin te

meli şudur: uygun şartlarda herhangi 

bir kısıtlayıcı faktör (salgın vb.) yoksa 

popülasyon geometrik dizi biçiminde 

·~ 
O> 

17. 

18. 
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artar (2, 4, 8, 16, 32, 64, ... ),oysa be

sin maddeleri aritmetik dizi biçiminde 

artar (1, 2, 3, 4, 5, 6, ... ). Doğada ara

daki bu fark, popülasyonda bazı birey

lerin ölümlerine neden olur ve bir den

ge sağlanır. 

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi 

rant benzeri kavramını ortaya atmış

tır? 

A) Ricardo 

B) Marshall 

C) Adam Smith 

D) J.S.Mill 

E) J.B.Say 
Yanıt: B 

Marshall tarafından geliştirilen bir kav

ramdır. Talepteki bir artış karşısında, 

üretim faktörlerinin hemen artırılama

masından dolayı arzın karşılık vere

memesinden doğar. Üretim faktörleri 

ve üretim miktarı sabitken, faktör talebi 

artınca faktör fiyatları olağanın üzerine 

çıkacak, bu fiyat farkı rant-benzerini 

doğuracaktır. Genellikle, gelişmekte 

olan bir piyasada, ilk yatırım yapan fir

maların elde ettiği gelirdir. 

Kısmi denge analizi aşağıdaki ikti

satçılardan hangisine aittir? 

A) Ricardo 

B) Smith 

C) Keynes 

D) Marshall 

E) Walras 
Yanıt: D 

Cambridge Üniversitesi profesörlerin

den ve Cambridge Ekonomi Okulu'nun 

kurucusu sayılan Alfred Marshall'ın or

taya attığı ekonomik düşünce sistemi

dir. Bu sistem için "Neo-klasik'' terimi 

de kullanılmaktadır. 
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19. Genel denge analizi aşağıdaki ikti
satçılardan hangisine aittir? 

A) Walras 

B) Marshall 

C) Say 

D) Mili 

E) Barro 

Yanıt: A 
Genel denge kavramı Leon VValras'ın 
adı ile anılmaktadır. Genel denge ana
lizine ilişkin çalışmalar 19. yüzyılın son 
çeyreğinde L.Walras ile başlamış 20. 
yüzyılın ortalarında K. J. Arrow ve G. 
Debreu gibi ekonomistlerin katkılarıyla 
yeni boyutlar kazanmıştır. 

20. Tarım üretiminin iyi hava koşulları 
sonucu bol olduğu yıllarda satış ge
lirlerinin azalmasını açıklayan teori 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Örümcek ağı teoremi 

B) King Kanunu 

C) Mahreçler Kanunu 

D) Tunç Kanunu 

E) Engel Kanunu 

Yanıt: B 
İlk kez 18.yy da Gregory King tarafın
dan açıklanmıştır. Bu kanun sayesinde, 
az bir rekoltenin çiftçilere getireceği ge
lir, yüksek bir rekoltenin getireceğinden 
daha fazla olabilmektedir. 

21. Dirsekli talep eğrisi aşağıdaki ikti
satçılardan hangisine aittir? 

A) Sweezy 

B) Cournot 

C) Lerner 

D) Leontief 

E) Boumol 

Yanıt: A 
Paul M. Sweezy 1939 yılında oligopol 
piyasasında fiyat istikrarını açıklayan 
ve "dirsekli talep eğrisi" diye literatüre 
geçen bir denge modeli ortaya koydu. 
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22. Üretime katılan üretim faktôrlerlnln 
üretim sonucu elde ettiği hasıladan 
aldıkları paya ne ad verilir? 

A) Kişisel bölüşüm 

B) İşlevsel bölüşüm 

C) Fonksiyonel bölüşüm 

D) Coğrafi bölüşüm 

E) Sosyal bölüşüm 

Yanıt: B 
İşlevsel bölüşüm, üretimin ne kadarının 
işçilere ücret, ne kadarının sermayeda
ra faiz, ne kadarının toprak sahibine 
rant ve ne kadarının girişimciye kar ola
rak verileceğinin saptanmasıdır. 

23. Karı, geleceğin belirsizliğinden do
ğan riskin karşılığı olarak niteleyen 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) J. Schumpatar B) F. H. Knight 

C) Engel D) Ricardo 

E) Walras 

Yanıt: B 
F.H.Knight 1921'de yayınlanan "Risk, 
Belirsizlik ve Kar" adlı eserinde, karı 
geleceğin belirsizliğinden doğan riskin 
karşılığı olarak niteler. 

24. Marjinal fayda kavramını ortaya atan 
iktisadi akım aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Fizyokratlar 

B) Klasikler 

C) Neo-Klasikler 

D) Arz yanlı İktisatçılar 
E) Monetaristler 

Yanıt: C 

Klasik ekonomik düşünce zamanla 
büyük tepkiler alıp, her yönden çürü
tülmeye başlandıktan sonra Neo-Klasik 
akım, değerin, marjinal fayda ile açık
lanmasıyla iktisatta büyük devrim yaptı. 
Tüketicilerin davranışlarının açıklan
masına olanak sağlayan marjinal anali
zin kullanım alanı, tüketim alanından 
üretim alanına kaydı. 
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25. Stagflasyonun aşılamamasının so

rumluluğunu, para arzının gereğin

den fazla artırılmasına bağlayan ikti

sadi düşünce akımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Merkantilistler 

B) Klasikler 

C) Neo-Klasikler 

D) Monetaristler 

E) Post-Keynesyenler 
Yanıt: D 

Monetaristler;stagflasyon krizinin aşı

lamamasının nedenini, para arzının ge

reğinden fazla artırılmasına bağlamış

lardır. Monetaristlere göre, belirli mak

roekonomik değişkenler üzerinde para 

pol~ikası çok etkilidir. Monetaristler, 

stagflasyonun aşılması için para arzı-

nın çok dikkatli bir şekilde kontrol altına 

alınmasını öngörmektedirler. Onlara gö- ·.o~ 

re para arzı hiçbir zaman mal ve hizmet 
.!!! 

arzından daha hızlı artmamalıdır. 32 

26. "Her arz (üretim) kendi talebini (tü

ketimini) yaratacağından ekonomide 

oluşan piyasa fiyatında alıcı bula

mayan mai ve istihdam edilmeyen 

üretim faktörü bulunmayacaktır" te

orisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Say yasası B) Tunç yasası 

C) King yasası D) Cobweb yasası 

E) Pareto optimumu 
Yanıt: A 

Mahreçler (Say Yasası) yasasına göre, 

esas, olan mallarla malların mübadele 

edilmesidir. Para sadece bir araçtır. Şu 

halde gerçek satın alma gücü, para 

değil mallar tarafından temsil edilir. Bir 

mal üretildiği zaman yalnız bir arz 

yapmış olmaz, fakat aynı anda ve aynı 

miktarda bir talep de yaratmış olur. Pi

yasaya mal arz eden herkes bir taraf

tan malını satmaya çalışırken diğer ta

raftan da eş değerde başka mallar al

maya uğraşacak ve böylece piyasada

ki arz ve talep birbirine daima eşit ola-

caktır. 

·~ 
Ol 
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27. Karar birimlerinin uygulanacak poli

tikalar karşısında gelecekle ilgili 

beklentileri ve bu beklentilere göre 

hemen harekete geçeceklerini var

sayan iktisat teorisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Keynesyenler 

B) Neo-Keynesyenler 

C) Post-Keynesyenler 

D) liberaller 

E) Rasyonel Bekleyişler 
Yanıt: E 

Robert LUCAS, Robert BARRO, Tho

mas SARGENT, Neil VVALLACE'nin 

görüsleriyle oluşan rasyonel beklentiler 

teorisinin özünde insan ve onun davra

nışları vardır. Rasyonel bekleyişler teo

risi iki varsayıma dayanır. Bunlar, 

1. Tüketiciler tüm uygun enformasyonu 

kullanır, 

2. Tüketiciler aynı hatayı sürekli olarak 

tekrarlamazlar. 

28. Dolaşımdaki paranın birim değerinin 

tespitinde iki değerli maden ayrı ayrı 

kullanılan sistem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Altın Para Sistemi 

B) Altın Sikke Sistemi 

C) Altın Külçe Sistemi 

D) Altın Döviz Sistemi 

E) Çift maden sistemi 
Yanıt: E 

Çift metal para sistemi, tedavülde altın 

ve gümüş olmak üzere iki ayrı maden

den basılmış paranın, -sikkenin- işlem 

gördüğü bir para sistemidir. Bu sistem 

esas olarak 18. Yüzyıl başlarında, Av

rupa ve Amerika'da uygulamaya ko

nulmuş olup 1820'1i yıllara kadar yürür

lülükte kalmıştır. 
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29. Paraşüt Teorisi aşağıdaki iktisatçı
lardan hangisine aittir? 

30. 

A) Gresham B) Marshall 
C) Say D) Walras 

E) Pigou 

Yanıt: D 

Kötü para iyi parayı kovar tezi aşağı
daki iktisatçılardan hangisine aittir? 
A) Pigou B) Friedman 
C) Gresham 

E) Mili 

D) Ricardo 

Yanıt: C 
Çift maden sisteminde fiyat değişmeleri 
tek maden sistemine göre daha yavaş 
gerçekleşiyorsa da madenlerden birinin 
miktarındaki artış veya azalış iki maden 
arasındaki değişlim oranını etkilemek
tedir. Ticari değişim oranı değişen sik- -~ 

.o kelerin resmi değişim oranı değiştiril- .!!l 
mezse yani her iki madenden yapılmış 32 
sikkelerin aynı fonksiyonu görmeleri -~ 

Ol beklenirse halk, elindeki maden değeri 
resmi değerinden daha yüksek olan 
parayı saklayarak değeri resmi değeri-
nin altında olan parayla alışveriş yap
mayı tercih edecektir. 

31. Aşağıdakilerden hangisi reel büyü
me oranı ile işsizlik arasındaki ilişki· 
yi ifade eder? 

A) Mahreçler yasası 
B) Tunç yasası 

C) Okun yasası 

D) Philips eğrisi 

E) Laffer eğrisi 

Yanıt: C 
Okun yasası; reel büyüme hızının 
%2,25'in üzerine çıktığı yıllarda reel ge
lirin %2,25 oranı üzerindeki her % 1 'lik 
artışın, işsizlik oranında %0,5 oranında 
azaldığı şeklindedir. 

599 

32. Aşağıdakilerden hangisi arz yönlü 
iktisatın ekonomi üzerindeki en etkili 
aracıdır? 

A) Kamu harcamaları 
B) Fiyat kontrolleri 

C) Kotalar 

D) Vergi sistemi 

E) Gümrük tarifeleri 

Yanıt: D 
Arz-yönlü iktisatçılar, marjinal vergi 
oranlarının indirilmesi (artırılması) ha
linde bunun göreli fiyatları pozitif (nega
tif) yönde etkileyeceğini kabul etmekte
dirler. Onlara göre; örneğin; marjinal 
vergi indirimi, bireylerin tüketim yerine 
tasarrufa yönelmelerine, boş durma ye
rine çalışmayı tercih etmelerine neden 
olacaktır. 

33. Denk Bütçe çarpanı teorisi aşağıdaki 
iktisatçılardan hangisine aittir? 
A) Keynes B) Modigliani 

C) Ando D) Dussenberry 
E) Haavelmo 

Yanıt: E 
Haavelmo teoremi olarak da adlandırı
lan denk bütçe çarpanı 1 'e eşittir. Yani, 
GSMH kamu harcamalarındaki artışa 
eşit olarak artacaktır. dy=dG 

34. Fiyat düşüşü sonucu reel para ar
zındaki artışın toplam talep üzerinde 
neden olduğu doğrudan teşviğe ne 
ad verilir? 

A) Pigou etkisi 
B) Keynes etkisi 

C) Marshall etkisi 

D) Bekleyiş etkisi 

E) Yediden dağıtım etkisi 

Yanıt: A 
Ms/P 'deki bir artışın faiz oranında her
hangi bir indirime gerek kalmadan mal 
talebini doğrudan doğruya etkilemesine 
Pigou etkisi denir. Pigou'a göre; 
C=f(y,W)'dir. W serveti gösterir. Buna 
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göre insanların serveti artarsa daha 

fazla tüketim harcaması yapacaklardır. 

Reel para stoku (M/P) de servetin bir 

unsuru olduğuna göre fiyat düşüşlerine 

bağlı olarak insanların serveti artınca 

tüketimleri artacak ve IS eğrisi sağa 

kayacaktır. 

35. "Karlardaki ve beklenen gelecek 

satışlardaki bir değişme yeni serma

ye talebini ve yatırım düzeyini değiş

tirir" tezini illeri süren iktisadi dü

şünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Klasikler 

B) Keynesyenler 

C) Neo-Keynesyenler 

D) Post Keynesyenler 

E) Rasyonel Beklentiler 
Yanıt: B 

~ 
36. Ekonomik dalgalanmaların asıl ne- .!!! 

deninin Toplam Talepteki dalgalan- ~ 
malara bağlayan iktisadi düşünce -~ 

Ol 

akımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Neo-Klasikler 

B) Arz yanlı İktisatçılar 

C) Monetaristler 

D) Rasyonel Bekleyişler 

E) Keynesyenler 
Yanıt: E 

Keynezyen Teori'ye göre genel fiyat 

seviyesini, gelir seviyesini ve üretim 

fonksiyonu aracılığıyla istihdam sevi

yesini belirleyen toplam taleptir. 

37. Ekonomik dalgalanmaların başlıca 

nedeninin toplam talepteki beklen

meyen dalgalanmalar olduğunu ileri 

süren iktisadi düşünce akımı aşağı· 

dakilerden hangisidir? 

A) Keynesyenler 

B) Yeni Keynesyenler 

C) Post Keynesyenler 

D) Monetaristler 

E) Rasyonel Bekleyişler 
Yanıt: E 
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38. Emek sermaye başına sermayedeki 

o/o 1 'lik bir artış teknoloji aynı iken 

emek saat başına üretimde %1'1n 

1/3'ü kadar bir artışa neden olduğu

nu ileri süren iktisatçı aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Malthus B) Rostow C) Rows 

D) Solow E) Marx 
Yanıt: D 

39. Paranın kısa dönemde çıktı ve fiyat· 

ları etkilemesi, uzun dönemde para

nın temel etkisinin fiyatlar üzerinde 

olacağı çünkü, üretimin potansiyel 

konumu etrafında döneceği, maliye 

politikasının kısa ve uzun dönemde 

üretim ve fiyatları ihmal edilebilir 

oranda etkileyebileceği görüşü hangi 

iktisadi düşünce akımının temelidir? 

A) Klasikler 

B) Neo-Klasikler 

C) Monetaristler 

D) Keynesyenler 

E) Post Keynesyenler 
Yanıt: C 

40. Ticaret Dengesi adlı kitap aşağıdaki 

iktisatçılardan hangisine aittir? 

A) A.Smith 

B) A. Marshall 

C) D. Ricardo 

D) D. Hume 

E) J. S. Mili 
Yanıt: D 

41. Tüketimi belirleyen en önemli etke· 

nin servet olduğunu ileri süren ikti· 

satçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) D. Ricardo 

B) Dussenberry 

C) Pigou 

D) Kuznets 

E) Lunberg 
Yanıt: C 
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Fiyatlarda meydana gelen düşme so
nucu reel servette ortaya çıkan artışın 
tüketim harcamaları üzerindeki etkisi. 
Parasal ücretlerin esnek olması halinde 
tam istihdama ulaşılabileceğini ileri sü
rer. Buna göre ekonomide parasal üc
retlerin azalmasıyla fiyatlar genel sevi
yesinin de düşmesi halinde daha önce 
biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri 

artacak ve fertler bu nedenle daha az 
tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim 
mallarına olan taleplerini artıracaklar

dır. Fiyatların düşüp servetlerin artma
sıyla ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı 

veya toplam harcamaları artırıcı etkiye 
"reel balans etkisi" ya da "pigou etkisi" 
denir. 

42. İçsel Büyüme Teorisini ortaya atan 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pareto 

B) Harrod-Domar 

C) Hecksher 

D) Ohlin 

E) Lucas 

Yanıt: E 
Ekonomi literatüründe içsel büyüme 
teorisinin temellerinin Romer (1986) ve 
Lucas'ın (1988) çalışmalarına dayan
dığı konusunda görüş birliği bulunmak
tadır 

43. Ekonomideki konjonktüre! duruma 
göre uygulanacak politikaların belir
lenmesi gerektiğini savunan iktisadi 
düşünce akımı aşağıdakilerden han
gisidir? 

A) Klasikler 

B) Arz yanlı iktisatçılar 

C) Rasyonel Bekleyişler 

D) Keynesyenler 

E) Marjinalistler 

Yanıt: D 
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Ekonomi, toplam talep etkilenerek dü
zenlenebilir. Ekonomide toplam talep, 
toplam arzdan fazla ise, veya yatırımlar 
tasarruflardan fazla ise bir "enflasyo
nist açık» söz konusudur. Ekonomi 
kendiliğinden dengeye gelmez. Bu du
rumda devlet efektif talebi yönlendire
rek ekonomiyi düzeltebilir. Devlet, ka
mu harcamalarını azaltarak ve/veya 
vergi oranlarını arttırarak müdahalede 
bulunur (Sınırlayıcı Maliye Politikası). 

Ekonomide toplam talep, toplam arz
dan azsa veya toplam yatırımlar, tasar
ruflardan azsa bu durumda «deflasyo
nist açık» söz konusudur. Deflasyonist 
açığın giderilmesi için, Devletin yine ta
lebi yönlendirme yoluyla ekonomiye 
müdahalesi gereklidir. Bu durumda 
kamu harcamaları arttırılarak ve/veya, 
vergiler indirilerek müdahale yapılacak
tır(Telafi Edici Maliye Politikası). 

44. Leontief Paradoksu aşağıdaki teori
lerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Hecksher-Ohlin 

B) Barro·Ricardo 

C) Pareto Optimumu 

D) Lunberg Gecikmesi 

E) Mundel-Fleming 

Yanıt: A 

Ülkelerin en çok sahip olduğu malı ih
raç, en az sahip olduğunu da ithal etti
ğini açıklayan Heckscher-Ohlin teorisi
ne, ekonomist Wassily Leontief tarafın
dan getirilen karşıt görüştür. Rus asıllı 

Amerikalı ekonomist Wasilly Leontief, 
karşı görüşünü Amerikan ekonomisine 
dayandırmıştır. Buna göre Amerika'nın 
sermaye yönünden zengin olduğu dü
şünülür. İlkenin sermaye yoğun ürünleri 
ihraç, emek yoğun ürünleri ise ithal et
mesi gerekir. Ne var ki ABD, emek yo
ğun malları ihraç, sermaye yoğun mal
ları ithal etmektedir. 
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45. Tüketici rantı kavramını ortaya atan 
ünlü iktisatçı aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) Prebish 

B) Singer 

C) Marshall 

D) Say 

E) Mili 
Yanıt: C 

Marshall Tüketici rantı kavramını eko

nomi literatürüne kazandırmıştır. Tam 

rekabet piyasasında tek bir fiyat vardır 

ve tüketiciler bu fiyattan istedikleri ka

dar mal satın alabilirler. Oysa tüketici 

için fiyat satın alınan son birimin fayda

sına eşittir. Yani sondan önceki birimler 

fiyattan daha yüksek fayda sağlarlar. 

Tüketicilerin tüm birimlerin tüketimin-

den elde ettikleri toplam faydadan öde- ·-a; 
dikleri para miktarı çıkarıldığında kalan .c 

kısım ·~üketici rantı" ya da ·~üketici faz- ~ 

"" lası"dır. "fJ 

46. Çarpan kavramını ortaya atan ikti
satçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Friedman 

B) Edeworth 

C) Muth 

D) Kahn 

E) Samuelson 

Yanıt: O 

Çarpan kavramı 1931 yılında R. F. 

Kahn tarafından "istihdam çarpanı" 

kavramı ile ortaya çıkarılmıştır. 

47. Fırsat maliyet kavramını ilk ortaya 
atan iktisatçı aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) D. Ricordo 

B) A. Smith 

C) J. M. Keynes 

D) J. M. Haberler 

E) A. Wagner 

C> 

iKTiSAT 

Yanıt: O 

Avusturya doğumlu bir Amerikalı ikti

satçıdır. Daha çok uluslararası ticaret 

konusundaki çalışmalarıyla tanınır. 

Amerika'ya gelmeden önce Viyana 

Üniversitesi'nde profesörlük yapan Ha

berler fırsat maliyeti kavramı ortaya 

atan iktisatçıdır. 

48. Aşağıdaki iktisadi akımlardan han
gisi "hazinenin altın stoku aynı za
manda ekonomik ve siyasal gücün 
de temelini oluşturur" felsefesini 
benimsemiştir? 

A) Klasikler 

B) Monetaristler 

C) Keynesyenler 

D) Merkantilistler 

E) Post-Keynesyenler 

Yanıt: O 

Merkantilizm, moneter bir doktrindir. 

Amaç, para miktarını arttırmaktır. De

ğerli madenlerin hakimiyeti esasına 

dayanan bu görüşte milli servet değerli 

madenlerin çokluğuyla ölçülür. 

49. Az gelişmiş ülkelerin "fakirliğin kısır 
döngüsü" içinde bulunduklarını söy
leyen iktisatçı kimdir? 

A) T.Scitowsky 

B) G.Haberler 

C) Leontief 

D) A. Lewis 

E) R. Nurkse 
Yanıt: E 

Estonyalı Ragnar Nurkse'nin teorize et

tiği kuramdır. Geri kalmış ülkelerin sa

nayileşerek gelişebileceğini, hammad

de ihracatının bu ülkeleri daha da fakir

leştireceğini bunun için bu politikaların 

terkedilip, yerel pazarda bu hammad

delerin tüketilmesi gerektiğini savunur. 
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50. "Sınırsız emek arzı ile ekonomik 
büyüme" modeli hangi iktisatçıya 

aittir? 

51. 

A) A.Lewis 
B) T.Scitowsky 
C) R.Nurkse 
D) G.Haberler 
E) D. Ricardo 

Yanıt: A 
Lewis, "sınırsız emek arzı" teorisini ge
liştirdi. Geleneksel tarım ekonomisinde 
gizli işsizliğin olduğunu belirtti. 

Harrod-Domar modeli çerçevesinde, 
sermayenin verimliliğinde; 
A) Sermaye/hasıla oranı kullanılmak-

tadır 

B) Cari faiz haddi kullanılmaktadır 
C) Merkez Bankası reeskont oranı kul- ·-

lanılmaktadır E 
D) Tasarruf/yatırım oranı 

tadır 

E) İskonto oranı kullanılır 

kullanılmak-

Yanıt: A 
Modele göre, yatırım miktarının tasar
ruf hacmine eşit olması durumunda 
ekonomi, marjinal tasarruf eğilimi ser
maye/hasıla katsayısı tarafından belir
lenen bir oranda büyüyecektir. 

52. Aşağıdakilerden hangisi Heckser
Ohlin Teorisinin (Faktör Donanım 

Teorisinin) temel varsayımlarından 

biri değildir? 
A) Ülkelerin faktör donanımı bakımın

dan birbirlerinden farklı olduğu 
B) Üretim faktörlerinin ülkeler arasında 

tam hareketli olduğunu 
C) Bir malın üretim fonksiyonunun di

ğer malınkinden farklı olduğunu 

D) Her malın üretiminde ölçeğe göre 
sabit verim koşullarının geçerli ol
duğu 

E) Aynı malın farklı ülkelerdeki üretim 
fonksiyonlarının aynı olduğu 

Yanıt: B 

.$ 
32 
-~ 

"' 
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53. Bir kişinin yada bir kesimin duru
munu iyileştirirken diğerlerinin du
rumunu kötüleştirmeden sağlanan 
ekonomik etkinliği açıklayan görüş
ler hangi iktisatçıya aittir? 

A) J.Stuart Mili 

B) D.Ricardo 

C) V.Pareto 

D) B.Ohlin 

E) M.Friedman 

Yanıt: C 

Toplumdaki bireylerden en az birinin 
refahını azaltmadan diğer birinin refa
hını artırma imkanı yoksa o toplumun 
refahı optimumdur. Pareto optimumu
nun gerçekleşmesi için hem üretimde 
hem de tüketimde etkinlik sağlanmalı
dır. Kanun, İsviçre-İtalyan soyundan 
gelmiş bir iktisatçı ve sosyal bilimci 
olan Vilfredo Pareto'nun (1848-1923) 
adıyla anılır. 

54. Stagflasyon krizini aşmak üzere 
ABD'de Başkan Reagan döneminde 
uygulanan ve "Reaganomics" adıyla 
anılan iktisat politikası aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) Arz yönlü iktisat 

B) Rasyonel beklentiler 

C) Monetarist teori 

D) Keynesg il teori 

E) Klasik iktisat teorisi 

Yanıt: A 

55. Ekonomilerin kalkınma yolunda bir 
dizi aşamalardan geçmeleri ve bu 
değişimde ilk olarak kalkınmanın ön 
koşulları yaratılmalı diyen iktisatçı 

kimdir? 

A) Smith 

B) Malthus 

C) Ricardo 

D) Rostow 

E) Rannis 

Yanıt: D 
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56. 

Azgelişmişliği kapitalist gelişme süreci
nin doğal bir parçası olarak kabul eden 

Rostow, Kari Marx'ın ilkel komünal top

lum, köleci toplum, feodal toplum, kapi
talist toplum ve nihayet sosyalist top
lum olarak ayırdığı ve tarihsel gelişi

min ana hatlarıyla bu toplumsal biçim

lerde yaşandığı tezine karşılık "İktisadi 
Gelişmenin Merhaleleri" adlı eserinde 

toplumsal gelişimi beş aşama ayırmış 

ve bu aşamaları şöyle sıralamıştır. 

1 )Geleneksel Aşama 

2)Harekete Geçiş Aşaması 

3)Kalkış Aşaması 

4)01gunluk Aşaması 

5)Kitle Tüketimi Aşaması 

Pareto-optimalite durumu ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- ~ 
rudur? .~ 

,;,(. 

A) Hem üretim hem de dağıtımda et- ·-
~ 

kinlik sağlamış olmalıdır "' 

B) Hem tüketim hem de dağılımda et

kinliğin sağlanmasını gerektirir 

C) Pareto-etkinlik ekonomik etkinliği 

sağlayan bir üretim biçimidir. 

D) Sadece dağıtımda etkinliğin sağ

lanması yeterlidir 

E) Sadece üretimde etkinliğin sağlan

ması yeterlidir 

Yanıt: A 

57. Aşağıdakilerden hangisi Klasik ikti

satçıların görüşlerinden değildir? 

A) Piyasalar daima dengededir, 

B) Serbest piyasa ekonomisini savu

nurlar, 

C) "Say Yasası" ve "Miktar Kuramı" bu 

akımın temelidir, 

D) Talep yönlü ekonomik politikalara 

önem verirler, 

E) Devlet serbest piyasa ekonomisine 

müdahalede bulunmamalıdır 

Yanıt: D 

iKTiSAT 

Keynes, klasiklerin aksine, ekonomiyi 

talep cephesinden açıklamaya çalışmış 

ve talebin arzı yarattığını ileri sünmüştür. 

58. Aşağıdakilerden hangisi Reel Kon
jonktür Teorisi'ne göre yanlıştır? 

A) Hızla uyarlanan ve daima dengede 

kalan piyasaların varlığı 

B) Fiyat-ücret esnekliği 

C) Yeni Klasiklerin görüşlerini kabul 

etmişlerdir 

D) Toplam talebi geri plana atmışlardır 

E) Paranın ekonomideki etkisine büyük 

önem vermişlerdir 

Yanıt: E 

Reel Konjonktür Teorisi'ne göre: Kon

jonktürün ortaya çıkma sebebi reel fak

törlerdir, nominal ve parasal faktörlerin 

konjonktür üzerine bir etkisi yoktur. 

Ekonomideki para miktarı değişirse 

toplam talep değişir, ancak üretim fak

törlerinin kullanımı veya doğal gelir dü

zeyi gibi reel unsurlarda bir değişiklik 

olmaz. 

59. David Ricardo ile ilgili aşağıdakiler

den hangisi doğru değildir? 

A) Ücreti, piyasa ücreti ve doğal ücret 

olarak ikiye ayırmıştır. 

B) Sanayileşmenin artmasını tarım 

ürünleri talebinin gelir esnekliğinin 

düşük olmasına bağlamıştır. 

C) Satış fiyatının maliyete eşit olduğu

nu savunarak marjinal işletmede 

rantın olmadığını ileri sürmüştür 

D) Fonksiyonel gelir dağılımını incele

miştir 

E) Değeri, değişim değeri ve kullanım 

değeri olarak ikiye ayırmıştır. 

Yanıt: B 
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60. Dengeli ve Dengesiz Büyüme model
leri sırasıyla aşağıdaki iktisatçılar
dan hangisine aittir? 

A) D. Ricardo-A. Smith 

B) Barro-Ricardo 

C) Heckser-Ohlin 

D) R. Nurkse-A. Hirschman 

E) Harrod-Domar 

Yanıt: D 

61. Aşağıdaki iktisadi düşüncelerden 
hangisi para arzının kişilerin likit ola
rak kabul edebileceği tüm değerleri 
içerdiğini ileri sürer? 

A) Neo Klasik yaklaşım 

B) Post-Keynesyen yaklaşım 

C) Chicago yaklaşımı 

D) Gurtey-Shaw yaklaşımı 

E) Pigou yaklaşımı -~ 
.c 

Yanıt: D ~ 
Gurley-Shaw yaklaşımı; para tanımını, 
halkın alternatif likit değer olarak kabul 
edebileceği tüm değerleri içermesi ge
rektiğini savunmaktadır. Bu açıdan para 
tanımı, ödeme araçları ve bunların ya
kın "yerine geçenleri" olarak oluşturulur. 

62. Fizyokratlar ile ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Öncülerinden biri Quesney'dir. 

B) Fransada doğmuş ve gelişmiştir. 

C) Ekonomik gelişme ve kalkınma üze
rende durmuşlardır. 

D) Dış ticarette Merkantalistlerle aynı 

görüşlerdedir. 

E) Fizyokratlara göre servet ve gelirin 
kaynağı tarımdır. 

Yanıt: D 

-~ 
cı 
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63. David Hume ile ilgili olarak aşağıda
kilerden hangisi yanlıştır? 

A) Para miktarı ile üretim arasındaki 

ilişki konusunda çalışmaları vardır. 

B) Para arzındaki artışın üretimi hızla 
artıracağını savunmuştur. 

C) Merkantilizmin önde gelen temsilci
sidir. 

D) Klasik iktisatçılar arasında da önem
li bir yeri vardır. 

E) Ekonomik serbesti ile politik serbesti 
arasıda bağlantı olduğunu savun
muştur. 

Yanıt: B 

Hume, kısa vadede para arzındaki de
ğişmelerin faiz oranını pek fazla etki
lemeyeceğini, ancak ekonomik büyüme 
ile atbaşı gidiyorsa uzun dönemde para 
arzındaki artışın faizleri düşüreceğini 

öne sürerek takipçilerinin "Sürünen 
Enflasyon Teorisi" {The Theory of Cre
eping lnflation) varsayımlarından 

bahsetmelerine neden olmuştur. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

TÜRKİYE EKONOMİSİ 

1. Türkiye'de çeşitli iklim tiplerinin 
görülmesi aşağıdakilerden hangisi
ne neden olmaz? 
A) Dört mevsimin bir arada yaşanma-

sına 

B) Taşımacılığının gelişmesine 
C) Turizmin gelişmesi 

D) Bitki örtüsünün çeşitlenmesine 
E) Farklı ürünlerin yetiştirilmesi 

Yanıt: B 

2. Türkiye'de arazinin engebeli olması, 
aşağıdakilerden hangisine neden 
olmaz? 
A) Altyapı hizmetlerinin pahalıya mal 

olmasına 

B) Tarımsal bakımdan verimsiz arazi-
nin artmasına -~ 

C) Altyapı hizmetlerinin zorlaşmasına 
D) Sanayinin gelişmesine 
E) Ulaşımın zorlaşmasına 

Yanıt: D 

3. Türkiye'de 1923-1932 yılları arasında 
bütün destekleme ve teşviklere 
rağmen özel teşebbüsün yeterince 
başarılı olamamasının en büyük ne
deni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Banka sayısının az olması 
B) Okuma yazma oranının düşük ol-

ması 

C) Nüfus artış hızının düşük olması 
D) Sermaye birikiminin az olması 
E) Savaşlar nedeniyle erkek nüfusun 

az olması 

Yanıt: D 
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4. Türkiye'nin tek partili dönemden çok 
partili döneme geçtiği ve ekonomide 
liberalizmin hakim olduğu dönem 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1933-1938 

B) 1939-1945 

C) 1950-1960 

D) 1961-1950 

E) 1965-1980 

Yanıt: C 

5. Aşağıdakilerden hangisi 1934 yılında 
uygulamaya konulan Birinci Beş Yıl
lık Sanayi Planı'nın özelliklerinden 
biri değildir? 
A) Maden ve şeker sanayilerinin geliş

tirilmesinin öngörülmesi 
B) Devletin alt yapı yatırımlarının plana 

dahil edilmemesi 

C) Sadece devletin dar anlamdaki sa
nayi yatırımlarını içermesi 

D) Demiryolları, elektrik ve su işletme
lerinin ulusallaştırılması 

E) İkinci Dünya Savaşı nedeniyle pek 
uygulanamaması 

Yanıt: E 

6. Aşağıdakilerden hangisi Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'nın en önemli 
özelliğidir? 

A) Tarım ürün sigortasının yasallaş
masına çalışılması 

B) Gereksiz açıklama ve ayrıntıların 
plandan çıkartılması 

C) Bölgesel gelişmişlik farklarını azalt
manın amaçlanması 

D) Tarım sektörünün kalkınma için te
mel sektör seçilmesi 

E) Özel kesime ağırlık verilmesi 

Yanıt: B 
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7. Dünya Petrol Bunalımı nedeniyle 

1977 yılından sonra gerilemeye baş· 

layan Türkiye'nin gelişme hızının 

1980 yılından sonra tekrar istikrarlı 

bir artış göstermesinin nedeni aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) 24 Ocak Ekonomik İstikrar Önlemle

ri'nin uygulanmasının olumlu etkiler 

yaratması 

B) Nüfus artış hızının diğer yıllara göre 

daha düşük oranda gerçekleşmesi 

C) İthal ikameci politikalara ağırlık ve

rilmesi 

D) Elektrik enerjisi darboğazının aşıl

ması için yeni barajların yapılması 

E) GSMH rakamlarının piyasa fiyatları

na göre hesaplanması 
Yanıt: A 

·.o~ 
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

1934 yılından sonra devletçilik ilke- ~ 
sının uygulanmaya başlamasının ·ı;ı 

nedenlerinden biri değildir? cı 

A) Dünya Ekonomik Buhranının ya

şanması 

B) Ölüm oranlarının yüksek olması ne-

deniyle çalışan sayısının az olması 

C) Sermaye birikiminin yetersiz olması 

D) Müteşebbis sınıfın olmaması 

E) Milli sanayinin gümrük vergileri yo

luyla himaye edilememesi 

Yanıt: B 

9. 1992 yılı itibariyle Türkiye'de verilen 

teşviklerin sektöre! dağılımına bakıl

dığında, aşağıdaki sektörlerden 

hangisi teşviklerden en çok pay al

mıştır? 

A) Tarım 

B) Enerji 

C) İmalat sanayi 

D) Ulaştırma 

E) Madencilik 
Yanıt: C 

İKTİSAT 

1 o. Aşağıdakilerden hangisi özel yaban

cı sermaye yatırımlarının etkilerin

den biri değildir? 

A) Kurulması mümkün olmayan sektör

lerin kurulması ve geliştirilmesine 

imkan sağlaması 

B) Döviz tasarrufu 

C) Yeni teknoloji girişine olanak sağ· 

laması 

D) Kamu kesimi borçlanma gereğinin 

artması 

E) Ortak oldukları kuruluşların geliş

mesini sağlaması 
Yanıt: D 

11. Sanayi alanındaki ilk KİT kuruluşu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Merkez Bankası 

B) Sümerbank 

C) Petlas 

D) Etibank 

E) Halkbank 
Yanıt: B 

12. Türkiye'nin 2008 yılı sonu itibariyle 

toplam borç stoku ne kadardır? 

A) 250 milyar dolar 

B) 300 milyar dolar 

C) 276,8 milyar dolar 

D) 285 milyar dolar 

E) 295 milyar dolar 

13· 1. Faiz gelirleri 

il. Rant gelirleri 

111. Kar gelirleri 

iV. Ücret gelirleri 

Yanıt: C 

Türkiye'de yıllar itibariyle gelirin 

fonksiyonel dağılımına bakıldığında, 

yukarıdakilerden hangileri düşme 

eğilimi göstermiştir? 

A) Yalnız il B) Yalnız 111 

C) Yalnız iV D) 1ve111 

E) il, 111 ve iV 
Yanıt: C 
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14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
tarımsal destekleme politikası uygu
lanmasının amaçlanndan biri değildir? 

15. 

A) Enflasyon oranını düşürmek 
B) İhracatını arttırmak 

C) Gıda maddeleri fiyatlarındaki yük
selmeyi önlemek 

O) Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ko
rumak 

E) Üretici fiyatlarındaki düşmeyi önle
mek 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi Türk maden 
sektörünün sorunlarından biri değil
dir? 
A) Maden ocaklarının büyük çoğunlu

ğunun özel kesim tarafından işletil-
mesi ·;; 

B) Özel girişimcilere finansman kolay- ~ 
lığı sağlanmaması :;; 

C) Maden sektörünün GSMH içindeki ·~ 
payının az olması 

D) Yabancı sermayeden tam olarak ya
rarlanılamaması 

E) Maden bankasının henüz kurula-
maması 

Yanıt: A 

16. Ülkenin bağımsızlığını korumayı ve 
bütünlüğünü sağlamayı ve genel 
amaçları başarmak için ziraatteki ge
lişme biçimini temel hedef alan sa
nayileşme planı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
B) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
C) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
O) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 
E) 1946 ivedili Sanayi Planı 

Yanıt: E 
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17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında gerçekleştiri
len gümrük birliği antlaşmasının ba
şarılı olması için yapılması gereken
lerden biri değildir? 
A) Sanayide korumacılığın arttırılması 
B) Özelleştirmenin hızlandırılması 
C) Enflasyon oranının azaltılması 
D) İhracatın arttırılması 
E) Dış ticaret mevzuatının basitleştiril

mesi 

Yanıt: A 

18. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 
1994 İstikrar Programı'nın amaçla
rından biri değildir? 
A) TL'e istikrar kazandırmak 
B) Nüfus artışını hızlandırmak 
C) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı 

gerçekleştirmek 

O) Yapısal reformları ve özelleştirmeyi 
sağlamak 

E) Kamu kesimi borçlanma gereğini 
azaltmak 

Yanıt: B 

19. Aşağıdakilerden hangisi yatırımların 
öncelikli sektörlere ve öncelikli coğ
rafi bölgelere dağılımında kullanılan 
teşvik çeşitlerinden biri değildir? 
A) Vergi indirimi 
B) Yatırım indirimi 
C) İthalat vergisi indirimi ve muafiyeti 
D) İşçi yardımı 
E) Düşük faizli kredi 

Yanıt: D 
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20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

gelir dağılımı eşitsizliğinin artması· 

nın nedenlerinden biri değildir? 

A) Genel bütçeden eğitim ve sağlık 

hizmetleri için ayrılan payın reel ola

rak azalması 

B) KİT ürünlerine sık sık zam yapılma

sı 

C) Dolaylı vergilerin toplam vergiler 

içindeki payının artması 

D) Artan enflasyonun ücret ve maaşları 

eritmesi 
E) Çalışanların toplu pazarlık güçleri

nin yasalarla serbest bırakılması 
Yanıt: E 

21. Türkiye Avrupa Birliğine tam üyelik 

başvurusunu ne zaman yapmıştır? 

A)1955 8)1963 C)1973 

D) 1987 E)1992 ·~ 

Yanıt: D .o 
~ 

22. Türkiye'de cari fiyatlarla kişi başına "§ 
O) 

milli gelir rakamları yıllar itibariyle 

hızlı bir artış gösterirken, sabit fiyat

larla kişi başına milli gelir rakamları-

nın artış oranının daha yavaş olma

sının nedeni aşağıdakilerden hangi· 

sidir? 
A) Nüfus artış hızının yüksek olması 

B) İşsizliğin artması 

C) Beşeri sermayenin artması 

D) Doğum oranının azalması 

E) Milli gelirin hızla azalması 
Yanıt: A 

23. Türkiye'de turizm endüstrisini geliş· 

lirmek ve özel teşebbüsün turizm 

kredi ihtiyaçlarını karşılamak ama

cıyla 1955 yılında kurulan banka 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etibank B) Halkbank 

C) Vakılbank D) TURSAB 

E)TURBAN 
Yanıt: E 

iKTiSAT 

24. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 

1980 İstikrar Paketi ile birlikle uygu

lamaya konulan önlemlerden biri 

değildir? 

A) Kısmi liberasyon uygulanması 

B) Sabit döviz kurunun uygulanması 

C) Gerçekçi faiz oranları politikasının 

uygulanması 

D) KİTierin fiyat ve üretim kararlarının 

serbest bırakılması 

E) Mal ve hizmet fiyatlarında devlet 

kontrolünün kaldırılması 
Yanıt: B 

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

sanayileşmeyi engelleyen faktörler

den biri değildir? 

A) Ulusal sanayi politikasının tek elden 

yönetilmesi 

B) Sanayi sektörüne verilen kredilerin 

yetersiz olması 

C) Hammadde sıkıntısının olması 

D) Elektrik enerjisinin pahalı ve yeter

siz olması 

E) Üretim teknolojileri düzeyinin düşük 

olması 

Yanıt: C 

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

istihdamı artırma yollarından biri 

değildir? 

A) Büyük sanayinin küçük sanayi ile 

entegrasyonunun sağlanması 

B) Kamu sektörü alt yapı yatırımlarının 

hızlandırılması 

C) Ev üretiminin teşvik edilmesi 

D) Üretim faktörlerinin ihracata yönlen

dirilmesi 

E) Sermaye-yoğun teknolojilerin kulla

nılması 

Yanıt: C 
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27. Aşağıdakilerden hangisi Türklye'nin 
yurt dışına işçi gönderme olanakla
rının azalmasına yol açmıştır? 

28. 

A) Türkiye'de iç göçün artması 
B) Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi 
C) Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin 

azalması 

D) Kalifiye işgücünün artması 
E) Türkiye'de işgücü talebinin artması 

Yanıt: B 

Türkiye'de tarımsal üretim içerisinde 
aşağıdakilerden hangisi en yüksek 
payı alır? 

A) Turunçgiller 
C) Tahıllar 
E) Sebzeler 

B) Endüstri bitkileri 
D) Meyve 

Yanıt: C 

29. Son yıllarda tarım 

içinde ilk sırayı 

hangisi alır? 

.o·~ ürünleri ihracatı 

aşağıdakilerden ~ 

A) Baklagiller 
B) Sanayi bitkileri 
C) Tahıllar 
D) Meyve ve sebzeler 
E) Orman ürünleri 

Yanıt: B 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
ekonomisinin 1977 yılından itibaren 
gerilemeye başlamasının nedenle
rinden biri değildir? 
A) Döviz darboğazının giderek artması 
B) Dünya petrol fiyatlarının hızlı artış 

göstermesi 
C) Elektrik enerjisinin gerektiği ölçüde 

sağlanamaması 

D) İmalat sanayinin ihtiyaç gösterdiği 
hammadde girdilerinin yeterli ölçüde 
ithal edilememesi 

E) Fiyatlar genel düzeyinin giderek 
düşmesi 

Yanıt: E 

-~ 
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31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 
1923 yılından günümüze kadar ge
çen dönemdeki büyüme hızları ince
lendiğinde ortaya çıkan sonuçlardan 
biri değildir? 

A) İmalat sanayinde görülen kapasite 
düşmeleri büyüme hızını da düşür
müştür 

B) Türkiye milli gelirinin düşük olması 
büyüme hızının da düşük olmasına 
yol açmıştır 

C) Türkiye'de nüfus artış hızının çok 
yüksek olması büyüme hızının dü
şük gerçekleşmesine neden olmuş
tur 

D) İhracatı teşvik edici sanayileşme po
litikaları, büyüme hızının düşme
sine yol açmıştır 

E) Tarımsal üretimin ikliı;n koşullarına 
bağlı olması nedeniyle büyüme hız
larının yıldan yıla farklılık göstermesi 

Yanıt: D 

32. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşun
dan 1970'11 yılların sonuna kadar uy
gulanan sanayileşme modeli aşağı
dakilerden hangisidir? 
A) İhracatı teşvik edici 
B) İthal ikameci 
C) İthalatı arttırıcı 

D) Döviz geliri sağlayıcı ticaret politikası 
E) Dışa açık ticaret politikası 

Yanıt: B 

33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
inşaat sektörü üretiminde ilk sırayı 
alır? 

A) Otoyol 

B) İş merkezi 
C) Konut 

D) Köprü 
E) Baraj 

Yanıt: C 
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34. Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı 

sermayenin sektöre! dağılımına ba

kıldığında, aşağıdaki sektörlerden 

hangisi ilk sırayı alır? 

A) Hizmetler 

B) Mali sektör 

C) Turizm 

D) Hayvancılık 

E) imalat sanayi 
Yanıt: B 

35. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kara

deniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatına 

üye değildir? 

A) Yunanistan 

B) Ermenistan 

C) Litvanya 

D) Azerbaycan ~· 
E) Türkiye l!l 

Yanıt: C :;: 

36. Aşağıdaki şehirlerden hangisi kal

kınmada öncelikli illerden değildir? 

A) Aksaray 

B) Giresun 

C) Trabzon 

D) Niğde 

E) Gaziantep 
Yanıt: E 

37. Merkez bankası ulusal paradaki de

ğer kaybının önüne geçmek istiyor

sa izleyeceği para politikasının yönü 

aşağıdakilerden hangisi•olmalıdır? 

· A) Enflasyonist B) Yansız 

C) Genişlemeci D) Nötr 

E) Daraltıcı 
Yanıt: E 

-~ 

İKTİSAT 

38. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 

kararlarının nedenlerinden biri de

ğildir? 

A) İthalat artarken ihracatın azalması 

B) Ekonomide büyümenin gerçekleş

mesi 

C) Döviz darboğazının ortaya çıkması 
ve bankaların döviz spekülasyonu 

yapması 

D) Anti-enflasyonist politikaların ertele

nerek gerçekçi bir kur politikasının 

izlenmemesi 

E) İç borç faiz yükünün artması 

Yanıt: B 

39. 5 Nisan kararları öncesi tasarrufun 

GSMH'ye oranı yaklaşık olarak % 

kaçtır? 

A)%6 

D)%40 

B) %10 

E) %22 

C) %14 

Yanıt: E 

40. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında 

Türkiye'de istihdamın artışının sek

törlere göre dağılımının doğru sıra

lanmasını gösterir? 

A) Hizmetler-tarım-sanayi 

B) Hizmetler-sanayi-tarım 

C) Tarım-sanayi-hizmetler 

D) Sanayi-hizmetler-tarım 

E) Sanayi-tarım-hizmetler 
Yanıt: B 

41. Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılı 

sonrasında devletçiliğe geçilmesinin 

nedenlerinden değildir? 

A) Özel sermayenin az olması 

B) 1929 bunalımı 

C) Kalkınma 

D) Milli sermaye yaratmak 

E) Yabancı sermayenin teşviki 
Yanıt: E 



TÜRKİYE EKONOMİSİ 

42. Türkiye'de akarsulardan hangi 
amaçla yararlanılmaz? 
A) Sanayi 

B) Sulama 

C) Ticaret 

D) Ulaştırma 

E) Spor 

Yanıt: D 

43. !.Sanayi Planının uygulanmaya ko· 
.nulma tarihi aşağıdakilerden hangi
sidir? 

A) 1934 

B) 1938 

C) 1951 

D) 1961 

E) 1963 

Yanıt: A -~ 

44, OECD ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Türkiye ve Yunanistan 1951 yılında 
üye olmuştur 

B) Örgütün yönetim görevi sekreter
yası tarafından yerine getirilir 

C) OECD, her yıl dünya ekonomisinin 
genel görünümü, üye ülkelerin eko
nomik gelişmeleri ve geleceğe yö
nelik beklentiler konusunda araştır
ma yapar ve raporlar yayımlar 

D) OECD, Batılı sanayileşmiş ülkeler 
arasında birlik, dayanışma ve işbir

liği sağlayan, bu ülkelerin ekonomik 
ve siyasal konularda görüşlerini be
lirleyip uyumlaştırmaya aracılık 

eden bir kuruluştur 

E) En üst ve üyeler için bağlayıcı karar 
alma yetkisine sahip olan organı 
Konseydir 

Yanıt: A 

.o 
-~ .>< 

-~ 
C) 
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45. 1998 Ekim ayında AB'ye ihracatımız 
yaklaşık %5 artmış, ithalatımız %10 
düşmüştür. Buna göre aşağıdakiler
den hangisi doğrudur 

A) TL aşırı değerlenmiştir 

B) TL aşırı değerli değildir 

C) Ülkemizde enflasyon oranı yüksektir 

D) Ülkemiz milli geliri düşmüştür 
E) Avrupa Birliğinde faiz oranları yük

selmiştir 

Yanıt: B 

46. Türkiye'de tarımın GSMH içindeki 
payı sürekli olarak azalmaktadır. 

Çünkü; 

A) Gıda maddeleri talebinin fiyat es
nekliği 1 'e eşittir 

B) Gıda maddeleri talebinin gelir es
nekliği 1 'e eşittir 

C) Gıda maddeleri talebinin fiyat es
nekliği 1 'den küçüktür 

D) Gıda maddeleri talebinin gelir es
nekliği 1 'den küçüktür, 

E) Gıda maddelerinin gelir esnekliği 
1 'e eş'ıttir 

Yanıt: D 

47. Atatürk "Askeri zaferler iktisadi za
ferler ile taçlandırılmadığında bir işe 
yaramaz" sözünü nerede söylemiş· 
tir? 

A) TBMM'nin açılış konuşmasında 

B) Sakarya savaşından sonra 

C) Başkomutanlık savaşından sonra 

D) Ekonomik ve sosyal güvenlik kon
seyi toplantısında 

E) İzmir iktisat kongresinde 

Yanıt: E 
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81. Türkiye'nin 2008 yılı 4. çeyrek bü

yüme oranı ne kadardır? 

A) -5,5 

B) -3 

C) -4 

D) -6,2 

E) -5 
Yanıt: D 

82. Türkiye'nin 2008 yılındaki kişi başına 

düşen milli geliri ne kadardır? 

A) 11 .000 dolar 

B) 12.000 dolar 

C) 11 .500 dolar 

D) 10.000 dolar 

E) 10.436 dolar 
Yanıt: E 

83- Türkiye'nin 2008 yılındaki 

miktarı ne kadardır? 

~ 
ihracat 32 

A) 132 milyar dolar 

B) 122 milyar dolar 

C) 140 milyar dolar 

D) 105 milyar dolar 

E) 115, 7 milyar dolar 
Yanıt: A 

84. Türkiye'nin 2008 yılındaki toplam 

hasılası ne kadardır? 

A) 780 milyar dolar 

B) 750 milyar dolar 

C) 700 milyar dolar 

D) 650 milyar dolar 

E) 7 41 ,8 milyar dolar 
Yanıt: E 

85. Türkiye'nin 1999 yılı konsolide bütçe 

gelirlerinin GSMH'a oranı % kaçtır? 

A) 15,8 B) 17,6 C) 19,6 

D) 23,9 E) 26,4 
Yanıt: D 

·~ 
O> 

İKTİSAT 

86- Türkiye'nin 2008 şubat ayındaki ih

racatı kaç milyar dolardır?. 

A) 9 B) 9,5 C) 10,1 

D) 7,5 E) 8,2 

Yanıt: E 

88. Aşağıdakilerden hangisi Merkez 

Bankasının net iç ve net dış varlıklar 

içinde yer almaz? 

A) Dış borç faiz ödemesi 

B) Döviz rezervi 

C) Altın rezervi 

D) Kamu kesimine açılan krediler 

E) Bankacılık kesimine açılan krediler 

Yanıt: A 

89. Son yıllarda en çok ithalat yaptığımız 

üç ülke sırasıyla aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Almanya, İtalya, ABD 

B) Almanya, ABD, İtalya 

C) Almanya, İngiltere, ABD 

D) ABD, İngiltere, Fransa 

E) ABD, Fransa, Almanya 

Yanıt: A 

90. Son yıllarda en çok ihracat yaptığı

mız üç ülke sırasıyla aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Almanya, ABD, Rusya 

B) Almanya, ABD, İtalya 

C) Almanya, İngiltere, ABD 

D) Fransa, ABD, İngiltere 

E) ABD, Fransa, Almanya 

Yanıt: A 
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55. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa 
Kemal Atatürk yönetiminin ısrarla 
uyguladığı iktisat politikalarından bi
ri değildir? 
A) Sıkı para- kredi politikası 

B) Planlı kalkınma politikası 

C) Türk parasının kıymetini koruma 

D) Denk bütçe politikası 

E) Dış ticaret dengesi 

Yanıt: A 

56. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin 
nüfus yapısının belirleyici özellikle
rinden biri değildir? 
A) Nüfus artış hızının dünya ortalama

sına yakın olması 

B) Bebek ölüm oranının dünya ortala-
"> masının üstünde olması '" .o 

C) Doğum oranının doğudan batıya ~ 
-"' doğru gittikçe düşmesi 
-~ 

D) Türkiye'nin göç alan ve göç veren cı 
bir ülke olması 

E) Genç nüfus oranının çalışma yaşın
daki nüfus oranını aşması 

Yanıt: O 

57. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye 
ekonomisinin gelişmişlik düzeyini 
belirleyen temel makro göstergeler 
arasında yer almaz? 
A) Aktif nüfusun tarım içindeki payı 

B) GSMH'nın oluşumunda tarım sektö-
rünün payı 

C) Ülkenin döviz gelirlerinin bileşimi 

D) Kişi başına milli gelir 

E) Kişi başına enerji tüketimi 

Yanıt: C 
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58. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuri
yet döneminde devletçilik ilkesi doğ
rultusundan kurulan bankalardan bi
ri değildir? 
A) Sanayi ve Maadin Bankası 

B) Halk bankası 

C) Sümerbank 

D) Ziraat bankası 

E) İş Bankası 

Yanıt: E 

59. Aşağıdaki kamu, ekonomik ve mali 
kurumlardan hangisi Başbakanlığa 
bağlı değildir? 

A) Hazine Müsteşarlığı 

B) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

C) Devlet istatistik Enstitüsü 

D) Rekabet Kurumu Başkanlığı 

E) Gümrük Müsteşarlığı 

Yanıt: O 

60. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasının temel 
işlevlerinden değildir? 

A) Yatırımlara kaynak yaratılması 

B) Sermayenin tabana yayılması 

C) Genel fiyat istikrarının sağlanması 

D) Düzenli çalışan ve güvenli bir mali 
piyasa yaratılması 

E) Küçük tasarrufçulara güvenli bir ka
zanç kapısı açılması 

Yanıt: C 

61. Devlet Planlama teşkilatı hangi yılda 
kuruldu? 
A) 1923 

B) 1930 

C) 1954 

D) 1960 

E) 1980 

Yanıt: O 
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48. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım 

sektörünün sorunlarından biri değil

dir? 

A) Tarımsal işgücü yüzdesinin, tarım 

sektöründe istihdam edilen nüfusun 

mutlak ağırlığı nedeniyle yüksekliği 

B) Tarımsal makineleşme yerine em

ekyoğun üretimin devam ettirilmesi 

C) Verimlilik açısından çok sayıda ürün 

için dünya ortalamasının gerisinde 

bulunması 

D) Miras yoluyla ekilip biçilen toprakla

rın zamanla parçalanarak bölünme

si 

E) Türk tarım sektörüne büyük isletme 

yapıları hakimdir 
Yanıt: E 

49. Aşağıdakilerden hangisi Türk nüfus ·~ 

yapısının özelliklerinden biri değil- .o 

dir? ~ 
A) Kadın nüfusu erkek nüfusundan faz- ·ı;ı 

ladır "' 

B) Toplam nüfus içerisinde genç nüfus 

oranı fazladır 

C) Kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus 

oranından fazladır 

D) Kocaeli gibi sanayi bölgelerinde nü

fus yoğunluğu fazladir 

E) Türkiye'deki toplam isgucunun 

%78'i ilkokul ve aşağısı eğitime sa

hiptir. 
Yanıt: E 

50. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışına 

işçi gönderilmesinin sonuçlarından 

biri değildir? 

A) İşçinin bilgisi artar 

B) Döviz girişi sağlanır 

C) İşsizlik oranının azalmasına etkide 

bulunur 

D) Suç oranını azaltır 

E) Ülkelerarası yakınlaşmalar sağlanır 

Yanıt: D 

İKTİSAT 

51. Türk ekonomisinde dış borçlanmayı 

yönetme yetkisi hangi kuruma aittir? 

A) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

B) Maliye Bakanlığı 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Hazine Müsteşarlığı 

E) Devlet Planlama Müsteşarlığı 

Yanıt: D 

52. Aşağıdakilerden hangisi Türklye'de 

tarım sektörünün temel sorunudur? 

A) istihdam 

B) Gübreleme 

C) Makineleşme 

D) Sulama 

E) İşletme yapısı 
Yanıt: E 

53. Aşağıdakilerden hangisi Türk Turizm 

sektörünün sorunianndan biri değil

dir? 

A) Ülkemizin doğal altyapısının turizm 

çeşitlerine imkan vermeyen coğrafi 

yapısı 

B) İklimin sert olması 

C) Ulaşımın zor olması 

D) Beşeri altyapının nitelik itibariyle ol

dukça yetersiz olması 

E) Hiçbiri 
Yanıt: A 

54. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında 

Türkiye'nin ekonomik sorunlarından 

biri değildir? 

A) Dış borçlanmanın artarak devam 

etmesi 

B) Yabancı sermaye girişinde azalma 

C) İMKB Endeksinin hızla düşmesi 

D) Enflasyon 

E) Dış ticaret ve cari işlemler açığı 

Yanıt: C 
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72. Aşağıdakilerden hangisi 1930 son
rası devletçiliği ile ilgili uygulama
lardan biri değildir? 

73. 

A) Birinci beş yıllık sanayi planının uy-
gulanması 

B) Merkez Bankasının kurulması 

C) Etibankın kurulması 

D) Kapitülasyonların kaldırılması 

E) Sümerbank'ın kurulması 

Yanıt: D 

Dış borçlar geri ödenmeleri sırasın
da milli gelir düzeyinde ne gibi bir 
etki yapar? 

A) Milli geliri artırır 

B) Milli geliri azaltır 

C) Milli geliri değiştirmez 

D) Milli geliri önce artırır sonra azalır 

~ E) Milli geliri hiç etkilemez 
El 

Yanıt: B :ı< 

74. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma 
planlarının temelini hangi model 
oluşturmuştur? 

A) Harrod- Damar Modeli 

B) Harrod Modeli 

C) Harris Todaro Modeli 

D) Leontief Modeli 

E) KaldorModeli 

Yanıt: E 

75. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarı

mının temel sorunlarından biridir? 

A) İhracat olanaklarının sınırlı olması 

B) Sulama imkanlarının yetersizliği 

C) İthalatın serbest bırakılması 

D) Çiftçi başına toprak yetersizliği 

E) Toprağın çorak olması 

Yanıt: D 
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76. Türkiye'de 1999 ve 2000 yıllarındaki 
işsizlik oranı sırasıyla % kaçtır? 

A) 16,5-13,5 

B) 15,9-14,1 

C) 11,2-9,5 

D) 15,9-18,2 

E) 14,1-15,4 

Yanıt: A 

77. Aşağıdakilerden hangisi, kalkınma 
ve yatırım bankacılığı yapmamıştır? 

78. 

A) Yapı ve Kredi Bankası 

B) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş 

C) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş 

D) Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası 

E) Yatırım ve Kredi Bankası 

Yanıt: A 

Türkiye'nin 2001 yılında GSMH bü
yüme hızı % kaçtır? 

A) -6, 1 B) -3,5 C) 3,8 

D)-9,5 E) 8,5 

Yanıt: D 

79. Türkiye'nin 2008 yılı sonu itibariyle 
Net dış borç stoku ne kadardır? 

A) 160 milyar dolar 

B) 175 milyar dolar 

C) 150,8 milyar dolar 

D) 165 milyar dolar 

E) 140 milyar dolar 

Yanıt: C 

80. Osmanlı Devleti döneminde ilk borç 
hangi ülkeden hangi tarihte alınmış
tır? 

A) ABD -1845 

B) Fransa -1852 

C) İngiltere -1854 

D) Almanya-1856 

E) italya-1857 

Yanıt: C 
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62. İthalatımızda en çok payı hangi sek

tör oluşturur? 

A) Yatırım malları 

B) Tüketim malları 

C) Madencilik 

D) Hammaddeler 

E) Tekstil ürünleri 
Yanıt: A 

63. Ülkemizde ilk defa Finansal Kirala

mayı getiren banka aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İktisat Bankası 

B) Halk Bankası 

C) İş Bankası 

D) Türkiye ekonomi Bankası 

E) Dışbank 
Yanıt: A 

~-~ 
64. Türkiye'de 1980 sonrası enflasyonu '" 

düşürmek için uygulanan temel poli- 32 

tika aşağıdakilerden hangisidir? -~ 
A) Faiz fazlası 

B) KİT ürünlerine zam 

C) Eshel-mobil sistemi 

D) Kamunun daraltılması 

E) Dalgalı döviz kuru politikası 
Yanıt: D 

65. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

elektrik enerjisi üretiminde katkısı 

en fazla olan maddedir? 

A) Kömür B) Doğalgaz 

C) Su D) Petrol 

E) Linyit 
Yanıt: B 

66. Aşağıdakilerden 
kurul yoktur? 

hangisine ait üst 

A) Şeker 

C) İhale 

E) Fındık 

B) Elektrik 

D) Tütün 

Yanıt: E 

İKTİSAT 

67. Aşağıdakilerden hangisi Rekabet 

Kurumunun özelliklerinden biridir? 

A) Özerll bir statüye sahip değildir. 

B) Kamu tüzel kişiliği vardır 

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bağlı 

kuruluşudur 

D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gö

revlendirmesi üzerine çalışır 

E) KİTieri denetler 
Yanıt: B 

68. Aşağıdaki bankalardan hangisinin 

hisseleri borsada işlem görmemek

tedir? 

A) Türkiye Ekonomi Bankası 

B) Finansbank 

C) Tekstilbank 

D) Ziraat Bankası 

E) Yapı ve Kredi Bankası 
Yanıt: D 

69. Türkiye'nin çeşitli İslam Ülkeleriyle 

beraber oluşturduğu ekonomik giri

şimin adı nedir? 

A) G7 B) 08 C) M5 D) 19 E) ıco 

Yanıt: B 

70. Cumhuriyet tarihi içerisinde sanayi 

kesiminin en hızlı büyüdüğü yıllar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1923-1930 B) 1390-1939 

C) 1940-1950 D) 1960-1969 

E) 1980-1989 
Yanıt: E 

71. 1923-1929 dönemi Türkiye'sinin 

ekonomik politikası aşağıdakilerden 

hangisi tarafından belirlenmiştir? 

A) 1921 Londra Konferansı ile 

B) Lozan Anlaşması ile 

C) 1921 Anayasası ile 

D) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile 

E) 1923 İzmir İktisat Kongresi ile 
Yanıt: E 
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91. Atatürk "Askeri zaferler iktisadi zafer· 
ıer ile taçlandırılmadığında bir işe ya
ramaz" sözünü nerede söylemiştir? 

92. 

93. 

A) TBMM'nin açılış konuşmasında 
B) Sakarya savaşından sonra 
C) Başkomutalık savaşından sonra 
D) Ekonomik ve sosyal güvenlik kon

seyi toplantısında 
E) İzmir iktisat kongresinde 

Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 
yılları değildir boyunca uygulanan 
temel ekonomi politikalarından biri 
değildir? 

A) Özel sermaye birikimine verilmesi 
B) Tarımda makineleşmeye önem 

verilmesi 
C) Yeni tarım alanlarının üretime 

açılması 
D) Demir yollarına önemli ölçüde ön- ·;; 

celik verilmesi ~ 
E) Tarım ürün fiyatlarının desteklen- 32 

mesi ·O>~ 
Yanıt: D 

Ülkemizde 2001 yılında yaşanan 
ekonomik krizin istihdam ve işsizlik 
üzerindeki etkileriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Krizin etkisi en çok kırsal yörelerde 

hissedilmiş, bu yörelerde işsizlik 
artarken kentlerde azalmıştır. 

B) Krizin etkisi 2001 yılı sonu itibariyle 
tamamen sona ermiş 2002 yılında 
ise istihdam kriz öncesine göre 
artmıştır. 

C) Kriz özellikle az eğitimli işgücünü 
etkilemiş, yüksek eğitimlilerin işsiz
lik oranı % 1 O'un altında kalmıştır. 

D) İşsizlik oranı 2001 ve 2002 yılında 
%7'nin altında kalmıştır. 

E) Krizin işsizlik üzerindeki etkisi 
2001 yılının ikinci yarısında kendini 
göstermiş ve işsizlik oranı 2002 yı
lında %10.6'a ulaşmıştır. 

Yanıt: C 
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94. Türkiye ile IMF arasındaki görüşme
ler hangi kuruluş aracılığıyla gerçek· 
leştirilmektedir? 

A)DTM 
B) Merkez bankası 
C) Maliye bakanlığı 
D) Hazine müsteşarlığı 
E) Başbakanlık 

Yanıt: D 

95.Türkiye'de 2000 yılında uygulanan 
istikrar programı ağırlıklı olarak 
hangi tür programdır? 
A) Parasal taban hedeflemesi 
B) Enflasyon hedeflemesi 
C) Nominal GSMH hedeflemesi 
D) Para hedeflemesi + nominal GSYH 

hedeflemesi 
E) Döviz kuru hedeflemesi 

Yanıt: B 

96. Aşağıdakilerden hangisi, İzmir İkti
sat Kongresi'nde (1923) benimsenen 
ulusal yaklaşımlardan biri değildir? 
A) Yabancı sermayenin sınırlanması 
B) Nüfus artışının sağlanması 
C) Bilimsel ve teknik gelişmelere 

önem verilmesi 
D) Tekellere karşı önlem alınması 
E) Doğal kaynakların ülke yararına 

kullanılması 

Yanıt: A 

97. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türki· 
ye ihracatının 2000'1i yıllardaki sek
töre! yapısı ve gelişimi hakkında 

doğru bilgi verir? 
A) Toplam ihracat içindeki en büyük 

pay otomotiv sektöründedir 
B) Toplam ihracat içindeki en büyük 

pay gıda sektöründedir 
C) Toplam ihracat içindeki en büyük 

pay demir çelik sektöründedir 
O) Toplam ihracat içindeki en büyük 

pay kimya sektöründedir ancak 
oranı gittikçe azalmaktadır 

E) Toplam ihracat içindeki en büyük 
oran tekstildedir ancak otomotiv 
sektörünün oranı hızla yükselmek
tedir 

Yanıt: E 
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98. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 
yılları arasındaki planlı dönemin 
ekonomik niteliklerinden biri değil
dir? 
A) Özel sektör yatırım teşviklerinin kı

sılması 

B) Dayanıklı tüketim mallarının yerli 
üretiminin sağlanmaya çalışılması 

C) Kamu kesimi imalat sanayi yatırım
larının artırılması 

D) Türk lirasının değerinin düşük tu
tulması 

E) Faizlerin düşük tutulması 
Yanıt: A 

99. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılı 
Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
nın hedeflerinden biri değildir? 
A) Kamu Bankalarının görev zararla-

rını kapatmak 
B) Cari işlemler açığını kapatmak 
C) Enflasyonu düşürmek 
D) Faiz oranlarını düşürmek 
E) Mevduatlara verilen güvenceyi 

kaldırmak 

Yanıt: E 

100.Aşağıdaki hangisi 1930'1u yıllarda 
Devletçilik ilkesi uygulamalarının 
temel nedenlerinden biri değildir? 
A) Deflfısyon 

B) Stagflasyon 
C) İşsizlik 
D) Düşük Mili gelir 
E) Dış ticaret açığı 

Yanıt: B 

101.Türkiye'de enflasyon hedeflemesi 
politikasına kaç yılında geçilmiştir? 
A) 2001 
B) 2002 
C) 2003 
D) 2004 
E) 2005 

Yanıt: C 

iKTiSAT 

102.Mayıs 2006'da meydana gelen kısa 
dönemli ekonomik dalgalanma ile 
birlikle Merkez Bankası tarafından 
ilk kez kullanılmaya başlanan para 
politikası aracı aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) DEPO işlemleri 
B) REPO işlemleri 
C) Reeskont oranı 
D) Kredi tayınlaması 
E) Selekti! kredi denetimi 

Yanıt: A 

103.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 
iktisadi yönden içinde olduğu örgüt
lenmelerden biri değildir? 
A) KEİB 

B) D-8 

C) ECO 
D) NAFTA 
E) OECD 

Yanıt: D 
Türkiye kısa adı NAFTA olan Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Bölgesi örgü
tünün içinde değildir. Diğerlerinin açı
lımları; KEİB (Karadeniz Ekonomik iş
birliği Bölgesi),D-8 (Gelişmekte Olan 
Ülkeler Ekonomik İşbirliği Grubu) 
ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), 
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü) 

104.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 
1980 tarihinde uygulamaya konulan 
istikrar programının öngördüğü uy
gulamalar arasında yer almaz? 
A) Emek piyasasının serbestleştiril

mesi 
B) Finans ve Finans piyasalarının 

serbestleştirilmesi 

C) Tarım reformunun yapılması 
D) Kamunun daraltılması 
E) Hiçbiri 

Yanıt: C 
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105.Aşağıdaki politikalardan hangisi 
Türkiye ihracatını, özellikle kısa dö· 
nemde hızla artırmaya yönelik Poli
tikaların en etkilisidir? 
A) Devalüasyona gidilmesi 
B) İhracatçılara vergi iadesi 
C) İhracatçılara kredi verilmesi 
D) İhracata kota koymak 
E) İhracat mevzuatını sadeleştirmek 

Yanıt: A 

106.Türkiye, Lozan anlaşması hükümle· 
rinden olan, Osmanlı dış borçlarının 
ödemesi hangi yılda tamamlamıştır? 
A)1928 
B)1938 
C) 1954 
D) 1964 
E) 1968 

~ 
J!l 
32 

Yanıt: C ·~ 

107.Aşağıdakilerden hangisi planlı dö
nem (1960-1980) boyunca uygulanan 
temel ekonomi politikalarından biri 
değildir? 

A) Reel faizlerin düşük tutulması 
B) Dayanıklı tüketim mallarının yerli 

üretimle temin edilmesi 
C) Özel kesim yatırım teşviklerinin 

azaltılması 

D) Kamu kesimi imalat sanayi yatırım
larının artması 

E) TL'nin değerinin düşük tutulması 
Yanıt: C 

C) 
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108.Türkiye ekonomisinde, Ocak 
2000'de uygulamaya konulan istikrar 
programı ile ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır? 
A) Program, dalgalı döviz kuru politi

kasını temel alır 
B) Program, bankacılık sektöründe 

yapısal değişimleri öngören düzen
lemeler içerir 

C) Faiz, yurtdışından gelen sermayeye 
bağlı olarak değişmektedir 

D) Programın amaçlarından biri, hız
lanma eğilimine giren enflasyonun 
düşürülmesidir 

E) Programın içeriğinde sıkı para poli
tikası vardır 

Yanıt: A 

109.Türkiye'de enflasyon hedeflemesi 
rejimine kaç yılında geçilmiştir? 
A)1980 
B) 1994 
C) 1991 
D) 2001 
E)2006 

Yanıt: E 

Enflasyon hedeflemesi rejimi, Merkez 
Bankası'nın para politikasının, makul 
bir dönem için belirlenen sayısal bir 
enflasyon hedefi ya da enflasyon aralı
ğına dayandırılmasıdır. 

Enflasyon hedeflemesinin enflasyon 
kontrol eden diğer yöntemlerden temel 
farkı, para politikası araçlarının geçmiş 
ya da cari enflasyon yerine, gelecek 
enflasyona dayanması. 
Enflasyon hedeflemesi rejiminin üç te
mel koşulu var. Bunlar para politikası
nın fiyat istikrar hedefine odaklanması, 
Merkez Bankası'nın bağımsız olması 
ve gelişmiş mali piyasaların olması ola
rak sıralanıyor. Bu sistemde para otori
tesi, sadece belirlediği enflasyon hede
fini gerçekleştirmeyi amaçlıyor, büyü-



624 

me, istihdam seviyesi veya döviz kuru 

istikrarı gibi başka hedefler seçemiyor. 

Rejimin başarıyla uygulanması ve enf

lasyonun hedeflenen düzeyde tutulma-

sı amacıyla para otoriteleri tarafından 

kullanılacak araçların etkinliği; gelişmiş
 

para, sermaye ve döviz piyasalarının 

oluşmasına bağlı. Mali piyasaların kul

lanılan araçlara yeterli çabuklukta tepki 

verememesi enflasyon hedeflerinden 

sapmalara yol açıyor. Yeni Zelanda, 

Kanada, İngiltere, İsveç, Finlandiya, 

Avustralya ve İspanya 1990'1ı yılların 

başından itibaren enflasyon hedefle

mesi olarak tanımlanan yeni rejimi uy

gulamaya başladı. Bunların ardından 

Şili, Meksika, Brezilya gibi ülkeler bu 

rejime geçtiler veya geçmeye çalıştılar. 

Türkiye'de enflasyon hedeflemesi reji

minin ön koşullarının sağlanması bü- ·~ 

yük ölçüde ilerleme olduğunu göster- .c 

mektedir. Ayrıca örtülü enflasyon he- ~ 
deflemesinin uygulandığı 2002-2005 ·~ 

yılları arasındaki dört yıl üst üste konu- cı 

lan enflasyon hedeflerine ulaşılarak 

enflasyon hedeflemesi rejiminin başa-

rısı için gerekli güven tesis edilmiştir. 

2006 yıiı iiibariyle Türklye'de "Enflas-

yon hedeflemesi rejimi" uygulanmaya 

başlamıştır. 

110.Aşağıdaki maliye politikası önlemle

rinden hangisi 1994 istikrar paketin

de yer almaz? 

A) Yüksek oranda KİT zamları 

B) Kişilere ve kurumlara yönelik ek 

vergiler 

C) Tarım destekleme alımlarının daral

tılması 

O) Tekel ürünleri ve akaryakıttan alı

nan vergilerin ve fonların yükseltil

mesi 

E) Bazı özel girişimlerin kamulaştırıla

rak KİT'e dönüştürülmesi 

Yanıt: E 

İKTİSAT 

111;Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by 

anlaşması hangi yıl imzalanmıştır? 

A) 1946 

B) 1956 

C) 1961 

0)1973 

E) 1980 
Yanıt: C 

Türkiye'nin IMF ile ilişkilere başlaması 

ile birlikte ilk stand-by anlaşmasının 

yapıldığı tarih 1 Ocak 1961 'e denk geli

yor. Bu ilk anlaşma bir yıl sürüyor ve 31 

Aralık 1961 'de sona eriyor. Türkiye'nin 

AB ile ilişkilerinin başlaması da IMF ile 

stand-by düzenlemelerinin başladığı 

döneme raslamaktadır. 30 Mart 

1962'de IMF ile yeni bir düzenlemeye 

giden Türkiye'nin bu anlaşması bir yıl

dan da az sürdü. 15 Şubat 1963'te 

üçüncü stand-by'ına giden Türkiye'nin 

anlaşması yaklaşık dokuz ay sürdü. 

Dördüncü stand-by anlaşması 15 Şu

bat'ta başlarken, bu anlaşma da 31 

Aralık 1964'te bitti. 

112.1. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıka

rılması 

il. Aşar vergisinin kaldırılması 

111. Birinci Beş Yıllık Plan'ın uygu

lanması 

Yukarıdakilerden hangileri 1923 yı

lında İzmir'de toplanan İktisat Kong

resi'nde kabul edilen milli ekonomi 

ilkesini destekler? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız il 

C)lvell 

D) il ve 111 

E) 1, il ve 111 
Yanıt: E 
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113.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 
1980 tarihinde uygulamaya konulan 
istikrar programının kısa dönemli 
hedefleri arasında yer almaz? 
A) Yabancı sermaye girişinin hızlandı

rılması 

B) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin açık-
larının kapatılması 

C) Revalüasyon yapılması 

D) Enflasyonun düşürülmesi 
E) İhracatın artırılması 

Yanıt: C 

24 Ocak 1980 Kararları çerçevesinde, 
gerçekleştirilen devalüasyon sonucu 
TL'nin değeri ABD Doları karşısında 
yüzde 49 oranında düşürülmüş ve iç 
talep kısılarak ihracata ivme kazandı
rılması amaçlanmıştır. Sabit kur uygu- -~ 
laması terk edilerek günlük olarak ayar- .o 

"' lanan esnek kur sistemine geçilmiş ve 32 
bu sayede gerçekçi kur politikası uygu- -~ 
lanmaya çalışılmıştır. Başta parasal ve oı 
nakdi teşvikler olmak üzere ihracat de
ğişik destek unsurları ile teşvik edildi. 
Türk ihracatçılarının dış pazarlarda re
kabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin 
ihracata yönelik stratejisini destekle-
mek amacıyla 1987'de Türk Eximbank 
kurulmuştur. 1979 yılında 2.3 milyar 
dolar olan ihracat 1990 yılına gelindi
ğinde 12.9 milyar dolar düzeyine çıktı. 
Tarım ürünleri payı hızla gerilerken sa-
nayi mallarının payı önemli oranda ar-
tış gösterdi. 1980 yılında yüzde 36 olan 
sanayi ürünlerinin toplam ihracat için-
deki payı 1990 yılına gelindiğinde yüz-
de 80'e ulaşmıştır. 

114. 1. Ziraat, 
il. Etibank, 
111. Sümerbank 
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Sanayi alanındaki girişimleri finanse 
etmek için, yukarıdaki bankalarından 
hangileri kurulmuştur? 
A) Yalnız 1 

B) Yalnız il 
C) 1 ve 111 

D) il ve 111 

E)lvellvelll 

Yanıt: D 
115.1930'1u yıllarda benimsenen Devlet

çilik uygulamaları sırasında olağa-
. nüstü koşullarda Devletin ekonomi
ye doğrudan müdahale etmesini 
sağlayan yasa aşağıdakilerden han
gisidir? 

A) Sanayi Teşvik Yasası 
B) KİT Yasası 

C) Milli Korunma Yasası 

D) Merkez Bankası Yasası 

E) Varlık Vergisi Yasası 

Yanıt: C 
116.Türkiye'de özelleştirme uygulamala

rı en çok hangi yöntemle gerçek
leşmiştir? 

A) Uluslararası piyasalarda arz 
B) Bedelli devir 

C) Blok satış 
D) Halka arz 

E) İMKB'de satış 

Yanıt: C 
Bir firmanın sermayesının yüzde 
1 O' undan daha fazla hisse satışını ifa
de eder. 

117.Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı
nın uygulama dönemi aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) 1919-1923 B) 1923-1930 
C) 1933-1937 
C) 1963-1967 

D) 1939-1945 

Yanıt: C 
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Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, Türl<i

ye'nin kalkınması ve sanayi altyapısını 

geliştirmesi için 1933-1937 yılları ara

sında uygulanan projedir. Birinci Beş 

Yıllık Sanayi Planı, belirti büyüme he

defleri tayin eden ve üretim tasarruf, 

yatırım, dış ticaret, ulaştırma gibi belli 

hedeflere varılacak surette düzenleyip 

ayarlamak isteyen programlar olmayıp 

kamu kesimine ait yatırım programlar

dan ibarettir. Çeşitli illerde kurulan iplik, 

dokuma, kağıt, demir, gülyağı, suni 

ipek, süper fosfat, cam, çimento, sera

mik fabrikaları esas hammaddesi mem

lekette yetişen veya yetişmemekle be

raber kısa bir zamanda temini mümkün 

görülen ve Türkiye'nin ihtiyacına göre 

hazırlanmıştır. 

118.Hazine Müsteşarlığı tarafından ya- ·~ 

yımlanan verilere göre, 1980-2002 ~ 

döneminde Türkiye'de en yüksek ~ 

yabancı sermaye izni verilen ülke ·ı;ı 

aşağıdakilerden hangisidir? cı 

A) Fransa B) ABD 

C) İngiltere 

E) Çin 

D) Almanya 

Yanıt: A 

119.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 

ekonomisinde Kasım 2000'de yaşa

nan finansal krizin nedenlerinden bi

ri değildir? 

A) Yurtdışına sermaye çıkışlarının hız

lanması 

B) Likidite talebinin beklenenden çok 

artması 

C) Piyasalarda güvensizliğin yaygın

laşması 

D) Uygulanmakta olan istikrar progra

mının bütün hedeflerinde başarısız 

olunması 

E) Bankacılık kesiminde yeterli döviz 

fazlasının olmaması 

Yanıt: O 

iKTiSAT 

120.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 

ekonomisinde 1970'1i yıllarda ağırla

şan ekonomik bunalımın en önemli 

göstergesi olarak kabul edilir? 

A) İşsizlik 

B) Enflasyon 

C) KİT açıkları 

D) Devalüasyonlar 

E) Dış ödeme açıkları 
Yanıt: E 

121.Aşağıdakilerden hangisi 1950'1i yıl

larda yabancı özel sermaye girişleri

nin hızlanmasına neden olan düzen

lemeler arasında yer almaz? 

A) Yabancı sermayenin döviz olarak 

getirilmesine izin verilmesi 

B) Yabancı sermayenin patent ve li

sans hakkı şeklinde gelmesine izin 

verilmesi 

C) Petrol Yasası 

D) Yerli sermayenin olmadığı sektörle

re girmesine izin verilmesi 

E) Yabancı yatırımcıların kar transferi

ne izin verilmesi 
Yanıt: O 

122.111. Beş Yıllık Kalkınma Planı döne

minde en çok sermaye girişi hangi 

yolla olmuştur? 

A) Özel yabancı sermaye 

B) Proje kredileri 

C) NATO kredileri 

D) Avrupa Para Birliği kredileri 

E) Program kredileri 
Yanıt: C 
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123.Aşağıdakilerden hangisi 1980'1erin 
ortalarından itibaren kamunun fi
nansman ihtiyaçlarının Merkez Ban
kası dışından sağlanması için yapı
lan uygulamalardan biri değildir? 
A) Devlet tahvil satışları 
8) İMK8'nin açılması 
C) Hazine bonosu satışları 
D) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi 
E) 8ankalararası para piyasasının ku

rulması 

Yanıt: D 

124.Aşağıdakilerden hangisi, 2002-2006 
döneminde Türkiye ekonomisinde 
ortaya çıkan gelişmelerden biri de
ğildir? 

A) Gecelik faiz oranlarının düşmesi 
8) Enflasyon hedeflemesine geçilmesi 
C) TL'den altı sıfır atılması 
D) Dalgalı kur rejimine geçilmesi 
E) TL'nin devalüe edilmesi 

Yanıt: E 

125.Aşağıdakilerden hangisi 1930'1u 
yıllardaki devletçilik uygulamasının 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Sanayi büyük ölçüde temel tüketim 

mallarına konulan dolaylı vergilerle 
finanse edilmiştir 

8) Dış ticaret açıklarından kaçınmak 
için büyük ölçüde ikili anlaşmalar 
kullanılmıştır 

C) Temel tüketim mallarının yerli üre
timi büyük ölçüde gerçekleştirilmiş
tir 

D) Toprak mülkiyeti ile ilgili yasal bir 
düzenleme yapılmamıştır 

E) Ekonomik gelişme için tarıma önce
lik verilmiştir 

Yanıt: E 
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126.Aşağıdakilerden hangisi 1980'1erde 
gerçekleşen önemli politika değişik
liklerinden biri değildir? 
A) 1983 yılında ülke vatandaşlarına 

döviz mevduatı açma olanağı ve
rilmesi 

8) 1989 yılında sermaye hareketinin 
serbest bırakılması 

C) 1980 yılında finansal serbestleşme 
çerçevesinde faizin piyasada belir
lenmesi 

D) 1983 yılın ithalat üzerindeki miktar 
sınırlamalarının kaldırılması 

E) Kasım 1987 - Aralık 1989 döne
minde döviz kurunun nominal çapa 
olarak kullanılması 

Yanıt: E 

127.Türkiye ekonomisindeki istihdamın 
2006 yılındaki sektöre! dağılımı aşa
ğıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

Tarım(%) Sana}'i(%) Hizmetler(%) 
A) 20 25 55 
8) 43 32 25 
C) 27,3 25,4 47,3 
D) 37,5 25,3 37,2 
E) 26,6 41,3 32,1 

Yanıt: C 

128.Aşağıdaki hangisi Türkiye ekonomi
sinde, 2006 yılı merkezi yönetim 
bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili ifade
lerden doğru olanıdır? 
A) En büyük harcama kalemi personel 

harcamalarıdır 

8) Dolaylı vergiler dolaysız vergilerden 
fazladır 

C) Vergi dışı gelirler vergi gelirlerinden 
fazladır 

D) Merkezi yönetim faiz dışı dengesi 
açık vermiştir 

E) Harcamaların yaklaşık % 5'i faiz 
harcamasıdır 

Yanıt: A 



628 

129.1980 sonrası uygulanan kalkınma 

planlarının temel amacı aşağıdaki

lerden hangisi olabilir? 

A) Ekonominin dış rekabete karşı ko

runması 

B) Ekonominin rekabet gücünün artı

rılması 

C) Mali piyasaların kontrol altına alın

ması 

D) Kamu kesimi imalat sanayi yatırım

larının artırılması 

E) Yatırımlara negatif reel faiz uygu

lanması 

Yanıt: B 

130.Türkiye'nin Marshall Planı kapsamı-

na alınmasının temel nedeni aşağı

dakilerden hangisidir? -~ 

A) Türkiye'nin Avrupa'nın yeniden in- .o 
~ 

şasına katkıda bulunabileceği _,., 

B) Kamu kesiminin etkinliğinin artırıl- ·ı;ı 

ması 

C) İç tüketimin artırılması 

D) Uluslararası Para Fonu ile olan 

üyelik anlaşması 

E) Sanayileşmenin hızlandırılması 

Yanıt: A 

Marshall Planı il. Dünya Savaşı sonra

sında 1947 yılında önerilen ve 1948-

1951 yılları arasında yürürlüğe konan 

ABD kaynaklı bir ekonomik yardım pa

ketidir. Aralarında Türkiye de bulunan 

16 ülke bu plan uyarınca ABD'den 

ekonomik kalkınma yardımı almıştır. 

Planın mimarı olan ABD Dışişleri Ba

kanı George Marshall Haziran 1947'de 

Harvard Üniversitesinde bir konuşma 

yaparak Avrupa ekonomilerini tekrar 

kalkındırmak için çok geniş kapsamlı 

bir program önerdi. Marshall Planı bu

na katılmak isteyen her Avrupa ülkesi

ne Amerikan mali yardımı, malzeme ve 

makinasını içeriyordu. Türkiye dahil, 16 

Avrupa ülkesinin üyeleri 22 Eylül'de 

"' 
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Amerika'ya sunulmak üzere bir Avrupa 

Ekonomik Kalkınma Programı hazırla

dılar. Bu program üzerine Amerika 3 

Nisan 1948'de Dış Yardım Kanunu'nu 

çıkardı. Amerika bu kanuna dayanarak 

daha ilk yılında 16'1ara (İngiltere, Fran

sa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, 

Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lük

semburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, 

Norveç, Danimarka ve İsveç) 6 milyar 

dolarlık bir ekonomik yardım yaptı. Bu 

yardım ileriki yıllarda 12 milyar dolara 

ulaştı. Marshall planı, Sovyetler Birliği 

ve onun uydularına da açık olmakla bir

likte, Doğu Bloku üyeleri buna katılmak 

istemediler. Marshall yardımları sonu

cunda ve üç yıllık bir süre içinde Avru

pa'daki sanayi üretimi savaş öncesine 

oranla % 25, tarımsal üretim ise% 

14'1ük bir artış gösterdi. Dış Yardım 

Kanununun çıkması üzerine 16 Avrupa 

ülkesi, 16 Nisan 1948'de Avrupa Eko

nomik işbirliği Teşkilatı'nı kurdular. 

131.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

uygulanmakta olan işsizlik sigorta

sının özelliklerinden biri değildir? 

A) İşsizlik fonu hazine bonosu ve dev

let tahvilinde değerlendirilmektedir 

B) İşsizlik ödeneği en az 150, en fazla 

300 gün ödenir 

C) Primler; sigortalının kendisi, işveren 

ve devlet tarafından ödenmektedir 

D) İşsizlik ödeneğinden yararlanabil

mek için hizmet akdinin feshinden 

önceki 120 gün sürekli olmak üze

re, son 3 yılda en az 600 gün prim 

ödenmesi gerekmektedir 

E) İşsizlik ödeneği asgari ücretin brütü 

kadardır 

Yanıt: E 
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132.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
imalat sanayiinin özelliklerinden biri 
değildir? 

A) AR·GE harcamaları ve AR-GE'ye 
dayalı yenilikler AB ortalamasından 
daha düşüktür 

B) Bilgisayar imalat uygulaması yaygın 
değildir 

C) Stoksuz çalışma gibi yeni üretim 
teknikleri uygulaması azdır 

D) Kamu sektörü kimya, petrol ürünleri 
gibi daha sermaye yoğun sektörler
de üretim yapmaktadır 

E) Kamu kesiminin katma değer payı 
özel kesiminkinden büyüktür 

Yanıt: E 

133.2006 Mayıstaki kısa dönemli ekono-
mik dalgalanma sırasında, Merkez 2 
Bankası piyasadaki likiditeyi azalt- -~ 
mak için en çok hangi para politikası -"' 
aracını kullanmıştır? -~ 
A) Zorunlu karşılık oranı 
B) İskonto faiz oranı 
C) Repo 

D) Döviz satışı 
E) Döviz alımı 

Yanıt: D 

134.2008 yılında Türkiye ekonomisinde, 
uluslar arası doğrudan yabancı ser
maye içerisinde en yüksek payı 
hangi sektör almıştır? 
A) İnşaat 

B) Elektrik, gaz ve su 
C) Otel ve lokantalar 
D) Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 
E) Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyet

leri 

Yanıt: D 
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135.Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılı 
başından itibaren Türkiye ekonomi
sini bekleyen potansiyel makroeko
nomik sorunlar arasında kabul edil
memektedir? 
A) Yavaşlayan ekonomik büyüme 
B) Yüksek işsizlik 
C) Yüksek reel faiz oranları 
D) Yüksek cari işlemler açığı 
E) Yüksek kamu iç borç oranı 

Yanıt: E 

136. İthalatın ekonomik faaliyetlere göre 
dağılımı dikkate alındığında, 2006 yı
lında en yüksek pay aşağıdaki sek
törlerden hangisine aittir? 

137. 

A) Ana metal sanayii 
B) Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri 
C) Tütün ürünleri 
D) Makine ve teçhizat imalatı 
E) Kimyasal madde ürünleri imalatı 

Yanıt: E 

1. Tarım 
il. Sanayi 

111. İnşaat 
iV. Hizmetler 
Türkiye'de 2002-2006 yılları arasında 
istihdamın yukarıdaki sektörler itiba
riyle dağılımının büyükten küçüğe 
sıralaması aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
A) ll-IV-1-111 

B) 1-111-IV-11 

C) 11-1-111-IV 

D) IV-11-1-111 
E) IV-1-11-111 

Yanıt: E 
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138.AŞ&ğıdakllerden hangisi Hazine 

Müsteşarlığının iç borçlanmada en 

sık kullandığı yöntemdir? 

A) iskontolu faiz yöntemi 

B) TÜFE'ye endeksli yöntem 

C) ÜFE'ye endeksli yöntem 

O) Değişken faizli yöntem 

E) Sabit kuponlu YTL cinsi yöntemi 

Yanıt: A 

139.Türkiye'de 1933-1938 döneminde 

gerçekleşen kamu harcamalarının 

finansmanı aşağıdakilerden hangi

siyle karşılanmamıştır? 

A) Zorunlu karşılık oranlarının düşü-

rülmesi 

B) Para arzının artırılması 

C) Kredilerin artırılması 

O) Dış borçlanma ı 
E) Dolaysız vergilerin payının artırıl- :Si 

ması 

Yanıt: B 

140.Türkiye'de genel tarım sayımı ilk kez 

hangi yılda yapılmıştır? 

A) 1921 

B) 1924 

C)1927 

0)1929 

E)1934 
Yanıt: C 

Tarım Sektörü Gayri Safi Milli Hasılanın 

yaklaşık % 13'ünü oluşturmakta ve nü

fusun önemli bir kesimi hala geçimini 

·tarımla sağlamaktadır. Kalkınma plan

larında amaçlanan "Kaynakların Etkin 

Kullanımı" çercevesinde Ekonomik, 

Sosyal, Çevresel ve Uluslararası ge

lişmeler boyutunu bütün olarak ele alan 

örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürü

lebilir bir Tarım Politikasının oluşturula

bilmesi bu sektöre ilişkin sağlıklı ve ay

rıntılı bilgilerin derlenmesine bağlıdır. 

Her yıl Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin 

·~ 
C> 
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ekiliş alanları, üretimleri, verimleri, hay

van sayıları ve tarım ürünlerinin fiyatları 

vb. bilgileri kapsamaktadır. Türkiye'de 

bugüne kadar; 1927, 1950, 1963, 

1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında 

olmak üzere 7 "genel tarım sayımı" uy

gulanmıştır. 

141.Türkiye'de bir işletmenin Küçük ve 

Orta Boy İşletme kapsamına gire

bilmesi için en fazla kaç işçi çalış

tırması gerekmektedir? 

A)9 B)49 

C)99 0)199 

E)249 
Yanıt: E 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştir

me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) Tanımı 

1-50 işçi çalıştıran imalat sanayii işlet

meleri küçük ölçekli 

51-150 işçi çalıştıran imalat sanayii iş

letmeleri orta ölçekli 

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verile

rine göre işletme büyüklük grupları 

aşağıdadır 

O işçi çalıştıran (mikro) 

1-9 işçi çalıştıran (mikro) 

10-49 işçi çalıştıran (küçük) 

50-249 işçi çalıştıran (orta) 

250-499 işçi çalıştıran {büyük) 

500 veya daha fazla işçi çalıştıran (bü

yük) 

142.Türkiye'de 2007/Mayıs itibariyle Ha

zine Müsteşarlığının ihraç ettiği aşa

ğıdaki iç borçlanma araçlarından 

hangisinin stok değeri en yüksektir? 

A) Mevduat sigortası 

B) Hisse senedi 

C) Varlığa dayalı menkul kıymet 

D) Hazine bonosu 

E) Devlet tahvili 
Yanıt: E 
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143.Aşağıdakilerden hangisi 1963-1977 
döneminde uygulanan kalkınma 
planlarının ortak özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Sanayileşmeye öncelik vermeleri 
B) Uzun dönemli stratej'ıleri dikkate 

alarak hazırlanmaları 
C) Vergi yükünü sürekli azaltmayı ön

görmeleri 
D) Yıllık ekonomik büyümeyi temel be

lirleyici değişken almaları 

E) Ekonomik ve toplumsal yapıyı veri 
almaları 

Yanıt: C 

144.2006 yılı sonu itibariyle yatırım teş
viklerinin imalat sanayi alt sektörleri 
içerisindeki en yüksek payı hangi 
sektöre aittir? 
A) Gıda-içki 

B) Çimento 
C) Seramik 

D) Dokuma-giyim 

E) Taşıtlar 

Yanıt: E 

145.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 
uygulama dönemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) 1923-1930 

B) 1939--1945 

C) 1934-1938 

D) 1950--1 960 

E) 1963-1967 

Yanıt: E 

Birinci beş yıllık kalkınma planı 1962 
de kabul edilmiş ve 1963-1967 yıllarını 
kapsamaktadır. 

Ayrıca bu plan perspektif bir plan olma 
özelliğini taşır. Perspektif planın önce
likli amacı, yüksek bir hayat standardı
na ulaşmayı uzun süreli ve sistemli bir 
bakış açısı içerisinde yürütecek kal-
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kınına çabalarına ilişkin hedefleri belir
lemektir. Bu hedeflere ulaşmayı sağla
yacak kaynak ve araçları uzun bir za
man dilimi içinde değerlendirmek de 
planın diğer bir amacını oluşturmakta
dır. Bu çerçevede hazırlanan kısa süre
li dönem planlarında ise, tespit edilen 
hedeflerle kaynaklar ve araçlar arasın
da bir denge kurulması esastır. 

146.Türkiye'de 2006 yılı itibarıyla 562 
milyar YTL olarak hesaplanan 
GSMH, bütçe giderleri 175, bütçe ge
lirleri 172 ve faiz harcamaları 46 ise 
birincil bütçe fazlasının GSMH'ye 
oranı yaklaşık yüzde kaçtır? 
A)5 

B) 5,5 

C) 7,1 

D) 7,7 

E) 8,5 

Yanıt: O 

147.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
sınai ürün ihracatını, özellikle kısa 
dönemde hızla artırmaya yönelik po
litikaların en önemlisi olarak kabul 
edilir? 
A) İhracatçılara kredi sübvansiyonu 

sağlanması 

B) İhracatı artırmak üzere serbest böl
geler kurulması 

C) Sürekli devalüasyona gidilmesi 
D) İhracat yapanların döviz tutma yet

kisinin genişletilmesi 
E) İhracatçılara vergi iadesi desteği 

sağlanması 

Yanıt: C 



632 

148. 1929-1930 yılları arasında dünyada 
yaşanan ekonomik bunalım Türkiye'de 

ekonomiye yeni bir yön verilmesini ge
rektirmiştir. 

Bu gereksinimin, 

1. izmir'de İktisat Kongresi'nin toplan
ması, 

il. planlı ekonomiye geçilmesi, 

111. Türkiye'de önemli sanayi işletmele-

rinin kurulması 

Durumlarından hangilerinin gerçek
leştirilmesinde etkili olduğu savunu
labilir? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız il 

C) 1 ve il 

D) il ve 111 

E) 1, il ve 111 
Yanıt: D -~ .c 

149.Aşağıdakilerden hangisi, Şubat 2001 

krizinin ana nedenleri arasında yer 
almaz? 

A) Dış ticaret açığının artması 

B) Tüketici kredi faiz oranlarının düşü
rülmesi 

C) Ek rezerv kolaylığı programının yer 
almaması 

O) Bankacılık sektöründeki yapısal dü
zenlemelerin yetersiz ve gecikmeli 
yapılması 

E) TL'nin aşırı olarak değerlenmesi 

Yanıt: B 

2001 krizinin başlıca nedenleri şunlardır. 

1- Kamunun Borç Yükünün Artma
sı; kamu kesimi borçlanma gerek

siniminin artması eski borçların yeni 

borçlarla kapatılmaya başlanması 

sürecini oluşturmuştur. Bu durum 

üretimin yavaşlamasına ve ekono
minin yüksek faiz-yüksek enflas

yon-yüksek kur döngüsünün içine 

girmesine neden olmuştur. Türki

ye'nin iç ve dıs borçlarında hızlı bir 

~ 
""' -~ 
C) 
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artış yaşanmış ve borç dinamiği 

sürdürülemez bir duruma gelmiştir. 

2- Merkez Bankasının Durumu; 
TL'nin aşırı olarak değerlenmesi 

3- Bankacılık Sektörünün Sorunları 

4- Dış Ticaret Açığı: Türkiye yaşanan 
son iki krizin oluşumuna yol açan 

aşırı döviz talebinin nedenlerinden 

birisi de daha önce söylendiği gibi 

dış ticaret açığının uygulanmakta 
olan sabit döviz kuru politikası se

bebiyle çok büyük boyutlara ulaş

masıdır. 

5- Sermaye Hareketleri: Ülkeye ge

len yabancı sermaye, kısa vadeli 
yabancı sermaye özelliğinde ise bu 

ülkenin büyümesini değil tersine bir 

krize sürüklenmesine neden olmak

tadır. 

6- Siyasi İstikrarsızlık ve Belirsizlik 

7- Hükümetin yapısal reformları 

gerçekleştirmekte geç kalmasını 

150.İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 

sektöre! planlamada bir önceki pla
na göre en belirgin özelliği aşağıda
kilerden hangisidir? 

A) Hizmetler sektörünün sürükleyici 
sektör olarak seçilmesi 

B) Tarım ve sanayi sektörleri arasında 
dengeli büyümenin esas alınması 

C) Sanayi ve hizmetler sektörleri ara
sında dengeli büyümenin esas 
alınması 

O) Tarım sektörünün sürükleyici sektör 
olarak seçilmesi 

E) Sanayi sektörünün sürükleyici sek
tör olarak seçilmesi 

Yanıt: E 
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151.Cumhuriyetin ilk 5 yılında uygulanan 
ekonomi politikalarının en az başarılı 
olduğu alan aşağıdakilerden hangisi 
olarak gösterilmektedir? 

A) Tarımsal üretimin artırılması 

B) Sanayi üretiminin artırılması 

C) Ticaret hacminin artırılması 

D) Bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaş
tırılması 

E) Ulaştırma yatırımları 

Yanıt: B 

152.Mayıs 2006'da meydana gelen kısa 
dönemli ekonomik dalgalanma sıra
sında Merkez Bankasınca son yıllar
da ilk kez kullanılan para politikası 
aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Döviz alışı 

B) Repo işlemi 

C) Depo işlemi 

D) Reeskont oranı 

E) Döviz satışı 

Yanıt: C 

Para Politikası Kurulu değerlendirmele
ri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 26 Haziran 2006 tari
hinden başlamak üzere, "Döviz Satım 
İhalesi" ve "Yeni Türk Lirası Depo Alım 
İhalesi" düzenlemeye karar vermiştir. 

153.Türkiye ekonomisinde 2008 yılı 

GSMH büyüme hızı yüzde kaçtır? 

A)2 

B) 1,5 

C)4 

D) 1, 1 

E) 3 

Yanıt: D 

Büyüme, 2008'de 1, 1 oldu. 
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154.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş 
Yıllık Sanayileşme Planının temel ni
teliklerinden biri değildir? Birinci 
Beş Yıllık Sanayileşme Planının te
mel niteliklerinden 

A) Makro plan niteliği taşımaması 

B) Özel kesimi destekleyici olması 

C) Açık finansman yoluna gidilmemesi 

D) Yatırım malları üretimine öncelik 
verilmesi 

E) Finansman kaynağının dolaylı ver
giler olması 

Yanıt: D 

155.Aşağıdakilerden hangisi 4 Ağustos 
1958 tarihinde uygulamaya konulan 
istikrar önlemlerinden biri değildir? 

A) KİT ürünlerine zam yapılması 

B) TL'nin devalüe edilmesi 

C) İthalata serbestlik getirilmesi 

D) Para arzının daraltılması 

E) Bütçe harcamalarının genişletilmesi 

Yanıt: E 

4 Ağustos 1958 tarihli istikrar önlemleri 

1- Uluslararası Para Fonu'nun baskı

sıyla 1958 yılında yüksek devalü-
asyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruş
tan, 9 liraya çıktı. 

2- Dış borç ertelemesi ve yeni kredi 
alınması (420 milyon dolar borç er
telemesi ve 350 milyon dolar taze 
kredi alınması) 

3- Katlı kur sisteminden tekli kur uygu-
lamasına geçiş, 

4- Para arzının daraltılması 

5- Dış ticaret açığının azaltılması 

6- Para arzının daraltılması 

156.Türkiye'de Kasım 2008 itibariyle 
kamu sermayeli mevduat bankası 

sayısı kaçtır? 

A) 1 B) 2 C) 3 

D) 4 E) 5 

Yanıt: C 
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157.Aşağıdakilerden hangisi 1947 yılında 
Türkiye'de hazırlanan Vaner planının 
temel özelliğidir? 

A) Kalkınmanın finansmanının dış 

kaynaklara dayandırılması 

B) Kentleşmeye önem verilmesi 

C) KİT yatırımlarına öncelik tanınması 

D) Tarımın ekonominin öncü sektörü 
olarak görülmesi 

E) Kamu kesiminin kalkınmanın öncü
sü olarak görülmesi 

Yanıt: A 

il. Dünya savaşından sonra 1946 ivedili 

Sanayi Planı adlı bir çalışma başlatıl
dıysa da, yürürlüğe geçemedi. 1947 yı

lında Türkiye İktisadi Kalkınma Planı 

hazırlandı. Bu plan, planı hazırlayan 

grubun başkanı Süleyman Vaner'in 

adından hareketle, "Vaner Planı" diye ·

anılır. Vaner Planı Birleşmiş Milletler2in ~ 
üye ülkelerden böyle bir doküman is- 32 
!emesi üzerine hazırlanmıştır. Hazır- -~ 

!anması küçük bir grup tarafından ve oı 

bir haftada tamamlanmıştır. Aynı yıl 

Türkiye"nin IMF'ye üye olması ve 

Marshall Planı'ndan yararlanma çaba-

ları Vaner Planı'na yansımıştır. İlk sıra-
da altyapı yatırımlarına, ikinci sırada ta

rıma ağırlık verilmesi öngörülmektedir. 

Planın dıs kaynaklarla değil, devlet 

kredisi ve Harp birikiminin değerlendi

rilmesiyle finanse edilmesi hesabı yapı

lıyordu Enerji kaynakları etrafında sa-

nayi tesisleri kurmaya dayanan bölge-
sel ihtisaslaşmaya yer veren, Bu plan 

da hiç uygulanmamıştır. 

158.2008 yılı sonu itibarıyla, Türkiye 
ekonomisinde cari işlemler açığı kaç 
milyar ABD Dolarıdır? 

A) 18 

B)28 

C) 44 

D) 48 

E)58 
Yanıt: C 

İKTİSAT 

Cari açık 2007 yılında, bir önceki yıla 

göre yüzde 18 artarak 37 milyar 996 

milyon dolar olmuştur. 2007 yılı Ocak

Aralık dönemi verilerine göre ödemeler 

dengesi tablosundaki dış ticaret den

gesi, bir önceki yılın aynı dönemine 

oranla yüzde 14,9 artarak 47 milyar 

498 milyon dolar tutarında açık verdi. 

159.Türkiye'de uygulanan enflasyon 
hedeflemesinde kullanılan enflasyon 
göstergesi aşağıdakilerden hangisi
dir? 

A) Çekirdek enflasyon 

B) Varlık fiyatları endeksi 

C) Tüketici fiyatları endeksi 

D) üretici fiyatları endeksi 

E) GSMH deflatörü 
Yanıt: C 

160.Aşağıdakilerden hangisi 1980-1990 
yılları arasında Türkiye'de ihracatta 
gözlenen hızlı artışın temel nedenle
rinden biri değildir? 

A) Yeni üretim kapasitelerinin oluştu

rulması 

B) İhracatta vergi iadesinin uygulan
ması 

C) İç talebin daraltılması 

D) Ücret ve maaşlarda artışın daraltıl
ması 

E) Kapasite kullanım oranlarının artı

rılması 

Yanıt: A 
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161.2001'den itibaren Türkiye para poli
tikasında nasıl bir hedefleme uygu
laması vardır? 

A) Ocak 2002'den Aralık 2005 sonuna 
kadar örtük enflasyon hedeflemesi, 
Ocak 2006'dan günümüze kadar 
açık enflasyon hedeflemesi uygu
laması vardır 

B) Şubat 2001 'den günümüze kadar 
hem parasal hedefleme hem de 
döviz kuru hedeflemesi uygulaması 
vardır 

C) Ocak 2006'dan günümüze kadar pa
rasal hedefleme uygulaması vardır 

D) Mayıs 2001 'den günümüze kadar pa
rasal hedefleme uygulaması vardır 

E) Şubat 2001 'den günümüze kadar 
döviz kuru hedeflemesi uygulaması 
vardır 

Yanıt: A -~ 

162.Aşağıdakilerden hangisi 1963 son
rası planlarda öngörülen ithal ika
meci sanayileşmenin özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Gelir ve ücret politikaları ile iç tale
bin azaltılması 

B) Aşırı değerli kur politikası uygulan
ması 

C) Bazı ürünlerin gümrük vergisi ve 
kota ile korunması 

D) İç pazarın dışarıdan gelecek reka
betten korunması 

E) Sanayi yatırımlarının cazip hale ge
tirilmesi 

Yanıt: A 

.o 
~ 
-"' 
-~ 
Ol 
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163. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili aşa
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Görev süresi bittikten sonra ikinci 
kez atanamaz 

B) Merkez Bankası'nın en yüksek icra 
amiridir 

C) Merl<ez Bankası Genel Kurulu'na 
başkanlık eder 

D) Yükseköğrenim görmüş olması 

şarttır 

E) 5 yıllık bir dönem için atanır 

Yanıt: A 

164.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu'na göre, Sayıştay 

tarafından yapılacak harcama son
rası dış denetimin sonuçları aşağı
dakilerden hangisine rapor edilir? 

A) Cumhurbaşkanlığı 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) Bakanlar Kurulu 

D)TBMM 

E) Başbakanlık 

Yanıt: D 

165.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 
1980'de başlayan dönemin uygula
malarından biri değildir? 

A) Faiz oranlarının yükseltilmesi 

B) İşgücü fiyatının düşük tutulması 

C) İhracatın artırılması 

D) Fiyatlama sürecinin piyasa koşulla
rına bırakılması 

E) Türk Lirasının yabancı paralar kar
şısında değerlenmesi 

Yanıt: E 
24 Ocak kararları 
-"İthal ikamesi" (ithal etme içeride üret 
yöntemi) yöntemi yerine "ihracata yö
nelik sanayileşme" yöntemine geçiş 
- Aşırı değerlenmiş kurun gerçekçi kur 
seviyesine düşürülmesi 
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- Mal fiyatlarının mümkün olduğunca 
serbest piyasada belirlenmesi (Devletin 
eko.nomiden elini çekmesi) 
- KIT reformu (Aşırı istihdamın önlen
mesi, temel mallarda sübvansiyonların 
kaldırılması) 

- Yabancı sermayenin ülkeye girişinin 
kol.aY.laş~ırılması (Devlet tekelindeki çe
şıtlı uretım alanlarının yerli ve yabancı 
özel sermayeye açılması) 
- Faizi devletin değil, piyasadaki arz ve 
talebin belirlemesi 

166.Türkiye'nin 2006 yılı dış ticareti ve 
ödemeler bilançosuyla ilgili aşağı

daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Turizm gelirlerinde azalma meyda
na gelmiştir 

B) YTL'nin değerli kalması ve sanayi 
üretimindeki canlılık ara mal ithala- ·~ .c 
tını artırmıştır Al! 

"" C) Tekstil ve giyim gibi emek yoğun ·;:;; 
sektörlerin toplam ihracattaki payı ~ 
önemli ölçüde artmıştır 

D) Dış ticaret açığı 40, 1 milyar ABD 
Dolarıdır 

E) Cari işlemler açığı 31,5 milyar ABD 
Dolarıdır · 

Yanıt: C 

167.Türkiye'de merkezi yönetimin borç 
stokunun 2007 yılı başındaki değer
leriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Dış borçların çoğunluğu Uluslarara
sı Para Fonunadır 

B) İç borç stokunun vadeye kalan sü-
resi bir yıldan uzundur 

C) İç borçlar dış borçlardan fazladır 

D) İç borçların çoğunluğu piyasayadır 

E) Toplam borç stoku yaklaşık 350 
milyar YTL'dir 

Yanıt: A 

İKTİSAT 

168.TÜFE değeri Mayıs 2003'te 100, Ni
san 2006'da 125,8 ve Euro değeri 

Mayıs 2003'te 1,72 YTL, Nisan 
2006'da 1,63 YTL'dir. Euro bölgesin
de enflasyonun O olduğu varsayıldı
ğında Türkiye'de Euro'nun nominal 
ve reel değeri nasıl değişmiştir? 

Nominal (%) Reel {%) 

A) -25,8 -30 

B) -5,2 -5,2 

C) -5,2 -24,6 

D) 2,2 - 25,8 

E) 5, 1 30 

Yanıt: C 

169. Türkiye ekonomisinde hizmetler 
sektörüyle ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır? 

A) Son yıllarda hizmetler sektörü için
de turizmin payı artmıştır 

B) Hizmetler sektörü içinde ulusal geli
re katkısı en büyük olan, ticaret 
sektörüdür 

C) Yolcu taşımacılığı genellikle kara 
yoluyla yapılmaktadır 

O) Yük taşımacılığı çoğunlukla demir 
yoluyla yapılmaktadır 

E) Toptan ticaret yapan iş yerlerinin en 
önemli kesimi gıda maddeleri tica
reti yapanlardır 

Yanıt: D 

170.Türkiye'de devlet öncülüğünde sa
nayileşme politikası ilk kez aşağıda
ki dönemlerin hangisinde uygulan
mıştır? 

A) 1920-1930 

B) 1930-1945 

C) 1950-1960 

D) 1960-1980 

E) 1980-2000 

Yanıt: B 
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Devlet öncülüğünde sanayileşme 

politikası ilk kez "beş yıllık kalkınma 

planı" olarak 1932-1933 yıllarında ha
zırlanmış ve 1934 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Çok başarılı olan bu planın 

ardından hazırlanan ikinci beş yıllık 

kalkınma planı, İkinci Dünya Savaşının 
çıkışı nedeni ile uygulanamamıştır. 
Birinci Sanayi Programı'nda alınan ka
rarlar ortalama 36 ay sonra uygulan
mıştır. Ardından gelen İkinci Sanayi 
Planı, içeriği ve uyandıracağı sosyal ve 
ekonomik hareket bakımından, birinci
ye göre daha geniş ve ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiştir. Kurulması öngörülen 
tesislerin, yer seçimi ölçütleri ve kapa
sitelerinin saptanmasında ele alınan 

karşılaştırmalı alternatifler, Türkiye'deki 
daha sonraki kalkınma planlarının he
men hiç birinde uygulanamamış üstün 
nitelikte olmuştur. 

171.Türkiye'nin dış ticaret politikalarında 
köklü değişikliklere yol açan yapısal 
düzenlemeler hangi plan döneminde 
uygulanmaya başlamıştır? 

A) 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
B) il. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

C) 111. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

D) iV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

E) V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Yanıt: B 

172.Türkiye ekonomisinde 2008 sonu 
itibariyle açıklanan işsizlik oranı 

yüzde kaçtır? 

A) 5 B) 6 

C) 7,9 D) 13,6 

E) 10,9 
Yanıt: D 

Türkiye'de işsizlik oranı 2008 yılında% 
13,6 olarak hesaplanmıştır. İşsizlik 
oranı, 2007 yılında da %9,9 olmuştu. 
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173.Aşağıdaki kamu iktisadi teşebbüsle
rinden hangisi 1950-1960 yılları ara
sında kurulmamıştır? 

A) Selüloz ve Kağıt Sanayii Kurumu 

B) Devlet Malzeme Ofisi 

C) Türkiye Taşkömürü Kurumu 

D) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

E) Et ve Balık Kurumu 

Yanıt: B 
Cumhuryetin ilanından 1926 yılına ka
dar geçen dönemde Devlet kuruluşları
nın kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının na
sıl karşılanacağı konusunda herhangi 
bir düzenleme olmaması nedeniyle, her 
daire ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe 
imkanları çerçevesinde piyasadan te
min etmekte iken bu konuda ilk düzen
leme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı 

bünyesinde "Kırtasiye Baş Memu~uğu" 
kurulmasıyla yapılmıştır. Aynı bakanlık 

bünyesinde daha sonraları "Kırtasiye 

Müdürlüğü" ve "Devlet Kağıt ve Basım 
Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet 
gösteren bu teşkilat giderek artan fonk
siyonlar; dikkate alınarak yeniden yapı
landırılmıştır. 

174.Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı 
sınıflandırmaya göre, aşağıdakiler
den hangisi sosyal sektörler arasın
da yer almaz? 

A) Kent içi ulaşım 

B) Kırsal altyapı 

C) Sağlık 

D) Eğitim 

E) İstihdam 

Yanıt: A 
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175.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
son dönemde gözlenen işsizliğin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) İşsizlik oranı % 10'un üzerindedir 

B) Daha önce bir işte çalışmış olan iş

sizlerin çoğunluğu tarım sektöründe 
çalışmıştır 

C) İşsizlerin çoğunluğunun eğitimi lise 
düzeyinin altındadır 

D) İşsizlerin çoğu erkektir 

E) Kentsel yerlerde işsizlik kırsal yerle

re göre daha fazladır 

Yanıt: B 

176.Lozan anlaşmasının ekonomik ve 
mali hükümleri çerçevesinde, Os
manlı kamu dış borçlarının ödemesi ·~ 

hangi yılda tamamlanmıştır? .o 
!!! 

A) 1924 B) 1934 C) 1944 :i' 
·;:; 

D) 1954 E) 1964 ~ 

Yanıt: D 

177.2000 yılında nominal GSYİH'nin artış 
hızının aynı yıldaki reel GSYİH artış 
hızından daha düşük olduğu bir du
rumda fiyatlar genel düzeyi ve 
GSYİH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) 2000 yılındaki fiyatlar genel düzeyi, 

1999 yılındaki fiyatlar genel düze

yinden daha düşüktür 

B) 2000 yılındaki fiyatlar genel düzeyi, 
1999 yılındaki fiyatlar genel düze

yinden daha yüksektir 

C) 2000 yılında reel GSYİH, 1999 yı
lındaki reel GSYİH ile aynıdır 

D) 2000 yılında reel GSYİH, 1999 yılın
daki reel GSYİH'den daha büyüktür 

E) 2000 yılında reel GSYİH, 1999 yılın

daki reel GSYİH'den daha düşüktür 

Yanıt: A 

iKTiSAT 

178. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
Tüketici Fiyatları ve Üretici Fiyatları 
Endekslerinin hesaplanmasında kul
lanılan son temel yıl aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)1987 

8)1990 

C)1994 

0)2000 

E)2003 

Yanıt: E 

179. Türkiye'nin ihracatı içinde en büyük 
paya sahip tarımsal ürün aşağıdaki
lerden hangisidir? 

A) Tütün 

B) Fındık 

C) Pamuk 

D) Zeytin 

E) Çay 

Yanıt: B 

Tarımsal ürünler ihracatımız 2007 yı

lında % 16,3 oranında artışla 11,4 mil

yar dola; seviyesine yükselmiştir. Alt 

gruplar itibarıyla bakıldığında ise Ağaç 

Mamulleri ve Orman Ürünleri %36,3, 

Yaş Meyve ve Sebze %27,6 ve Canlı 

Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri ise 

%27,8 oranında ihracat artışı sağlamış

tır. 2001 yılında En Çok İhraç Edilen 

Tarımsal Ürünler içerisinde fındığın pa

yı % 12,B'ini fındık oluşturmaktadır. 

2003 yılı itibariyle ülkemizin dünya iç 

fındık ihracatındaki payı yaklaşık 

%70'dir. Fındık mamülleri ihracatı da 

dikkate alındığında ülkemizin dünya ih

racatındaki payı %80'1ere ulaşmakta

dır. Almanya ise reeksport gerçekleşti

ren en önemli ülkedir. 



TÜRKİYE EKONOMİSİ 

180.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
1980 öncesi dönemde ithal ikameci 
sanayileşme politikalarının uygu
lanmasına olanak sağlayan koşul
lardan biri değildir? 
A) İthalattaki kotalar 
B) Mutlak korumacılığın varlığı 
C) Ara malları üreten sektörlerin dış 

rekabete açılması 
D) İhracatın teşvik edilmesi 
E) Düşük faizli kredi uygulaması 

Yanıt: C 

181.Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış 
Görüşmeleri'nde ekonomiye ilişkin 
alınan kararlar arasında yer almaz? 
A) Savaş zararları 
B) Osmanlı Devleti'nin borçları 
C) Musul sorunu 2 
D) Doğrudan yabancı sermaye yatı- .!!! 

rımları :;;: 
-~ E) Nüfus değişimi cı 

Yanıt: O 

182.İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 
üretim planlamasındaki öncelikler 
bakımından en belirgin özelliği aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Ara ve yatırım mallarında özel sek

töre öncelik verilmesi 
B) Yatırım mallarında sadece yabancı 

sermayeye öncelik verilmesi 
C) Yatırım mallarında sadece yerli 

sermayeye öncelik verilmesi 
D) Dayanıklı tüketim mallarının bütü

nüyle dışarıdan alınması 
E) Ara ve yatırım mallarında kamu 

sektörüne öncelik verilmesi 

Yanıt: E 
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183.Aşağıdakilerden hangisi yüksek 
oranda gözlenen kayıt dışı istihdamı 
azaltmaz? 
A) İşsizlik sigortasına işveren tarafın

dan yapılan katkıların azaltılması 
B) Kıdem tazminatının artırılması 
C) istihdam üzerindeki vergi yükünün 

azaltılması 

D) Asgari ücret kadar gelirin vergiden 
muaf tutulması 

E) Geçici bölgesel asgari ücret uygu
laması 

Yanıt: B 

184.Aşağıdakilerden hangisi Ocak 2000-
Şubat 2001 döneminde gözlenen ik
tisadi olgulardan biri değildir? 
A) Bankacılık kesiminin döviz açık po

zisyonlarının döviz rezervine göre 
daha hızlı artması 

B) Serbest dalgalı döviz kuru rejimi 
C) Türk Lirasının reel olarak değer ka

zanması 

D) Tüketici kredilerinin hızla artması 
E) Cari işlemler açığının hızla yüksel

mesi 

Yanıt: B 

185.Aşağıdakilerden hangisi, 1998 yılın
da Türkiye ekonomisinde yaşanan 
krize rağmen başarılı olan alt sektör
lerden biri değildir? 
A) Gıda B) Demir-çelik 
C) Konfeksiyon 
E) Bankacılık 

D) Çimento 

Yanıt: B 
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186.Aşağıdakilerden hangisi Küçük ve 

Orta Boy İşletmeler teşviklerinden 

yararlanan yatırımlar arasında yer 

almaz? 

A) Yazılım geliştirme 

B) Enerji 

C) Tarım 

D) Turizm (konaklama tesisleri) 

E) Sağlık 
Yanıt: B 

187.Türkiye'de 1990-2006 yılları arasında 

iç borçların birincil piyasada alıcıla

rına göre dağılımı göz önüne alındı

ğında, aşağıdakilerden hangisi en 

büyük alıcıdır? 

A) Yabancılar 

B) Bankalar 

C) Resmi kurumlar 

D) Şirketler 

E) Hane halkı 
Yanıt: B 

188.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 

ekonomisinde 1975-2000 dönemin

deki yetersiz ve istikrarsız büyüme

nin temel nedeni olarak kabul edil

mektedir? 

A) Sürekli yapılan yüksek oranlı deva-

lüasyonlar 

B) Finansal krizler 

C) Sürekli ve yüksek oranlı enflasyon 

D) Dış ticaret açıkları 

E) Yüksek oranlı işsizlik 
Yanıt: C 

189.Türkiye ekonomisindeki makro eko

nomik büyüklüklerden hangisi 2008 

yılında istikrarlı bir biçimde iyileşme 

göstermemiştir? 

A) İhracat B) İşsizlik 

C) Faiz dışı fazla D) Bütçe açığı 

E) Enflasyon 
Yanıt: B 

İKTİSAT 

190.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 

1930 yılı başlarında yaşanan eko

nomik bunalıma karşı alınan önlem· 

lerden biri değildir? 

A) Dış ticaretin fazla vermesinin sağ

lanması 

B) Sanayileşmede ara ve yatırım mal

ları üretimine öncelik verilmesi 

C) Sanayileşmede tüketim malları üre

timine öncelik verilmesi 

D) Kamu harcamaları ile kamu gelirle

rinin denkliğinin sağlanması 

E) İthalata sınırlamalar getirilmesi 

Yanıt: B 

191.2008 yılı sonu itibarıyla, ihracatın en 

yüksek olduğu ekonomik faaliyet 

alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gıda ürünleri ve içecek 

B) Kara taşıtları, bunların aksam ve 

parçaları 

C) Tekstil ürünleri 

D) Tütün ürünleri 

E) Kağıt ve kağıt ürünleri 
Yanıt: B 

2008 ihracat şampiyonu 15.9 milyar 

dolar ile kara taşıtları ve bunların ak· 

sam, parçaları oldu. Bu sektörü 8 mil

yar 747 milyon dolarla makinalar, me

kanik cihazlar, kazanlar, aksam ve par

çaları ile 8 milyar 352 milyon dolarla 

demir ve çelik sektörü izledi. Aynı dö

nemde, ithalatta ise en büyük kalem 33 

milyar 876 milyon dolarla mineral yakıt

lar, mineral yağlar oldu. Bu sektörü 22 

milyar 581 milyon dolarla makinalar, 

mekanik cihazlar, kazanlar, aksam ve 

parçaları izledi. 



TÜRKİYE EKONOMİSİ 

192.Aşağıdakilerden hangisi, 1923 yılın
da toplanan Türkiye İktisat Kongre
sinde benimsenen ulusal yaklaşım
lardan biri değildir? 
A) Doğal kaynakların ülke yararına 

kullanılması 

B) Yabancı sermayeye kısıtlama geti
rilmesi 

C) Bilimsel ve teknik gelişmelerin ge
liştirilmesi 

D) Aracı ve tekellerin engellenmesi 
E) Nüfus artışının sağlanması 

Yanıt: 8 

193.Türkiye'de hazırlanan ilk kalkınma 
planı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1938 KİTier Planı 
B) 1963 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
C) 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Pla- ·~ 

nı 

D) 1933 1. Beş Yıllık Sanayileşme Planı 
E) 1948 Marshall Planı 

Yanıt: C 
Dış yardım arayışlarını kolaylaştırmak 
amacıyla hazırlatılan ancak 1946 Planı 
gibi uygulamaya konamayan "1947 
Türkiye İktisadi Kalkınma Planı", tarım 
ve altyapı yatırımlarına tanıdığı önceli
ğin yanı sıra, finansmanının yüzde 
50'sine yakın bölümünü dış kaynaklar
dan sağlama amacına da yer veriyor
du. 

194.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
ekonomisinde son yıllarda yaşanan 
sıcak para hareketlerinin temel ne
denleri arasında sayılamaz? 
A) Yabancı sermaye hareketlerinin 

vergi dışı bırakılması 
B) Uluslararası likidite fazlalığı 
C) Yurt içi reel faiz oranlarının nispi 

yüksekliği 

D) Kur artışlarının düşüklüğü 
E) İç tasarruf yetersizliği 

Yanıt: E 

.c 

.!9 
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195.Türkiye'de Ağustos 2002'de yapılan 
vergi düzenlemesiyle aşağıdaki de
ğişikliklerden hangisi yapılmıştır? 
A) Akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım 

vergisi gibi birçok önemli vergi_ ve 
fon kaldırılıp bunların yerine OTV 
konulmuştur 

B) Kurumlar vergisi oranı yarıya indi
rilmiştir 

C) Asgari ücret, gelir vergisi kapsamı 
dışına çıkarılmıştır 

D) Ücretlilere vergi iadesi kaldırılmıştır 
E) İthalat vergileri yükseltilmiştir 

Yanıt: A 

196.Aşağıdakilerden hangisi İstan-
bul'dan sonra en çok sayıda uluslar 
arası sermayeli şirketin bulunduğu 
şehirdir? 

A) Muğla B) İzmir C) Ankara 
D) Antalya E) Bursa 

Yanıt: D 
Türkiye'de 2007 yılında Hazine Müste
şarlığı verilerine göre İstanbul'da 
9.085, Antalya'da 1.983, Ankara'da 
1.127 İzmir'de 1 .025i Muğla'da 952, 
Bursa'da 339, Mersin'de 302, Aydın'da 
276, Kocaeli2de 198, Adana'da 131 ve 
Diğer İllerde 1.082 olmak üzere toplam 
16.500 tane uluslar arası sermaye şir
keti faaliyet göstermektedir. 

197.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 
ekonomisinde 2002-2006 yılları ara
sında, YTL'nin değer kazanması ile 
doğrudan ilişkili olan makroekono
mik gelişmelerden biri değildir? 
A) Enflasyonun azalması 
B) Bütçe açıklarının azalması 
C) GSMH'nin artması 
D) Kişi başına gelirin artması 
E) Yabancı sermayenin artması 

Yanıt: 8 
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198.Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 

yılları arasındaki dönemin belirgin 

niteliklerinden biri değildir? 

A) Tarımsal ürünlerin desteklenmesi 

B) Demir yollarına öncelik verilmesi 

C) Özel sermaye birikiminin sağlan

ması 

D) Tarımda makineleşmenin hızlan

ması 

E) Yeni ekim alanlarının üretime açıl

ması 

Yanıt: B 

199.Türkiye'de döviz dışındaki alanlarda 

da yabancı sermaye girişlerine izin 

veren ilk yasal düzenleme hangi yıl 

yapılmıştır? 

A)1924 

8)1936 

C)1946 

D) 1954 

E)1980 -~ 

Yanıt: D cı 

Dış Yatırımları gerçek anlamda teşvik 

eden düzenleme ise 1954 yılında kabul 

edilen ve bugün de geçerli olan 6224 

sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka

nunudur. 

200.Aş~ğıdakilerden hangisi 1923 Türki

ye iktisat Kongresi'ne katılan delege 

grupları arasında yer almamıştır? 

A) İşçi 

B) Sanayici 

C) Tüccar 

D) Asker 

E) Çiftçi 
Yanıt: D 

Türkiye'nin çiftçi, tüccar, sanayi ve işçi 

zümrelerinden seçilen 1135 üyenin ka

tıldığı bu kongrede bir Misak-ı iktisadi 

ile çiftçi, tüccar, sanayi ve işçi grupları

nın hazırladıkları "İktisadi Esaslar" tar

tışıldı ve kabul edildi. 

İKTİSAT 

201.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye 

ekonomisinde 2005 yılında bütçe 

açığındaki gerilemenin nedenlerin

den biri değildir? 

A) Dolaylı vergilerin artması 

B) Sosyal güvenlik kurumları harcama-

larının azalması 

C) Transfer harcamalarının azalması 

D) Döviz kurlarının durgunluk olması 

E) İç borçlanma maliyetlerinin azalması 

Yanıt: B 

202.2008 yılı itibariyle Türkiye'de işgü

cüne katılım oranı yaklaşık yüzde 

kaçtır? 

A)5 

C)25 

E) 65 

B) 10 
D)48 

Yanıt: D 

203.Aşağıdakilerden hangisi 1960'11 yıl

larda planlı kalkınmaya geçilmesinin 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Dünyadaki planlama uygulamaları

nın başarısı 

B) Yerli ticaret sermayesinin daha çok 

kaynak istemesi 

C) Dış borç almanın kolay olması 

D) 1950'\i yılların sonlarındaki dış 

ödeme güçlükleri ve enflasyon 

E) Ekonomi yönetiminde teknokratlara 

yer verme isteği 
Yanıt: B 

204.2008 yıl sonu itibarıyla, aşağıdaki 

tarımsal destekleme araçlarından 

hangisi en yüksek paya sahiptir? 

A) Telafi edici ödemeler 

B) Tarım sigortası 

C) Kırsal kalkınma destekleri 

D) Doğrudan gelir desteği ödemeleri 

E) Hayvancılık destekleri 
Yanıt: D 



TÜRKİYE EKONOMİSİ 

205.Aşağıdaki iktisadi sorunlardan han
gisi 1930'1u yıllarda Devletçilik uygu
lamalarının temel nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Sınai üretimde düşme 
B) İşsizlik 
C) Deflasyon 
D) Dış ticaret açığı 
E) Stagflasyon 

Yanıt: C 

206. Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun hangi tarihte çıka
rılmıştır? 

A) 20 Şubat 1930 
B) 15 Nisan 1934 
B) 18 Mart 1946 
C) 18 Nisan 1958 
O) 24 Ocak 1961 ~ 

.!!! Yanıt: A :;;:: 

20.02.1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun 25.02.1930 tarih ve 1433 nolu 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe girmiştir. 

207.Merkez Bankası kredileri 1970'1i yıl
larda özel kesim ve kamu kesimi 
arasında nasıl bir dağılım gösterir? 
A) Önemli bölümü kamu kesimine ol

mak üzere, hem özel hem de kamu 
kesimine verilmiştir 

B) Yalnızca özel kesime verilmiştir 
C) Yalnızca kamu kesimine verilmiştir 
D) Kriz dönemleri dışında, Merkez 

Bankası özel kesime de kamu ke
simine de kredi vermemiştir 

E) Önemli bölümü özel kesime olmak 
üzere, hem özel hem de kamu ke
simine verilmiştir 

Yanıt: A 

-~ 
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208-1948-1952 yıllarını kapsayacak şe
kilde hazırlanan Türkiye İktisadi Kal
kınma Planı'nda öngörülen harcama
lar içinde en büyük pay aşağıdaki 
sektörlerden hangisine ayrılmıştır? 
A) Tarım 
B) Enerji 

C) Sanayi 
D) İnşaat 
E) Ulaştırma-haberleşme 

Yanıt: E 

209.1923 ile 1940 yılları arasında uygu
lanan iktisadi politikalardan üclü 
denge olan makroekonomik koşulla
rın ikisi aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte verilmiştir? 
A) Genişletici para politikası ve tam is-

tihdam 
B) Sıkı para politikası ve tam istihdam 
C) Denk bütçe ve sıkı para politikası 
O) Denk bütçe ve tam istihdam 
E) Dış denge ve genişletici para politi

kası 

Yanıt: C 

210-Merkez Bankasının 2008 TÜFE enf
lasyon hedefi ve enflasyon gerçek
leşmesi yüzde kaçtır? 

Hedef Gerceklesme 
A) 6 5,25 
B) 10 9,15 
C) 5 5 
O) 4 9,65 
E) 3 10,06 

Yanıt: D 

2008 yılı sonu itibarıyla TÜFE enflas
yonu % 10,06 olmuş, 2008 yılı için belir
lenen %4 oranındaki hedefin üzerinde 
kalmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 2006 yılı basından itibaren 
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"enflasyon hedeflemesi" reıımını uygu

lamaya başlamıştır. Bu çerçevede, Tü

ketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık 

değişimi ile ölçülen enflasyon hedefi 

2008 yılı sonu için %4 olarak belirlen

miş ancak 2008 yılında gerçekleşen 

enflasyon ise % 10,06 olmuştur. 

211.Türkiye'deki maden ve enerji sektör

leriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Madencilik sektöründe kamu sektö

rünün sermaye yoğunluğu ve tek

nolojik üstünlüğü vardır 

B) Petrol ihtiyacının çok büyük bölümü 

ithalatla karşılanmaktadır 

C) Hidroelektrik enerjinin payı azal

maktadır 

O) Enerji kaynağı olarak doğal gazın ·5 
payı artmaktadır 

ıı>· 

~ E) Madencilik kesiminde iş yerlerinin 

büyük bölümü kamuya aittir "" -~ 
Yanıt: E cı 

212.Aşağıdakilerden hangisi 111. Beş Yıl

lık Kalkınma Planı döneminde ya

bancı sermayenin en çok yatırım 

yaptığı alandır? 

A) Elektronik 

B) İlaç 

C) Gıda 

O) Taşıtlar 

E) Kauçuk 
Yanıt: D 

213.Türkiye'de özelleştirmeye ilişkin ilk 

yasal düzenleme kaç yılında yapıl

mıştır? 

A)1924 

B)1936 

C)1980 

0)1984 

E)1994 
Yanıt: D 

İKTİSAT 

Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzen

leme, 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı 

Kanun ile yapılmıştır. Kanun, özelleş

tirme uygulamalarına ilişkin geniş bir 

hareket alanı belirlemiş ve özelleştir

menin kurumsal mekanizmasını oluş

turmuştur. Bu çerçevede, gelir ortaklığı 

senedi, hisse senedi ve işletme hakkı 

devrinden oluşan özelleştirme yöntem

leri tanımlanarak, Toplu Konut ve Ka· 

mu Ortaklığı Kurulu, Toplu Konut ve 

Kamu Ortaklığı İdaresi ve Kamu Ortak

lığı Fonu kurulmuştur. 

214.Aşağıdakilerden hangisi 1994 krizi 

öncesi yaşanan ekonomik gelişme

lerden biri değildir? 

A) Yatırımların hızla azalması 

B) iç borçlanma yapısının Merkez 

Bankası kaynaklarına dayandırıl

ması 

C) Kamu kesiminin borçlanma gereği

nin artması 

O) TL'nin aşırı değerlenmesi 

E) Özel kesimin dışarıdan borçlanma

sının sağlanması 

Yanıt: A 

215.Türkiye'de Güçlü Ekonomive Geçiş 

Programı hangi krizden sonra uygu

lanmaya başlamıştır? 

A) 1961 

B)1980 

C)1994 

O) 1999 

E) 2001 
Yanıt: E 
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216.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 
1980 istikrar programının öngördüğü 
uygulamalar arasında yer almaz? 
A) Sermaye piyasalarının serbestleşti-

rilmesi 
B) Tarım reformunun yapılması 
C) Kamu sektörünün daraltılması 
D) Emek piyasasının serbestleştirilmesi 
E) Finans piyasalarının serbestleştiril-

mesi 
Yanıt: B 

24 Ocak Kararları'nın ana hatları şu 
şekildedir: 

1- %32,7 oranında devalüasyon yapıla
rak günlük kur ilanı uygulamasına 
gidilmiş, 

2- Devletin ekonomideki payını küçül
ten önlemler alınmış, 

3- KİT'lerdeki uygulamaya paralel ola
rak tarım ürünleri destekleme alımla
rı sınırlandırılmış, 

4- Gübre, enerji ve ulaştırma dışında 
sübvansiyonlar kaldırılmış, 

5- Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı 
sermaye yatırımları teşvik edilmiş, 
kar transferlerine kolaylık sağlanmış, 

6- Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri des
teklenmiştir. 

7-İthalat kademeli olarak libere edilmiş, 
ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kre
di, imalatçı ihracatçılara ithal girdide 
gümrük muafiyeti, sektörlere göre 
farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik 
edilmiştir. 

217.Aşağıdakilerden hangisi tarım sek
törünün temel özelliklerinden biri 
değildir? 
A) İşletme büyüklükleri dağılımı eşit 

değildir 
B) Yalnız kendi arazisini kullananlar en 

büyük paya sahiptir 
C) Kullanılan arazi bakımından büyük 

üreticilik egemendir 
D) Toprak kullanımı azalmaktadır 
E) Hane halkı sayısı azalmaktadır 

Yanıt: C 
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218.1947 yılı Türkiye İktisadi Kalkınma 
Planı kim tarafından hazırlanmıştır? 
A) A. Marshall 
B) A. Lewis 
C) H. Truman 
D) S. Vaner 
E) J. Tin bergen 

Yanıt: D 

219.Türkiye ekonomisinde 2006 yılı ser
maye hareketleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Bankaların rezervleri 10,3 milyar 

ABD Doları artmıştır 
B) Bankaların ve özel sektörün kullan

dığı uzun vadeli krediler net 28 mil
yar ABD Dolarıdır 

C) Doğrudan yatırım girişleri net 19,2 
milyar ABD Dolarıdır 

D) Rezerv değişimleri ile IMF kredileri 
hariç 55,5 milyar ABD Doları ser
maye girişi olmuştur 

E) TCMB rezervleri 6, 1 milyar ABD 
Doları azalmıştır 

Yanıt: E 

220.Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 
1994 Kararları öncesinde görülen 
gelişmelerden biri değildir? 
A) Yüksek faizin de etkisiyle M2V için

de döviz mevduatının % 20'ye ka
dar inmesi 

B) 1994 Ocak ayında yapılan kur ayar
lamasına karşılık döviz kurunun 
önemli ölçüde yükselmesi 

C) Hazine borçlanma faizinin bileşik 
olarak üç haneli sayılara çıkması 

D) Cari işlemler açığı/GSYH oranının 
hızla artması ve % 5'e yaklaşması 

E) Hazinenin bazı borçlanma ihaleleri
ni iptal etmek zorunda kalması 

Yanıt: A 
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221.5018 sayılı kanuna göre Sayıştay 

tarafından yapılacak harcama son

rası dış denetimin sonuçları aşağı

dakilerden hangisine rapor edilir? 

A) Başbakanlık 

B) DPT 

C) Sayıştay 

D) Cumhurbaşkanlığı 

E) TBMM 
Yanıt: E 

222.Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında 

kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Ban

kası'nın amaçlanndan biri değildir? 

A) Özel kesimin gelişmesi için kredi 

sağlamak 

B) Özel kesime dış kaynaklı kredi sağ

lamak 

C) Hisse senedi ve tahvillerin özel ke- ~-~ 
sime satılmasını sağlamak '" 

32 

D) Kamu kesiminin gelişmesini destek- ·-

lemek !ğ, 
E) Yerli ve yabancı ortaklıkları destek

lemek 
Yanıt: D 

223.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 

iktisadi yönden içinde olduğu örgüt

lenmelerden biri değildir? 

A) ECO B) KEİB 

C) OECD D) NAFTA 

E) D-8 
Yanıt: D 

NAFTA, Kuzey Amerika Ülkeleri Ser

best Ticaret Anlaşması (The North 

American Free Trade Agreement) an

laşmasının tarafları Kanada, ABD ve 

Meksika'dır. 1 Ocak 1994'te yürürlüğe 

giren NAFTA kapsamında, söz konusu 

üç ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar 

liberalize edilmiş, ilk kez yabancı şirket

lere, anlaşma ülkelerini uluslararası 

tahkim kurullarında tek taraflı olarak 

dava etme hakkı tanınmıştır. 1994-

İKTİSAT 

2001 yıllarında yatırımcıların ABD, Ka

nada ve Meksika hükümetlerine karşı 

açtığı yüzlerce tahkim davası bulun

makta olup; bu davaların hemen hep

sinde yatırımcılar kazanmış, devletler 

ise kaybetmiştir. 

224.Planlı dönem (1963-1980) süresince 

yatırım gerçekleşmelerinin sürekli 

olarak plan hedeflerini aştığı sektör

lerden biri aşağıdakilerden hangisi

dir? 

A) Ulaştırma B) Enerji 

C) Tarım D) Sanayi 

E) Haberleşme 
Yanıt: A 

225.Aşağıdakilerden hangisi Türki-

ye' deki özel sermayeli mevduat 

bankalarından biri değildir? 

A) Akbank 

B) Şekerbank 

C) Türk Eximbank 

D) Yapı ve Kredi Bankası 

E) Türkiye Garanti Bankası 

Yanıt: C 

Türkiye İhracat Kredi Bankası 

A.Ş.ffürk Eximbank, 31 Mart 1987 ta

rihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3332 

sayılı Kanun'un verdiği yetkiye istina

den 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Ga

zete'de yayınlanan 87/11914 sayılı Ba

kanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihraca

tın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve 

hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mal

larına yeni pazarlar kazandırılması, ih

racatçıların uluslararası ticarette payla

rının artırılması ve girişimlerinde gerekli 

desteğin sağlanması, ihracatçılar ile 

yurt dışında faaliyet gösteren müteah

hitler ve yatırımcılara uluslararası piya

salarda rekabet gücü ve güvence ka

zandırılması, yurt dışında yapılacak ya

tırımlar ile ihracat maksadına yönelik 

yatırım malları üretim ve satışının des

teklenerek teşvik edilmesidir. 
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226.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 
2000-2001 krizlerini hazırlayan ko
şullardan biri değildir? 
A) Kamu bankalarının görev zararları 
B) Yüksek oranlı özel sektör dış borcu 

C) Aşırı değerli Türk Lirası 

D) Yüksek cari işlemler açığı 

E) Bankaların açık pozisyonları 

Yanıt: B 
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TEMEL KAVRAMLAR 

1. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere mal veya hizmet üreten eko
nomik birime ne ad verilir? 

A) İşletme 

C) Ticarethane 

E) İmalathane 

B) Fabrika 

D) Teşebbüs 

Yanıt: A 

2. İşletme biliminde her türlü fayda 
yaratmaya ne ad verilir? 

A) Yönetim B) Üretim 

C) Tüketim D) Arz 

E) Talep 

Yanıt: B 

-~ 
3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin .o 

-~ genel amaçlarından biri değildir? _,., 

A) Kar sağlama 

B) Satış geliri sağlama 

C) Devlet gelirlerini artırmak 

D) Sosyal corumluluk 

E) Varlığını sürdürme ve büyüme 

Yanıt: C 

İşletmelerin çeşitli kuruluş amaçları 
olabilir ancak genel amaçlar çoğu iş

letme tarafından paylaşılan amaçlardır. 
C seçeneği genel bir amaç değildir. 

4. İki veya daha fazla sayıda işletmenin 
aynı kaynaklara veya müşteri kitle
sine yönelmesi durumunda ortaya 
çıkan kavram aşağıdakilerden han
gisidir? 

A) Rekabet 

B) Özel mülkiyet hakkı 

C) Seçme özgürlüğü 

D) Kar elde etme 

E) Tüketim 

Yanıt: A 

-~ 
Ol 
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5. Aşağıdakilerden hangisi işletme 
fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Yönetim B) Pazarlama 

C) Tüketim D) Üretim 

E) Finans 

Yanıt: C 

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler 
arasındaki anlaşmalardan biri değil
dir? 

A) Konsorsiyum 

B) Kartel 

C) Tröst 

D) Holding 

E) Kooperatif 

Yanıt: E 

7. Aynı alanda çalışan iki veya daha 
fazla işletmenin rekabeti azaltmak 
veya ortadan kaldırmak için hukuki 
bağımsızlıklarını yitirmeden yaptık

ları anlaşma türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Centilmen anlaşmaları 

B) Kartel 

C) Konsorsiyum 

D) İş ortaklığı 

E) Merger 

Yanıt: B 

8. İki veya daha fazla işletmenin mo
nopol gücü oluşturmak amacıyla 

hukuki bağımsızlıklarını yitirerek 
sermaye ve yönetimlerini birleştir

mesine ne ad verilir? 

A) Konsorsiyum 

B) Holding 

C) Tröst 

D) Centilmen anlaşması 

E) İş ortaklığı 

Yanıt: C 
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9. Şirketin sermaye piyasasına arz 

ettiği hisse senetlerinin çoğunluğu

nu satın alarak şirketin genel kurul 

toplantısında yönetimi ele geçirme

sine ne ad verilir? 

A) Satış karteli 

B) Kota karteli 

C) Kontenjan karteli 

D) Yatırım tröstleri 

E) Oylama karteli 

Yanıt: E 

11. Aşağıdakilerden hangisinde İki veya 

daha fazla işletme birleşerek tek bir 

işletme haline gelir? 

A) Yatırım ortaklığı 

B) İş ortaklığı 

C) Kartel 

D) Holding 

E) Füzyon 

Yanıt: E 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme

nin şahıs şirket olabilmesi için bu

lunması gereken özelliklerden biri 

değildir? 

A) Birden fazla kurucu ortak 

B) Konulan sermaye ile sorumluluk 

C) Ortak bir amaç 

D) Ortak amaca ulaşmak için ortaklar 

arasında bir anlaşma 

E) Sermaye koymak 

Yanıt: B 

Şirketler; şahıs ve sermaye şirketleri 

olmak üzere ikiye ayrılırlar. Şahıs şir

ketlerinde her ortak, işletme faaliyetle

rinden doğan koyduğu sermaye ile sı

nırlı olarak değil tüm varlığıyla sınırsız 

ve müteselsilen sorumludur. (Komanditer 

ortak hariç) 

iŞLETME 

13. Aşağıdakilerden hangisi anonim 
şirketlerinin üstünlüklerinden biri 
değildir? 

A) Yöneticiler genellikle profesyoneldir 

B) Büyüme imkanları fazladır 

C) Büyük şirket olmanın avantajlarına 
sahiptirler 

D) Yönetimi çok kolaydır 

E) Şirketin veya hisselerin devri kolaydır 

Yanıt: O 

14. Sermayesinin tamamı devlete ait 
olan ve tekel niteliğindeki mallar ile 
temel mal ve hizmet üretmek ve pa
zarlamak üzere kanunla kurulan ka

mu iktisadi teşekkülüne ne ad veri
lir? 
A) İktisadi Devlet Teşekkülü 

B) Kamu İktisadi Kuruluşu 

C) Bağlı ortaklık 

D) Müessese 

E) İşletme 
Yanıt: B 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü değildir? 

A) Sümerbank 

B) Devlet Hava Meydanları 

C) Türkiye Demir Çelik Fabrikaları 

D) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

E) Türkiye Elektrik Kurumu 

Yanıt: B 

16. Üretim safhasında elde edilen çıktı
nın bu faaliyet için kullanılan girdiye 
oranına ne ad verilir? 

A) Rantabilite 

B) Tutarlılık 

C) Prodüktivite 

D) Fayda 

E) Sermaye hasıla katsayısı 

Yanıt: C 
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Prodüktivite, diğer bir ifade ile verimlilik 
üretim için kullanılan tüm girdilerin çıktı 
miktarına bölünmesi ile hesaplanan bir 
orandır. 

17. Bazı işletmeler diğerlerinden daha 
hızlı büyür. Aşağıdakilerden hangisi, 
böyle bir hızlı büyümenin nedeni 
olamaz? 

A) Sektöre! dengeler 

B) Çevre koşullarından yararlanma 

C) Esneklik 
D) Risk almaktan kaçınma 

E) Vizyon sahibi olma 
Yanıt: D 

18. İşletmeler farklı nedenlerden ötürü 
büyüme yoluna gidebilir. Aşağıdaki
lerden hangisi bu nedenlerden biri ·~ 
olamaz? .o 

A) İşletme iç ve dış çevre etkileri ~ 
B) Finansal nedenler 

C) Üretime ilişkin nedenler 

D) İşletmenin hantallaşması 

E) Pazarla ilgili nedenler 
Yanıt: D 

19. Aşağıdakilerden hangisi işletme 

büyüklüğünü belirlemede kullanılan 
kantitatif kriterlerden biri değildir? 

A) Satışlar 
B) Sermaye koyanların sayısı 

C) Öz sermaye miktarı 

D) Harcanan enerji miktarı 

E) Yatırım toplamı 
Yanıt: B 

Kantitatif, sayılabilen başka bir ifade ile 
nicel kriterlerden bazıları işletmelerin 

büyüklüğünü belirlemek amacıyla kul
lanılır. Sermaye koyanların sayısı her 
ne kadar sayılabilir olsa da büyüklüğü 
belirlemede dikkate alınan bir kriter de· 
ğildir. 

-~ 
C> 
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20. Bir işletmenin makine ve teçhizatın 
hiçbir bekleme, gecikme,, arıza, ak
sama veya duraklama olmadan ula
şabileceği en yüksek üretim miktarı
na ne ad verilir? 
A) Teorik kapasite 

B) Pratik kapasite 

C) Optimum kapatise 

D) Fiili kapasite 
E) Tam kapasite 

Yanıt: A 

21. Fiili kapasitenin normal kapasiteye 
oranına ne ad verilir? 

A) Kaldıraç oranı 

B) Sermaye hasıla oranı 

C) Kapasite kullanım oranı 
D) Stok devir hızı oranı 

E) Rantabilite oranı 
Yanıt: C 

22. I· Pazara yakınlık 
il ·Devlet teşvik ve sınırlamaları 

111-Hammadde 

Yukarıdakilerden hangisi bir işlet

menin kuruluş yeri seçiminde etkili 
olan faktörlerden değildir? 

A) Yalnız 1 B) Yalnız il C) 1 ve il 

O) Hepsi E) Hiçbiri 
Yanıt: E 

Sayılan tüm faktörler işletmenin kuruluş 
yeri seçiminde dikkate alınır. 

23. Bir işletmenin, aynı sektörde faaliyet 
gösteren başka bir işletmeyi satın 

alması yada ayni konuda üretim ya
pan yeni tesisler kurması ile gerçek
leşen büyümeye türü aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Yatay büyüme B) Çapraz büyüme 

C) Dikey büyüme O) Entegre büyüme 

E) Sabit büyüme 
Yanıt: A 
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24. Satın alınan bir işletmenin çıktısı 

satın alan işletmenin girdisini oluş
turuyorsa bu tür birleşme aşağıdaki
lerden hangisidir? 

25. 

A) İç büyüme 
B) Çapraz birleşme 
C) Geriye doğru dikey birleşme 

D) İleriye doğru dikey birleşme 

E) Yatay birleşme 
Yanıt: C 

Bir işletmenin kendi performansını 

artırmak için, performansı daha iyi 
olan diğer işletmeleri inceleyerek 
örnek almasına ne ad verilir? 

A) Sinerji 
B) Toplam kalite yönetimi 

C) Beyin Fırtınası 

D) örnek edinme (Benchmarking) 
-~ 

E) Değişim mühendisi .c 
Yanıt: D ~ 

26. Aşağıdakilerden hangisi üretim fak
törlerinden biridir? 
A) Kar B) Kira 

C) Faiz D) Doğal kaynak 

E) Ürün 
Yanıt: D 

27. Aşağıdakilerden hangisi üretim fak
törlerinin getirilerinden biri değildir? 

A) Kar B) Ücret 

C) Sermaye D) Rant 

E) Faiz 
Yanıt: C 

28. Aşağıdakilerin hangisi işletmeleri 

etkileyen dış çevrelerden biri değil
dir? 
A) Ekonomik çevre 
B) Hukuki-İdari çevre 
C) Fiziki çevre 
D) Sosyal çevre 
E) Pazarlama çevresi 

Yanıt: E 

-~ 

"' 

İŞLETME 

29. Aşağıdakilerden hangisi makro çev
re etkenleri arasında değildir? 

A) Doğal etkenler 

B) Tedarikçi etkenler 

C) Politik etkenler 

D) Teknolojik etkenler 

. E) Demografik etkenler 

Yanıt: B 

30. Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin 

esas amaçlarından biri değildir? 

A) Yönetici yetiştirme 

B) Sosyal sorumluluk 

C) Varlığını sürdürmek 

D) Büyüme 

E) Kar elde etme 
Yanıt: A 

31. Birim başına sabit ve değişken gi
derler toplamının minimum olduğu 
kapasiteye ne ad verilir? 

A) Normal kapasite 

B) Fiili kapasite 

C) Atıl kapasite 

D) Optimum kapasite 

E) Fiili kapasite 
Yanıt: D 

32. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

büyüklüğünü belirleyen kalitatif kri
terlerden biri değildir? 

A) Yönetim biçimi 

B) Sermaye koyanların sayısı 

C) Kullanılan hammadde ve malzeme 
miktarı 

D) Bölgeye yönelik olup olmama 

E) Endüstri dalındaki nispi durum 

Yanıt: C 
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33. İşletmenin satış gelirinin, maliyet 
giderlerine oranlanması ile elde edi· 
len ölçüt aşağıdakilerden hangisi· 
dir? 

A) Verimlilik 

B) İktisadilik 

C) Çalışma derecesi 
D) Teorik kapasite 
E) Rantabilite 

Yanıt: B 
İktisadilik= Satış tutarı/Üretim maliyetleri 

34. Aşağıdakilerden hangisi çıkar grup
larından biri değildir? 
A) Kredi verenler 
B) Tedarikçiler 
C) Medya 

D) Devlet l E) Hiçbiri 
.'!l 

Yanıt: C :;;;: 

35. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
etkilediği yada işletmeleri etkileyen 
kişi veya gruplara verilen addır? 
A) Üreticiler 
C) Müşteriler 

E) İşçiler 

B) Tüketiciler 
D) Çıkar grupları 

Yanıt: O 

36. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
sınıflandırılma türlerinden biri değil
dir? 
A) Hukuki şekilleri bakımından sınıf

landırılma 

B) Uluslar arası olup olmamaları bakı
mından sınıflandırma 

C) Sermaye mülkiyeti bakımından sı
nıflandırılması 

D) Vergi mükellefi olup olmamaları ba
kımından sınıflandırılması 

E) İşletmeler arası anlaşmalar bakı
mından sınıflandırılması 

Yanıt: O 

·~ 
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37. Aşağıdakllerden hangisi bir sermaye 
şirketi değildir? 

A) Anonim şirket 
B) Limited şirket 
C) Sermayesi paylara bölünmüş ko

mandit şirket 
D) Kollektif şirket 
E) Koopera!W 

Yanıt: O 

38. Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin 
ürettikleri ürünleri sundukları piya
sayadır? 

A) Para piyasası 
B) Emek piyasası 
C) Faktör piyasası 
D) Sermaye piyasası 
E) Mal ve hizmet piyasası 

Yanıt: E 

39. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
ekonomik çevresi ile ilgili değildir? 
A) Devlet harcamaları 
B) Ekonomik beklentiler 
C) İşletmenin faaliyette bulunduğu pi

yasa yapısı 
D) İklim şartları 
E) Toplum üyelerinin tüketim alışkan

lıkları 

Yanıt: O 

40. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
parasal amaçlarından biri değildir? 
A) Ürün çeşitlerini belirleme 
B) Kar maksimizasyonu 
C) Satış geliri maksimizasyonu 
D) Rantabilite maksimizasyonu 
E) Maliyet minimizasyonu 

Yanıt: A 
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41. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

parasal olmayan amaçlarından biri 

değildir? 

A) Güç sahibi olma 

B) Bağımsızlık 

C) İşletmenin piyasa değeri maksimi

zasyonu 

D) İşletme geleneğinin sürdürülmesi 

E) Devlet gücünün artırılması 

Yanıt: C 

42. Aşağıdakilerden hangisi işletme 

hedeflerinin özelliklerinden biri de

ğildir? 

A) İşletme hedefleri sabit olmalıdır 

B) İşletme hedefleri spesifik ve anlaşılır 

olmalıdır 

C) Hedefler ölçülebilir olmalıdır 

D) Hedefler birbirleriyle tutarlı olmalıdır j 
E) Hedefler ilgili gruplar tarafından ka- ~ 

bul edilebilir olmalıdır 
Yanıt: A 

43. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik 

kavramlarından biri değildir? 

A) Satış geliri 

B) Maliyet 

C) Likidite 

D) Çarpan 

E) Verimlilik 
Yanıt: O 

44. Aşağıdakilerden hangisi işletmede 

üretilip satılan iktisadi mal ve hiz

metlerin parasal karşılığını ifade 

eder? 

A) Likidite 

B) Kar 

C) Ekonomiklik 

D) Rantabilite 

E) Satış geliri 
Yanıt: E 

·~ 
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iŞLETME 

45, Birden fazla ülkede faaliyette bulu

nan işletmeler aşağıdakilerden han

gisidir? 

A) Ulusal işletme 

B) Çokuluslu işletme 

C) KOBİ 

D) Yerel işletme 

E) Ulusal teşebbüs 
Yanıt: B 

46. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

iç çevre unsurları arasında yer alır? 

A) Devlet 

B)Tüketiciler 

C) Rakipler 

D)Tedarikçiler 

E) Sermaye Sahipleri 
Yanıt: O 

47. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 

dış çevre unsurları arasında yer alır? 

A) Personel 

B) Yöneticiler 

C) Teknoloji 

D) Tedarikçiler 

E) Örgüt kültürü 
Yanıt: C 

48. Aşağıdakilerden hangisi işletme 

kuruluş yerinin seçiminde diğerleri

ne göre daha az etkilidir? 

A) Taşıma 

B) Pazara yakınlık 

C) Hammaddeye yakınlık 

D) Devlet teşvik ve sınırlamaları 

E) Finansal kurumların varlığı 

Yanıt: E 



TEMEL KAVRAMLAR 

49. 

50. 

51. 

"Değişen sermayenin sabit sermaye 
tarafından ikame edilmesiyle kapita
list üretim tarzında gittikçe artan 
oranlarda sermaye temerküzüne 
ulaşılacaktır" görüşünü ileri süren 
düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
A) K. Marx 8) M. Webber 
C) A. Smith 
E) H. Fayol 

D) D. Ricardo 

Yanıt: B 

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi 
literatürüne içsel ve dışsal ekonomi
ler ve uzun dönem maliyet fonksiyo
nu kavramlarını sokmuştur? 
A) J. S. Mili 
8) J. B. Say 

C) A. Marshall 
D) Modigliani 
E) Coase 

Yanıt: C 

Teşebbüsün büyütülmesi sonucu 
artan üretim hacminin pazarlanabil
mesi için gerekli pazarlama maliyeti 
artışı aşağıdakilerden hangisine da
yandırılmaktadır? 

A) Dışsallıklar 

8) Ölçek ekonomileri tezi 
C) içsel ekonomiler tezi 
D) Dışsal ekonomiler tezi 
E) Piyasa direnci tezi 

Yanıt: E 

52. Aşağıdakilerden hangisi sahip yöne
ticiyi profesyonel yöneticiden ayıran 
en önemli niteliktir? 
A) Yönetim süresi 
B) Risk faktörü 
C) Bütünleşme 
D) Yönetim şekli 
E) Kişisel ilişki 

Yanıt: B 

-~ 
cı 

53. 

54. 

55. 
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Aşağıdakilerden hangisi devletin 
çalışma hayatına ilişkin yapmış ol
duğu hukuki düzenlemelerden biri 
değildir? 

A) İşsizlik sigortası 

8) Sendikalar kanunu 
C) iş kanunu 
D) Sosyal sigortalar kanunu 
E) Medeni kanun 

Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi temel iş
letmecilik fonksiyonu değildir? 
A) Tedarik fonksiyonu 
8) Strateji fonksiyonu 
C) Pazarlama fonksiyonu 
D) Yönetim fonksiyonu 
E) Üretim fonksiyonu 

Yanıt: B 

Aşağıdakilerden hangisi optimum 
işletme büyüklüğünün belirlenme
sinde, büyüklüğün sağlandığı mali
yet tasarrufları yanında, neden oldu
ğu menfi tasarruflarında dikkate 
alınması gerektiğini savunmuştur? 

A) Bucher 

8) Sch malenbach 
C) Robinson 
D) Mellerrowicz 
E) Beste 

Yanıt: B 

56. Aşağıdakilerden hangisi optimum 
işletme büyüklüğünü hem işletme içi 
hem de işletme dışı faktörlerin dik
kate alınması suretiyle belirlenmesi 
gereken özel bir kapasite problemi 
olarak kabul etmektedir? 
A) Lohmann 8) Gutenberg 
C) Marshall D) Leibenstein 
E) Mellerrowicz 

Yanıt: E 
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57. Hukuksal yapı korunduğu ancak 
ekonomik bağımsızlıkların tamamen 

kaybolduğu ve maliyetlerin düşü

rülmesini amaçlayan birleşme türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Holding 

B) Centilmen anlaşmaları 

C) Kartel 

D) Konsem 

E) Konsasiyum 
Yanıt: C 

58. Gerçek kişiler arasında kurulan ve 

ortakların ortaklıktan alacağı oranla
ra karşı sorumsuzlukları sınırsız 

olan ticaret ortaklığı nedir? 

A) Kollektif ortaklık 

B) Limited ortaklık 

C) Anonim ortaklık 

D) Komandit ortaklık 

E) Paylı komandit ortaklık 
Yanıt: A 

59. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
genel amaçlarından biridir? 

A) Ucuza üretip ucuza satmak 

B) İstihdam yaratmak 

C) Kaliteli mal ve hizmet sunmak 

D) İşletmenin iktisadi ömrünü sürekli 
kılmak 

E) Satış hasılatını artırmak 
Yanıt: D 

60. Hangisi kuruluş seçimine etki eden 
dolaysız teşviklerden değildir? 

A) Gümrük muafiyeti 

B) Ucuz kredi temini 

C) Alt yapı yatırımları 

D) Satış garantisi ve amortisman ko
laylığı 

E) Fiyat sübvansiyonu 
Yanıt: E 

İŞLETME 

61, Hangisi işletmenin büyüklüğünün 

ölçülmesinde dikkate alınmaz? 

A) Makine parkı 

B) Personel (işçi) sayısı 

C) Verimlilik oranı 

D) Yerleşim alanı 

E) Üretim miktarı 
Yanıt: C 

62. Bir girişimciyi profesyonel yönetici

den farklı kılan temel özellik aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) İşletmeyi yönetmesi 

B) Kuruluş aşamasında görev üslen-
mesi 

C) Üretim faktörlerini temin etmesi 

D) Doğabilecek riskleri üstlenmesi 

E) Piyasadaki gelişmeleri takip etmesi 

Yanıt: D 

63. Aşağıdakilerden hangisi, gunumuz 

işletmelerinde sosyal sorumluluk bi
lincinin uyanmasını sağlayan faktör

lerin başında gelir? 

64. 

A) Rekabet olgusunun yoğunlaşması 

B) İşletmelerin gittikçe büyümesi 

C) Uzman yöneticilerin işletmelerin ba
şına geçmesi 

D) Mesleki ve toplumsal örgütlerin güç
lenmesi 

E) Mal ve hizmetlere olan talebin sü
rekli artması 

Yanıt: D 

İşletmelerde yapılan tüm işlere ait 

bilgilerin toplanması, değerlendiril

mesi, ve yorumlanması aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Koordinasyon 

C) Analiz 

E) Yönetim 

B) Eğitim 

D) Üretim 

Yanıt: C 



TEMEL KAVRAMLAR 

65. ,Büyük ölçekli işletmelerle kıyaslan
dığında küçük ve orta ölçekli işlet
meleri avantajlı kılan özellikler aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Piyasaya büyük miktarda mal suna

bilmeleri 
B) Üretilen malların kalitesinin standart 

kılabilmeleri 

C) Pazar olanaklarını daha iyi analiz 
edebilmeleri 

D) Talep değişimlerine çabuk uyum 
sağlayabilmeleri 

E) Sermaye pazarlarından daha kolay 
yararlanabilmeleri 

Yanıt: D 

66. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
birleşme nedenlerinden biri değil
dir? 
A) Kar elde etme olanaklarını artırma 
B) Pazar payını azaltma 

-~ 
Il 

~ C) Ölçek ekonomilerden yararlanma ..: 
D) Optimum üretim büyüklüğüne ulaş- ,~ 

ma 
E) Değişen Pazar koşullarına daha iyi 

uyum sağlama 
Yanıt: B 

67. Özel işletme, kamu işletmeleri ve 
yabancı sermayeli işletme ayrı mı 
hangi tür sınıflandırmadır? 
A) Hukuki 
B) Ekonomik yapı 
C) Faaliyet konuları 
D) İşletmeler arası anlaşmalar 
E) Uluslar arası olup olmamaları 

Yanıt: A 

68. Aşağıdakilerden hangisi işletme 
fonksiyonlarındandır? 

A) Planlama 
B) Personel (İnsan Kaynakları) 
C) Örgütleme 
D) Haberleşme 
E) İletişim 

Yanıt: B 

"' 
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69. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
içinde faaliyet gösterdiği ve işletme
nin başarısı ve başarısızlığı üzerinde 
etkili olan çevre şartlarından biri de
ğildir? 

A) Sosyal çevre 
B) Politik çevre 
C) Ekonomik çevre 
D) Teknolojik çevre 
E) Psikolojik çevre 

Yanıt: E 

70. Bir işletmenin yurtdışına açılırken 
tercih edebileceği, en az riskli ve en 
kolay yöntem aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Joint venture 
B) Şube açma 
C) F ranchising 
D) Lisans anlaşması 
E) İthalat-ihracat 

Yanıt: E 

71. Doğadan elde edilen ve doğrudan 
yada işlenerek kullanılan toprak, su, 
hava, mineral gibi maddelere ne ad 
verilir? 
A) Emek 
B) Sermaye 
C) Girişimci 
D) Doğal Kaynak 
E) Teknoloji 

Yanıt: D 

72. Aynı alanda çalışan işletmelerin, 
hukuki varlıklarını koruyarak piyasa 
koşullarını kendi amaçları doğrultu
sunda yönlendirmek ve ortak çıkar
larını korumak üzere, aralarında yap
tıkları anlaşmalara ne ad verilir? 
A) Kartel 
B) Centilmen Anlaşmaları 
C) Konsern 
D) Tröst 
E) Holding 

Yanıt: A 
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73. Bir işletmenin sahip olduğu makine 

ve teçhizatın hiçbir duraksama ve 

arıza olmadan, çalışmaları halinde 

yapabileceği en yüksek düzeydeki 

üretim miktarına ne ad verilir? 

A) Tam kapasite 

B) Fiili kapasite 

C) Atıl kapasite 

D) Optimum kapasite 

E) Teorik kapasite 
Yanıt: E 

74. Üretim faaliyetleri sonucu elde edi· 

len çıktının bu faaliyet için kullanılan 

girdiye oranına ne ad verilir? 

A) İktisadilik B) Verimlilik C) Karlılık 

D) Tutarlılık E) Etkenlik 
Yanıt: B 

75. Fiili kapasitenin pratik kapasiteye 

oranına ne ad verilir? 

A) İktisadilik 

B) Çalışma derecesi 

C) Optimum kapasite 

O) Teorik kapasite 

E) Verimlilik 
Yanıt: B 

76. Yöneticiyi girişimciden ayıran temel 

özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşletmeyi kurup yeni pazarlara açıl

mak 

B) İşletme faaliyetleri sonucunda olu' 

şan kar veya zarardan etkilenme

mesi 

C) Yeni ürünler ortaya çıkarmak yada 

bilinen ürünlerin niteliklerini değiş

tirmek 

D) Yeni üretim yöntemleri geliştirip uy

gulamak 

E) Yönetim ve çalışanlar arasındaki 

ilişkileri arttırmak 

Yanıt: B 

77. 

78. 

·;; 
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79. 

80. 

l~LETME 

Olağan duraklamalar sonucu elde 

edilebilen ve teorik kapasitesinin al-

tında oluşan en yüksek üretim mik-

tarına ne ad verilir? 

A) Normal kapasite 

B) Minimum kapasite 

C) Atıl kapasite 

D) Gerçek kapasite 

E) Optimum kapasite 
Yanıt: A 

Kar ve risk başkalarına ait olmak 

üzere, ekonomik mal veya hizmet 

üretmek veya pazarlamak için üretim 

faktörlerini düzenli bir biçimde bir 

araya getiren, kurulan veya çalış-

nıakta olan işletmeyi amacına uygun 

çalıştırma sorumluluğunu üstlenen 

kişiye ne ad verilir? 

A) Müteşebbis 

B) Yönetici 

C) Esnaf 

D) Tüccar 

E) Personel 
Yanıt: B 

Yatırım kararı alınabilmesi için yapı· 

lan, yatırıma yönelik ekonomik, tek-

nik mali ve yasal ön bilgileri elde 

etme olasılığı sağlayan çalışmalara 

ne ad verilir? 

A) Mali analiz 

B) Kar/zarar oranı 

C) Yatırım analizi 

D) Analitik etüt 

E) Fizibilite etüdü 
Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin 

fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Finans B) Üretim 

C) Planlama D) Tedarik 

E) Yönetim 
Yanıt: C 



TEMEL KAVRAMLAR 

81. İşletmelerin en yaygın şekilde faali
yette bulundukları ortam aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Belirlilik ortamı 
B) Risk ortamı 
C) Uluslararası ortamı 
D) Belirsizlik ortamı 
E) Ulusallık ortamı 

Yanıt: B 

82. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik 
mal veya hizmet üretmek veya pa
zarlamak için üretim faktörlerini dü
zenli bir biçimde bir araya getiren, 
kar amacı güden ve işletme ile ilgili 
doğabilecek bütün risklere katlanan 
kişiye verilen addır? 
A) Yönetici B) Müteşebbis 
C) İşçi D) Ustabaşı 
E) Patron ı 

Yanıt: B .!!! :;;: 

82. 
-~ 

Kuruluş aşamasındaki bir işletmenin cı 
kuruluşu ile ilgili yapması gereken 
analiz ve düzenleme çalışmalarına 
ne ad verilir? 
A) Yatırım etüdü 
B) Yatırım programı 
C) Ön çalışma 
D) Kesin proje 
E) Fizibilite etüdü 

Yanıt: A 

83. Bir işletmenin pratik kapasitesi 
120.000 ton, teorik kapasitesi 
150.000 ton ve fiili kapasitesi 
100.000 ton ise bu işletmenin kapa
site kullanım oranı kaçtır? 
A) 1/5 B) 3/6 C) 4/5 
D) 5/6 E) 1/2 

Yanıt: D 
Kapasite kullanım oranı fiili kapasitenin 
pratik kapasiteye oranlanmasıyla bulu
nur. 
Yani; 100.000/120.000 = 5/6 
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84. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
hukuksal bağımsızlığını etkileyen 
birleşme türüdür? 
A) Tröst 

B) Kartel 

C) Korner 
D) Konsern 

E) Konsorsiyum 

Yanıt: A 

85. İşletmenin önceden belirlemiş oldu
ğu amaçlarına ulaşma derecesine ne 
ad verilir? 

86. 

A) Etkinlik 
B) Etkenlik 

C) Etkililik 

D) Rantabilite 
E) İktisadilik 

Yanıt: A 

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
kuruluş yerinin seçiminde kullanılan 
geleneksel yöntemlerden biridir? 
A) Doğrusal programlama yöntemi 
B) Ulaştırma yöntemi 
C) Kuruluş yeri üçgeni 
D) Karşılaştırma yöntemi 
E) Similasyon 

Yanıt: C 

87. Aşağıdakilerden hangisi konsernler
deki katılımcı firmaların özelliklerin
den biri değildir? 
A) Üretim maliyetlerini düşürmek için 

biraraya gelmiş olmaları 
B) Pazarlama çalışmalarını tek çatı ha

linde yürütmeleri 
C) Dikey büyümeye olanak sağlamaları 
D) Hukuksal bağımsızlıklarını yitirmiş 

olmaları 

E) Hukuki bağımsızlıklarını yitirmiş ol
maları 

Yanıt: E 
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88. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik 

ile ilgili başlıca maliyet kavramların

dan biri değildir? 

A) Optimal Maliyet 

B) Alternatif Maliyet 

C) Ma~inal Maliyet 

D) Sabit Maliyet 

E) Değişken Maliyet 
Yanıt: A 

89. Belirli bir zaman diliminde satılan 

mal ve hizmetlerin miktarları ile fi

yatlarının çarpımı aşağıdakilerden 

hangisini verir? 

A) Net kar 

B) Satış karı 

C) Satış geliri 

D) Satışların maliyeti 

E) Satılan ticari mallar maliyeti ·-

Yanıt: C i 
90. Bir faaliyet sonucunun, önceden ·~ 

belirlenen standart ölçütlerle karşı- ~ 

laştırılması ile elde edilen ölçüt aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) Verimlilik 

B) Karlılık 

C) Etkililik 

D) Etkenlik 

E) Ekonomiklilik 
Yanıt: D 

91. İki veya daha çok ortağın kendi faali

yetlerini sürdürürken, belli bir işi 

görmek üzere sürekli veya geçici 

olarak bir Şirket kurup, bu şirketin 

faaliyetleri için kendi işletmelerinden 

teknik, mali ve ticari destek sağla

mak üzere anlaşmalarına ne ad veri

lir? 
A) Benchmarking (Örnek edinme) 

B) Joint venture 

C) Outsourcing 

D) Değişim mühendisliği 

E) Kanban 
Yanıt: B 

İŞLETME 

92. Kısaca üretim için gereken malze

menin ihtiyaç duyulduğu anda temin 

edilmesini ifade eden kavram aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) Just in Time (JİT, Tam Zamanında 

Üretim) 

B) Kaizen 

C) Outsourcing 

D) Değişim mühendisliği 

E) Kanban 
Yanıt: A 

93. Bir işletmenin, imtiyaz, maliyet, satış 

ve dağıtım haklarının, isim ve marka 

kullanımı ile birlikte bir başka işlet

meye verilmesine ne ad verilir? 

A) Franchising B) Kaizen 

C) Outsourcing D) Joint venture 

E) Just in Time 
Yanıt: A 

94. Firmaların kapasitelerinin, büyüklü

ğünün, hukuksal yapısının belirlen

diği ve projenin somutlaştığı karar 

aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Projenin Uygulanması (Yatırım) 

8) Fizibilite Araştırması 

C) Ön Proje aşaması 

D) Kesin proje aşaması 

E) Üretim aşaması 
Yanıt: C 

95. İşletmelerin seçecekleri teknolojiyi 

belirlemek amacıyla yaptıkları araş

tırmalar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomik araştırmalar 

B) Teknik araştırmalar 

C) Finansal araştırmalar 

D) Yasal araştırmalar 

E) Örgütsel araştırmalar 
Yanıt: B 



TEMEL KAVRAMLAR 

96. "Müslüman mahallesinde salyangoz 
satmak" deyimi hangi işletme çevre
si ile yakından ilgilidir? 
A) Ekonomik çevre 

B) Sosyal çevre 

C) Politik çevre 
D) Yasal çevre 

E) Doğal çevre 

Yanıt: B 

97. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler
deki örgütlerin yatay-dikey ve coğra
fi olarak yayılma derecesini ifade 
eder? 

A} İletişim organları 

B) Hiyerarşik alan 

C) Fizyolojik derece 
D) Çapraşıklık derecesi 

-~ 
.c E) ihtiyaç derecesi 
~ 

Yanıt: D :52 

98. Toplanan ham bilgiler işlenerek 
amacı doğrultusunda yararlı hale ge
tirilmesi, aşağıdaki aşamalardan 

hangisidir? 
A) Bilgi toplama B) Bilgi işleme 
C) Denetim D) Karar 
E) Realizasyon 

Yanıt: B 

99. Bir işletmenin kendi performansını 

artırmak için, performansı daha iyi 
olan diğer işletmeleri inceleyerek 
örnek almasına ne ad verilir? 
A) Sinerji 

B) Toplam kalite yönetimi 
C) Beyin Fırtınası 

D) Örnek edinme {benchmarking) 
E) Değişim mühendisi 

Yanıt: D 

·~ 

"' 
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100.Aşağıdakilerden hangisi büyük çaplı 
işletmelerin üstün yönlerinden biri 
değildir? 

A} Müşterilerin isteklerine uygun deği
şik üretim sistemi kurmak 

B) Pazarın sınırlı olduğu durumlarda 
küçük işletmelere göre daha başarılı 
olmak 

C) Piyasaya yeni ürün sürmede daha 
etkin olma 

D) Yüksek miktarda mal üretip bu mal
ları düşük fiyata satma 

E) Talep değişimlerine daha hızlı ayak 
uydurma 

Yanıt: E 





YÖNETİM VE ORGANİZASYON 





YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON 

1. Çalıştığı işletmede emek fazlasını 
olduğunu belirleyen bir insan kay
nakları yöneticisi emek dengesini 
sağlamak amacıyla aşağıdaki yollar
dan hangisine başvurmamalıdır? 
A) Fazla mesai sistemi geliştirmek 
B) iş paylaşımı sistemi geliştirmek 
C) Erken emekliliğe teşvik etmek 
D) Ücret indirimlerine gitmek 
E) Zorunlu izin uygulamasına geçmek 

Yanıt: A 

2. Aşağıdakilerden 
işletme biliminin 
kabul edilir? 
A) M. Weber 
C) R. C. David 
E) H. Fayol 

hangisi modern 
kurucuları olarak 

B) E. Mayo 
D) L. Gulick 

j 
:S2 
'§ 

Yanıt: E oı 

3. İşletme biliminin en önemli yapıtla
rından olan "Bilimsel Yönetimin İlke
leri" adlı eser aşağıdakilerden han
gisine aittir? 
A) H. Fayol 
C) C. Barnard 
E) A. C. Reiley 

B) W. Taylar 
D) M. P. Follet 

Yanıt: B 

4. Aşağıdakilerden hangisi Max Web
ber'in "Bürokrasi Yaklaşımı" teorisi
nin temellerinden biri değildir? 
A} Belirlenmiş bir hiyerarşik yapı 
B) Kişisel ve duygusal olmayan rasyo

nel ilişkiler 
C) Teknik yeteneğe dayalı personel 

seçimi ve teıii sistemi 
D) Birimlerin yasal yetkilerle birbirine 

bağlanması 

E) Coğrafi uzmanlaşmaya dayanan iş
böiümü 

Yanıt: E 
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5. Mintzberg'e göre "yöneticinin karar 
verme ile ilgili rolleri dört ana grupta 
toplanabilir" Buna göre aşağıdaki

lerden hangisi bu gruplardan biri 
değildir? 

A) Girişimcilik 

B) Rahatsız edici sorunları giderme 
C) Anlaşmazlık 

D) Önderlik 
E) Kaynak dağıtıcılığı 

Yanıt: O 

6. Likert tarafından geliştirilen ve yöne
tici davranışlarının astlara olan gü
ven, astların algıladığı serbesti ve 
üstün astlarla ilişkisi temelinde ince
lenmesine dayanan yaklaşım aşağı
dakilerden hangisidir? 
A} Yol-Amaç modeli 
B) Sistem 4 modeli 
C) Yönetsel diyagram modeli 
D) Önderlik doğrusu modeli 
E) Üç boyutlu önderlik modeli 

Yanıt: B 

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler

de belirli bir proje veya faaliyeti ba
şarmak için izlenen adımlar dizisini 
ifade eder? 
A) Usul 
B) Strateji 
C) Plan 
D) Taktik 
E) Kural 

Yanıt: A 

8. Aşağıdakilerden hangisi H. Fayol'un 
"Genel ve Sınai Yönetim" adlı ese
rinde belirttiği sanayi işletmelerinin 

fonksiyonlarından biri değildir? 
A) Teknik B) Ticari 
C) Muhasebe D) Sorumluluk 
E) Güvenlik 

Yanıt: O 
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9. Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un 
yönetim fonksiyonlarından biri de
ğildir? 

A} Organizasyon 

B) Yöneltmek 

C) Kontrol etmek 

D) Koordine etmek 

E) Prodüktivite 
Yanıt: E 

1 O. Bir işletmede, çalışanların tatmininin 
artırılması ve ödüllendirilmesi için 
bir iş zenginleştirme planı yürürlüğe 
konmuştur. Bu planda aşağıdaki uy
gulamalardan hangisinin yer alması 
beklenmez? 
A} Çalışanların işlerinin periyodik ola

rak değiştirilmesi 

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

C) Çalışma saatlerinde belirli bir es- _j)1 
-"'

neklik sağlanması -~ 
D) İşin zorluk derecesinin ve çalışanla- °' 

rın sorumluluk düzeyinin yükseltil
mesi 

E) Çalışanlara, yapılan işin sonuçlarıy

la ilgili daha fazla geribildirim su
nulması 

Yanıt: A 

11. Aşağıdakilerden hangisi küçük iş

letmelerin yönetim yapısına ilişkin 

niteliklerden biri değildir? 

A) İşletme mülkiyetinden kaynaklanan 
bir hakla işletme sahibi tarafından 

yürütülür ve bu nedenle süreklilik 
arz eder 

B) İŞietme sahibi, işletmesini kendi he
sabına bağımsız olarak yönetir 

C) İşletme sahibi yönetici olarak bütün 
yetkilerini kendinde toplar 

D) Küçük işletmelerde genellikle kısa 

ve orta vadeli planlar yapılır 

E) İşletme sahibi.işletme ile ilgili karar
ları alırken işletmede çalışanlara 

danışır 

Yanıt: E 

İŞLETME 

12. "Beşeri İlişkiler Yaklaşımı" aşağıda
kilerden hangisine aittir? 

A) M. P. Follet B) L. P. Urwick 

C) E. May D) C. Sheldon 

E) J. D. Mooney 
Yanıt: C 

13. Aşağıdakilerden hangisi planlama
nın faydalarından biri değildir? 

A) Kaynakların daha rasyonel kullanı

mını ve tasarrufu sağlar 

B) Faaliyetlerin daha iyi koordinasyo
nuna yol açar 

C) Ani değişikliklere karşı hazırlıklı ol
mayı sağlar 

D) Planlamada harcanacak zaman sü
resinin kısa olması 

E) Etkili bir denetim için gerekli stan
dartları sağlar 

Yanıt: D 

14. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir pla
nın özelliklerinden biri değildir? 

A) Planlama, işletmenin çeşitli kade
melerine yayılmalıdır 

B) Plan, işletmenin ilke ve standartla
rına uygun olmalıdır. 

C) Plan olabildiğince uzun süreyi kap
samalıdır 

D) Plan açık ve geçerli bir amaca yö
nelik olmalıdır 

E) Plan, işletmenin iç ve dış koşulları
na uyabilecek şekilde esnek olma
lıdır 

Yanıt: C 

15. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tali
matın özelliklerinden biri değildir? 

A) Tam olmalı 

B) Makul olmalı 

C) Açık olmalı 

D) Yazılı veya sözlü olmalı 

E) Hızlı olmalı 

Yanıt: E 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir liderlik 
türü değildir? 
A) Diktatör lider 

B) Otokratik lider 

C) Demokratik lider 

D) Kararlı lider 

E) Serbesiyetçi lider 

Yanıt: D 

17. Liderlik tipi olarak X Teorisi ve Y 
Teorisi'ni ortaya atan bilim adamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) L. J. Massie 

B) M. Farland 

C) M. Gregor 

D) F. Neumark 

E) J. J. Lerner 

Yanıt: C l 
~ 

18. Örgütlerin bir sistem olarak entropi-
32 

·~ 
yi durdurmak için kendi kendini dü- cı 
zenleme biçimine ne ad verilir? 
A) Eş sonuçluluk 

B) Homeostasis 

C) Negatif entropi 

D) Pozitif entropi 

E) Durağan entropi 

Yanıt: B 

19. Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı 
sağlamak için bir organizasyonun 
bütün faaliyetlerinin ahenkleştiril

mesine ne ad verilir? 
A) Yönetim 

B) Üretim 

C) Koordinasyon 

D) Araştırma-Geliştirme 

E) Finans 

Yanıt: C 
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20. Örgütte bir yöneticiye bağlı astların 
sayısını ifade eden "kontrol ala
nı"nın dar olması aşağıdakilerden 

hangisine neden olmaz? 
A) Astlara yetki devrinin kısıtlı olması 

B) Gözetim ve denetimin çok sıkı ol· 
ması 

C) Daha az hiyerarşiye neden olması 

D) İletişimde zorluklara neden olması 

E) Personele daha fazla özgürlük sağ
laması 

Yanıt: C 

21. Aşağıdakilerden hangisi "Y Teorisi
nin" varsayımlarından biri değildir? 
A) Bedeni ve zihni çalışma insan için 

zevklidir 

B) Amaçlara ulaşmada sıkı kontrole 
gerek yoktur 

C) Başarılarını ödüllendirmek insanları 
başarıya sevkeder 

D) Vasat bir insanın yükselme hırsı sı
nırlıdır 

E) İnsanlar sorumluluktan kaçmaz 

Yanıt: D 

22. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir 
koordinasyon için gereken ilkeler
den biri değildir? 
A) İlgili ve sorumlu kişilerin dolaylı ola

rak ilişkilerinin sağlanması 

B) Yönetim sürecinin başlangıcından 

başlayarak koordinasyon sağlama
ya çaba gösterilmesi 

C) Bir durumda ilgili tüm etkenlerin ve 
yönlerin dikkate alınması 

D) İyi düzenlenmiş haberleşme yön
temleri kullanılması 

E) Personelin aralarında işbirliğinin 

teşvik edilmesi 

Yanıt: A 
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23. Arzulanan amaçlara ulaşılıp ulaşıl

madığını, veya hangi ölçüde ulaşıldı
ğını araştırma işlemine ne ad verilir? 

A) Koordinasyon 

B) Yönetim 

C) Denetim 

D) Plan 

E) Uygulama 
Yanıt: C 

24. Aşağıdakilerden hangisi denetimin 

aşamalarından biri değildir? 

A) Önceden haber verilmemesi 

B) Standartların belirlenmesi 

C) Fiili durumun tespiti 

D) Olması gereken durum ile fiili du

rumun karşılaştırılması 

E) Düzeltici önlemlerin alınması 

Yanıt: A 

25. 
·~ 

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler- cı 

deki insan kaynakları yönetiminin iş
levlerinden biri değildir? 

A) Kontrol 

B) Değerleme 

C) Ödüllendirme 

D) Yetiştirme 

E) Geliştirme 

Yanıt: A 

26. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir 
kontrol sistemi için geçerli olan ko

şullardan biri değildir? 

A) Anlaşılabilirlik 

B) Adil davranma 

C) Esneklik 

D) Örgütsel yapıya uygunluk 

E) Sapmaların hemen bildirilmesi 

Yanıt: B 

iŞLETME 

27. Aşağıdakilerden hangisi işçi seçme 
yöntemlerinden biri değlldir? 

A) Tanıştırma 

B) Planlı görüşme 

C) Plansız görüşme 

D) Referans kontrolü 

E) Sağlık kontrolü 

Yanıt: A 

28. İşletmeye gerekli insan kaynağını 
sağlamanın ve bu kaynaktan en et

kin ve verimli bir şekilde yararlan
manın yolu ve yöntemini gösteren 
yönetime ne ad verilir? 

29. 

A) Personel yönetimi 

B) Koruma 

C) İsteklendirme 

D) Ücret yönetimi 

E) Eğitim 

Yanıt: A 

Aşağıdakilerden hangisinin moti

vasyonda süreç kurumlarından biri 
olduğu söylenemez? 

A) Beklenti 

B) Eşitlik 

C) Pekiştirme 

D) İkili etmen 

E) Bilimsel değerlendirme 

Yanıt: D 

30. Bir örgütte, belirli ilke ve yöntemle

rin izlenmesinde neyin, ne zaman, 
nerede ve kim tarafından yapılaca

ğının önceden belirlenmiş ve uyul
ması zorunlu hale getirilmiş olması

na ne ad verilir? 

A) Uzmanlık 

B) Çapraşıklık 

C) Formelleşme 

D) Merkezileşme 

E) Departmanlaşma 
Yanıt: C 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

31. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin 
yararlanabileceği elemanlan temin 
edebileceği kaynaklardan biri değildir? 

32. 

A) Üniversiteler 
B) Gazete, dergi, radyo, iv ilanları 

C) İşletmeye şahsen veya mektupla iş 
için başvuranlar 

O) Sendikalar 
E) Dersaneler 

Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi personel 
eğitim programlarının faydalarından 
biri değildir? 

A) İş kazalarının azalması 
B) Personel devir hızının yükselmesi 
C) Personel arası iletişimin geliştiril

mesi 
O) Verimliliğin artırılması 

E) Moral desteği 

-~ 
.c 

~ 
Yanıt: B -~ 

O> 

33. Aşağıdakilerden hangisi ücret yöne
timinde izlenmesi gereken ilkelerden 
biri değildir? 

A) Eşitlik ilkesi 
B) Subjektiflik ilkesi 
C) Bütünlük ilkesi 
O) Dengeli ücret ilkesi 
E) Esneklik ilkesi 

Yanıt: B 

34. Aşağıdakilerden hangisi ücret tiple
rinden biri değildir? 
A) Parça başına ücret sistemi 
B) Saat ücreti sistemi 
C) Götürü ücret sistemi 
D) Kara ortak etme 
E) Objektif ücret 

Yanıt: E 
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35. ücretin mal olarak ödenn.sl aşağıdaki 
ücret tiplerinden hangisine girer? 

36. 

37. 

A) Objektif ücret 8) Çıplak ücret 
C) Ayni ücret 

E) Nispi ücret 

O) Primli ücret 

Yanıt: C 

Aşağıdakilerden hangisi işletme 
yönetiminin fonksiyonlarından biri 
değildir? 

A) Örgütleme 
8) Yürütme 

C) Denetleme 
D) Koordinasyon 
E) Strateji 

Yanıt: E 

Bir karar alınırken bazı örneklerin 
hatırlanarak rehber olarak kullanıl
masına ne ad verilir? 
A) Dayanak höristiği 
8) Uyarlama höristiği 
C) Temsil edici höristik 
D) Simülasyon höristiği 
E) Kullanabilirlik höristiği 

Yanıt: E 

38. Aşağıdakilerden hangisi örgütünün 
yapısını belirleyen öğelerden biri 
değildir? 

A) İşbölümü ve uzmanlaşma derecesi 
B) Amaç 
C) Komite ve gruplar 
D) Bölümler 

E) Alt- Üst organların oluşturulması 

Yanıt: B 
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39. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki 

denetim alanlanndan biri değildir? 

40. 

A) İşlerin karmaşıklığı 

B) Örgüt düzeyi 

C) Koordinasyonun derecesi 

D) Amaç biriliği 

E) Coğrafi yakınlık 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi Maslov'un 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanın bu

lunacağı en üst basamağı ifade 

eder? 

A) Benlik ihtiyacı 

B) Sosyal ihtiyaç 

C) Kendini tamamlama ihtiyacı 

D) Fizyolojik ihtiyaçlar 
·~ 

E) Güvenlik ihtiyacı .c 
Yanıt: C ~ 

41. İşletmenin çevresinde belirli etki 

alanlarına sahip olan önderlerin ör

gütün karar mekanizmalarına alın

masına ne ad verilir? 

A) Kooptasyon 

B) Lobicilik 

C) Eşgüdümleme 

D) Yönetici istihdamı 

E) Uzmanlaşma 
Yanıt: A 

42. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

iktisadi mal ve hizmetlerin üretilip ih

tiyaç sahiplerine sunulabilmesi için 

gerekli faaliyet alanlarından biridir? 

A) Tedarik fonksiyonu 

B) Finansman fonksiyonu 

C) Yatırım fonksiyonu 

D) Personel fonksiyonu 

E) Yönetim fonksiyonu 
Yanıt: A 

-~ 
Ol 

iŞLETME 

43. Aşağıdakilerden hangisi planlama

nın aşamalarından biri değildir? 

A) Eylemin kararlaştırılması 

B) Durumun gözden geçirilmesi 

C) Planlama dönemi 

D) Varsayımların belirlenmesi 

E) Amaçların belirlenmesi 
Yanıt: C 

44. Aşağıdakilerden hangisi planlama

nın faydalarından biri değildir? 

A) Diğer yönetim fonksiyonlarının ger

çekleştirilmesini kolaylaştırır 

B) Tahminlerde uzmanlaşmayı sağlar 

C) Geleceğe yönelik önlemler gerekti

rir 
D) Belirsizlikleri azaltır 

E) Bütün çalışmaları faaliyete yöneltir 

Yanıt: C 

45. Aşağıdakilerden hangisi planlama

nın sakıncalarından biri değildir? 

A) Çoğu zaman plan yapanların konu

ya bakışını göstermekten ileriye gi

dilemez 

B) Gelecekle ilgili belirsizlikleri azaltır 

C) Hedeflenen konuların bazıları ger· 

çekleştirilemeyebilir 

D) Zaman ve enerji kaybına neden olur 

E) Sürekli düzeltme gerektirir 
Yanıt: B 

46. Bir örgütün istikrarına veya varlığına 

gelebilecek tehditleri önlemek ama

cıyla, o örgütün yönetici kadrosuna 

veya karar verme yapısına yeni ele

man ve üyelerin dahil edilmesi süre

cine ne ad verilir? 

A) Kooptasyon 

B) Lobicilik 

C) Eşgüdümleme 

D) Yönetici istihdamı 

E) Uzmanlaşma 
Yanıt: A 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

47. İşlerin görülmesinde insan unsuru
nun makinelere ek olarak nasıl etkin 
bir şekilde kullanılabileceği ve orga
nizasyonlarda etkinlik ve verimliliğin 
arttırılması için hangi ilkelere uyul· 
ması gerektiğini araştıran örgüt teo
risi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Durumsallık yaklaşımı 

B) Klasik organizasyon teorisi 
C) Toplam kalite yönetimi 
D) Davranışsa! organizasyon teorisi 
E) Sistem yaklaşımı 

Yanıt: B 

48. Aşağıdakilerden hangisi bilgi akımı
nın aşamalarından biri değildir? 
A) Bilgi toplama 
B) Bilgi işleme 
C) Değerlendirme 
D) Denetim 
E) Deneme 

49. Dinamik girişimci 
atan ekonomist 
hangisidir? 
A) J. Schumpeter 
B) L. J. Kazmier 
C) J. L. Massie 
D) H. B. Pickle 
E) J. L. Lerner 

Yanıt: E 

kavramını ortaya 
aşağıdakilerden 

Yanıt: A 

50. Aşağıdakilerden hangisi belirli 
amaçları gerçekleştirebilmek ıçın 
başkalarını etkileme sürecini ifade 
etmektedir? 
A) Organizasyon 
B) Yönetim 

C) Güç 
D) Liderlik 

E) Planlama 

Yanıt: D 

ı 
:;;; 
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51. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde 
karar vermeye ve kişilerin eylemleri· 
ne yada etkili bir eyleme yönelecek 
düşüncelere ışık tutan genel. rehber
leri ifade eder? 
A) Usuller 
B) Kurallar 
C) Taktikler 
D) Politikalar 
E) Stratejiler 

Yanıt: D 

52. Sadece kendi yetenekleri ile değil, 
astlarına da danışarak karar veren li· 
derlik tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Diktatör lider 
B) Olumlu lider 
C) Otokratik lider 
D) Serbest liderlik 
E) Demokratik lider 

Yanıt: E 

53. Aşağıdakilerden hangisi koordinas· 
yonun yararlarından biri değildir? 
A) Karışıklıklar önlenir 
B) Problemler kime aitse sadece onu 

etkiler 
C) Tekrarlar önlenir 
D) Yeni fikirler gelişir 
E) Planlar daha iyi uygulama imkanı 

bulur 

Yanıt: B 

54. Aşağıdakilerden hangisi denetimin 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Objektif olmalı 
B) Esnek olmalı 
C) Geçmişe yönelik olmalı 
D) Düzeltici tedbiri göstermeli 
E) Hiçbiri 

Yanıt: C 
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55. Personelin belirli bir takvim zamanı 

aralığında ürettiği miktar artbkça üc

retin arttığı, üretim mlktan azaldıkça 

ücretin de azaldığı ücret tipi aşağı· 

dakilerden hangisidir? 

A) Primli ücret 

B) Saat ücreti 

C) Çıplak ücret 

D) Akord ücret 

E) Günlük ücret 
Yanıt: D 

56. Aşağıdakilerden hangisi işçi devir 

hızının yüksek olmasını etkileyen 

faktörlerden biridir? 

A) İş talebinin artması 

B) Mevsimlik iş ihtiyacı 

C) Devamsızlık 

D) Yapısal işsizlik 

E) İşgücü arzının artması 

-~ 
.o 
-~ .>< 

Yanıt: B .§ 
O> 

57. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler

deki insan kaynaklan yönetimini et· 

kileyen dış faktörlerden biridir? 

A) Rakipler 

B) İnsanlararası ilişkiler 

C) Bireysel nitelikler 

D) Örgütsel nitelikler 

E) İç nitelikler 
Yanıt: A 

58. Aşağıdakilerden hangisi işçi bulma 

yöntemlerinden biri değildir? 

A) İnsan kaynakları planlaması 

B) Çevresel koşullar 

C) Ücret politikası 

D) İşletme politikaları 

E) Tüketim politikası 
Yanıt: E 

İŞLETME 

59. Aşağıdakilerden hangisi örgütlen

menin ilkelerinden biri değildir? 

A) Hiyerarşik yapı 

B) Yetki devri 

C) Örgüt şemaları 

D) Bölümlere ayrıştırma 

E) Yetki ve sorumluluk denkliği 

Yanıt: C 

60. Aşağıdakilerden hangisi KOBİ'lerde 

sık görülen bir yönetim özelliğidir? 

A) Yönetimin mülkiyet sahibine ait ol

ması 

B) Profosyonel yöneticiler tarafından 

yönetilmesi 

C) İş bölümü ve uzmanlaşmanın varlığı 

D) Finansman sıkıntısı olmaması 

E) Sermayesin büyüklüğü 
Yanıt: A 

61. Bir üretim işletmesinde ustabaşı için 

gerekli yönetsel beceri aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Karar verme becerisi 

B) Teknik beceri 

C) Analitik beceri 

D) İnsan ilişkileri becerisi 

E) Kavramsal beceri 
Yanıt: B 

62. İşletmeye sağlıklı bir şekilde perso

nel tedariki için öncelikle aşağıdaki· 

lerden hangisi yapılmalıdır? 

A) İş analizi 

B) İşgücü analizi 

C) İş tanımlaması 

D) İş yükü analizi 

E) İş gerekleri 
Yanıt: B 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

63. Aşağıdakilerden hangisi yöneticile
rin işbaşı eğitimlerinde kullandığı 
yöntemlerinden biri değildir? 
A) Gelen evrak yöntemi 
B) İş değiştirme yöntemi 
C) Özel projede görevlendirme yöntemi 
D) Duyarlılık eğitimi yöntemi 
E) Bir amirin gözetiminde yetiştirme 

yöntemi 

Yanıt: A 

64. Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler
de bir kontrol sisteminin kurulabil
mesi için gerekli koşullardan biri 
değildir? 

A) Yöneticilerin başarılacak kontrol 
standartlarını iyi anlamaları 

B) Yöneticilerin sapmalardan yaklaşık ~-~ 
sonuçlar alanınca hemen haberdar '" 
olmaları 32 

-~ 
C) Yöneticilerin zaman içinde değiş· cı 

mez kontrol standartlarına sahip 
olmaları 

D) Yöneticilerin kontrole uygun ve 
yeterli teknikler geliştirmeleri 

E) Yöneticilerin kontrolü ekonomik 
sonuçlarıyla değerlendirmeleri 

Yanıt: C 

65. Örgütlenme çalışmalarında birbirle
riyle ilişkili işlevlerin ya da temel iş 
faaliyetlerinin yönetilebilecek büyük
lükteki birimler içinde toplanmasına 
ne ad verilir? 
A) Eşgüdümleme 
B) İşbölümü 
C) Bölümlendirme 
D) İşbirliği 

E) Yönetim alanı 

Yanıt: B 
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66. Aşağıdakilerden hangisi emir verme 
yetkisine sahip değildir? 
A) Satın alma müdürü 
B) Pazarlama müdürü 
C) Genel müdür 
D) Hukuk müşaviri 
E) Ustabaşı 

Yanıt: D 

67. Klasik yönetim anlayışına sahip 
olanlar hangi teoriyi benimsemiş du
rumdadırlar? 

A) Genel sistem teorisi 
B) X teorisi 
C) Verimlilik teorisi 
D) Yönetim teorisi 
E) Basit teori 

Yanıt: B 

68. Bürokrasi yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 
A) Wagner B) K. Marx 
C) M. Webber D) Rostov 
E) Maltus 

Yanıt: C 

69. Bir yöneticinin emri altında çalışa
cak kişi sayısını etkili olarak belirle
mesine ne ad verilir? 
A) Emir komuta 
B) Ademi Merkeziyet 
C) Denetim alanı (Kontrol alanı) 
D) Örgütleme 
E) Merkezden yönetim 

Yanıt: C 

70. "Ödüllendirilen davranış tekrarla
nır." ilkesi motivasyonda aşağıdaki
lerden hangisinin temelini oluştu
rur? 
A) Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin 
B) Pekiştirmenin 

C) Denk olmanın 
D) Beklentinin 
E) Eşitliğin 

Yanıt: B 
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71. Yöneticilerin, sorun çözümünde, iş 

olanaklarının değerlendirilmesinde 

mantıksal ve bilimsel yaklaşım ve 

teknikler kullanabilme becerisine ne 

denir? 

A) Beşeri beceri 

B) Karar verme becerisi 

C) İnsan ilişkileri becerisi 

D) Analitik beceri 

E) Teknik beceri 
Yanıt: O 

72. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin 

fonksiyonlarından biri değildir? 

A) Yöneltme B) Örgütleme 

C) Denetim 

E) Pazarlama 

D) Planlama 

Yanıt: E -~ 
.c 

73. 
~ 

Aşağıdakilerden hangisi davranışsa! 

önderlik modellerinden biridir? ·~ 
Ol 

A) Fiedler Modeli 

B) Yol - amaç Modeli 

C) Yönetsel diyagram Modeli 

D) Üç boyutlu önderlik Modeli 

E) Olgunluk Modeli 
Yanıt: B 

74. Aşağıdakilerden hangisi iş özellikleri 

modelinde yer alan iş boyutları ve 

anlamlarından biri değildir? 

A) Beceri çeşitliliği 

B) Beceri kolaylığı 

C) Görev kimliği 

D) Özerklik 

E) Görevin önemi 
Yanıt: E 

iŞLETME 

75. Organizasyonda günlük olarak yapı

lan işler ve sık sık tekrarlanan karar

ların astlara devredilmeslni savunan 

örgütleme ilkesi aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A) Genel devir 

B) Özel devir 

C) İstisna ilkesi 

D) Paylaşılmış yetki 

E) Parçalanmış yetki 
Yanıt: C 

76. Aşağıdakilerden hangisi stres 

azaltmada yararlanılacak yöntemler

den değildir? 

A) Fiziksel jimnastik 

B) Biofeedback 

C) İş rotasyonu 

D) Üretimi azaltma 

E) Sosyal destek 
Yanıt: O 

77. Motivasyonda ikili etmen kuramını 

ortaya atan aşağıdakilerden hangi

sidir? 

A) Maslow 

B) Herzberg 

C) Weber 

D) E.Mayo 

E) Vroom 
Yanıt: B 

78. Bir işin içeriğini, sorumluluk düzeyi

ni ve o işi yapan personelin güdüsel 

ihtiyaçlarını doyuracak biçimde de

ğiştirmeye ne denir? 

A) İş genişletme 

B) Evrensel yönetim 

C) İş zenginleştirme 

D) Ergonomi 

E) Güdüleme 
Yanıt: C 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

79. Planlama sürecinde, amaçların ve 
bunlara göre hazırlanan üst düzey 
planların yürütülmesi için gerekli 
olan faaliyetlere ne ad verilir? 
A) Sinerji 

B) Analoji 

C) Lojistik 

D) Strateji 

E) Taktik 

Yanıt: E 

80. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir 
kontrol sistemi için gerekli şartlar
dan biri değildir? 
A) Sapmaların bildirilmesi 
B) Ekonomiklik 

C) Yapıya uygunluk 
D) Esneklik 

E) Dengelilik j 
Yanıt: E :;;; 

81. Yöneticinin, örgütün karmaşıklarını 
anlama ve bölümlerin örgütün temel 
hedeflerine katkısını değerlendirme 
becerisine ne denir? 
A) Dinamik beceri 

B) Analitik beceri 

C) Karar verme becerisi 
D) İnsan ilişkileri beceresi 
E) Kavramsal beceri 

Yanıt: E 

82. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme 
ilkelerinden değildir? 
A) Amaç birliği 
B) İstisna 

C) Yetki ve sorumluluk eşitliği 
D) Yetki devri 

E) Halef yetiştirme 

Yanıt: E 

-~ 
Ol 
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83. Aşağıdakilerden hangisi önderlikte 
davranışsa! modellerden biri değildir? 
A) Ohio Eyalet Üniversitesi modeli 
B) Yönetsel Diyagram modeli 
C) Mc Gregor X Y teorisi 
D) Üç boyutlu önderlik modeli 
E) Hiçbiri 

Yanıt: D 

84. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin 
kalitesini etkileyen teknik engeller
den biri değildir? 
A) Gürültü 

B) Zamanlama 

C) Süzgeçleme 
D) Aşırı bilgi yükleme 

E) Kültürel farklılıklar 

Yanıt: D 

85. Bir yöneticinin belirli bir zamana 
kadar bitirmesi gereken işlere ne ad 
verilir? 

A) Sıradan işler 

B) Planlanması gereken işler 
C) Özel işler 

D) Kritik işler 

E) Ajanda işleri 

Yanıt: E 

86. Aşağıdakilerden hangisi dinamik iç 
uyum yaklaşımına göre işletmenin 
türsel fonksiyonlarından biridir. 
A) Muhasebe 
B) Çevre koruma 

C) Üretim 

D) Pazarlama 
E) Yönetim 

Yanıt: B 
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87. Aşağıdakilerden hangisi merkezden 

yönetim düzeyini etkileyen faktör

lerden biri değildir? 

A) Firmanın büyüklüğü 

B) Çevrenin durağan olması 

C) Kararın önemliliği 

D) Firmanın başarısızlık riski 

E) Firmanın coğrafi yeri 

88. Aşağıdakilerden hangisi 
fonksiyonlarından biridir? 

A) Muhasebe 

B) Üretim 

C) Pazarlama 

D) Finansman 

E) Planlama 

Yanıt: B 

yönetim 

Yanıt: E -~ 

~ 
89. Aşağıdakilerden hangisi 

değişkenlerden biridir? 
bağlamsal ·:;ı 

A) Merkezleşme 

B) Meslekleşme 

C) Biçimselleşme 

D) Karmaşıklık 

E) Örgütsel büyüklük 
Yanıt: E 

90. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin, 

tüm örgütün karmaşıklıklarını anla

ma ve her bir bölümün örgütün ana 

hedeflerine katkısını değerlendirme 

becerisine verilen addır? 

A) İletişim becerisi 

B) Karar verme becerisi 

C) Analitik beceri 

D) Kavramsal beceri 

E) İnsan ilişkisi becerisi 
Yanıt: D 

CI 

iŞLETME 

91. Biçimselleşme derecesi, bir örgütte 

işler görülürken belirli ilke ve yön

temlerin izlenmesi konusuna verilen 

ağırlıktır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi biçimselleşmenin amaçla

rından biri olamaz? 

A) Denetimi kolaylaştırmak 

B) Davranışları bir kalıba sokmak 

C) Personele özerklik sağlamak 

D) Sonuçları önceden tahmin edebil

mek 
E) Örgüte yeni bir düzen getirmek 

Yanıt: C 

92. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin 

örgüt üzerindeki etkilerinden biri 

değildir? 

A) Yapısal karmaşıklık 

B) Görev tanımları 

C) Sınır bağlantı rolleri 

D) Kaynak bağımlılığı 

E) Planlama ve kontroller 
Yanıt: B 

93. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara 

göre yönetim sürecinin içinde yer 

almaz? 
A) Faaliyetlerin planlanması 

B) Uzun dönem amaç ve strateji belir-

leme 
C) Sonuçları belirleme 

D) Periodik değerlendirmeler 

E) İş analizi yapma 
Yanıt: E 

94. Aşağıdakilerden hangisi örgütlen· 

mede merkezden veya yerinden yö

netimi seçmede göz önünde bulun

durulması gereken faktörlerden biri 

değildir? 

A) Mevcut personelin yeteneği 

B) Örgütün yayılma durumu 

C) Rakiplerin gücü 

D) Örgütün büyüklüğü 

E) Örgütün karmaşıklığı 
Yanıt: C 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

95. Aşağıdakilerden hangisi örgütün, 
çevresel unsurları biçimlendirme 
teknikleri arasında yer alır? 

96. 

A) Ortak girişim 
B) Birleşme 

C) Bölünme 
O) Kooptasyon 
E) Siyasal faaliyet düzenleme 

Yanıt: E 

Aşağıdaki modellerden hangisi bir 
iktisadi işletmenin her bir girişiminin 
içinde bulunduğu endüstrideki yerini 
ve işletmenin bütün girişimleri ara
sındaki ilişkilerini incelemez? 
A) Endüstri modeli 
B) Büyüme paylaşımı matrisi 
C) Boston danışma grubu 
O) Swot modeli 
E) Çok etmenli portföy modeli 

ı 
El 
:;;: 

Yanıt: A ·~ 

97. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
genel amaçlarından biridir? 
A) Ucuza üretip ucuza satmak 
B) İstihdam yaratmak 
C) Kaliteli mal ve hizmet sunmak 
O) İşletmenin iktisadi ömrünü sürekli 

kılmak 

E) Satış hasılatını artırmak 

Yanıt: D 

98. Örgütlerini varlıklarını sürdürebil
mek için, açık bir sistem olarak çe
şitli tedbirler almalarına ne ad veri
lir? 
A) Höristik 

B) Kooptasyon 
C) Negatif entropi 
O) Pozitif entropi 
E) Sinerji 

Yanıt: C 

"' 
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99. Özel bir faaliyetin yapılmasında 
uyulması gereken noktaları açıkla
yan ve politikalara göre, daha dar 
kapsamlı ve kesin ifadeler içeren 
plan türüne ne ad verilir? 
A) Genel yöntemler 
B) Kurallar 

C) Strateji 

O) Program 
E) Şartnameler 

Yanıt: B 

100.Çalışma ortamında motivasyonla ile 
ilgili etmenleri "güdüleyici" ve "hij
yen" etmenler olmak üzere ikiye ayı
ran teori ve savunucusu, aşağıdaki
lerden hangisinde doğru olarak ve
rilmiştir? 

Beklenti teorisi, Vroom 
Başarı İhtiyacı, McClelland 
Çift Faktör, Herzberg 
Çift Faktör, McClelland 
Beklenti Teorisi, Herzberg 

Yanıt: C 





PAZARLAMA YÖNETİMİ 





PAZARLAMA YÖNETİMİ 

PAZARLAMA YÖNETİMİ 

1. İşletme amaçlarına ulaşmayı sağla· 
yacak mübadeleleri gerçekleştirmek 
üzere insan ihtiyaçlarını karşılaya
cak malların, hizmetlerin ve fikirlerin 
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tu· 
tundurulması ve dağıtılması süreci
ne ne ad verilir? 
A) Üretim 
C) Analiz 
E) Pazarlama 

B) Koordinasyon 
D) Denetim 

Yanıt: E 

2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama 
yönetiminin temel fonksiyonlarından 
biri değildir? 
A) Mamul planlama 
B) Mamül geliştirme 
C) Üretim 
D) Fiyatlandırma 
E) Dağıtım 

1 
1!l 
:>< 

Yanıt: C -~ 

3. Daha fazla kullanımı teşvik etmek ve 
yeni kullanıcılar çekmek amacıyla, 
bir ürünün veya ambalajının fiziksel 
özelliklerinin bilinçli olarak değişti· 
rildiği ürün yaşam eğrisi dönemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ürün geliştirme aşaması 
B) Sunuş aşaması 
C) Büyüme aşaması 
D) Olgunluk aşaması 
E) Düşüş aşaması 

Yanıt: D 

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
yeni mamul geliştirme çalışmalarının 
aşamalarından biri değildir? 
A) Yeni fikirlerin toplanması 
B) Büyüme 
C) Ön eleme 
D) Analiz 
E) Pazara sunma 

Yanıt: B 

Ol 
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5. Aşağıdakilerden hangisi işletme 

mamullerinin hayat seyirlerinden biri 
değlldir? 

A) Ön eleme 
B) Tanıtma 
C) Gelişme 

D) Olgunlaşma 
E) Düşüş 

Yanıt: A 

6. Üretici ve satıcı firmaların malını 
tanıtan onu başkalarının mallarından 
ayırmaya yarayan isim, terim, sem
bol, şekillere ne ad verilir? 
A) Patent B) Marka 
C) Standart D) Ambalaj 
E) Reklam 

Yanıt: B 

7. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandır
mada göz önünde tutulması gereken 
faktörlerden biri değildir? 
A) Ürünün üretim veya alım maliyeti 

B) Ürüne olan talep 
C) Ürünün piyasadaki rekabet durumu 
D) Pazar payı 
E) Ambalajı 

Yanıt: E 

8. Bir malın marjinal maliyetlerde oran
tılı bir yansıtmayan, iki veya farkı 
daha çok fiyattan satılmasına ne ad 
verilir? 

A) Fiyat farklılaştırması 
B) Ürün farklılaştırması 
C) Piyasa farklılaştırması 

D) Maliyet farklılaştırması 
E) Talep farklılaştırması 

Yanıt: A 



684 

9. Bir malın satılabilirliğinln diğer bir 
malın satışı sayesinde sağlanması· 
nın istendiği durumlarda işletme ta
rafından izlenmesi gereken marka 
politikası aşağıdakilerden hangisi· 
dir? · 

A) Aile markası 

B) Çok marka 

C) Üretici markası 

D) Aracı markası 

E) Özel marka 
Yanıt: A 

10. Aşağıdakilerden hangisi · iŞietmenin 
ürününü piyasada tutundurma yön
temlerinden biri değildir? 

A) Reklam 

B) Ambalaj 

C) Bireysel satış 

D) Tanıtım 

E) Geliştirme 
Yanıt: B 

11. Ürünlerinin tutundurulmasına satışı· 
na ve nihai satin alıcısına ulaştırıl· 
masına yardım eden yada firma 
ürünlerinin pazara dağıtımını kolay
laştıran firmalara ne ad verilir? 

A) Toptancı 

B) Perakendeci 

C) Komisyoncu 

D) Acente 

E) hepsi 
Yanıt: E 

12. Üreticiden yada toptancıdan satın 
aldığı malları nihai. tüketicilere satan 
aracı firmalara ne ad verilir? 

A) Toptancı B) Perakendeci 

C) Komisyoncu D) Acente 

E) Aracı kurum 
Yanıt: B 

iŞLETME 

13. Bir ürünün dağıtımı için mevcut tüm 
satış noktalarının kullanılmasına ne 
ad verilir? 

A) Yaygın (Yoğun) dağıtım 

B) Sınırlı ve tekelci dağıtım 

C) Seçimli dağıtım 

D) Fiziksel dağıtım 

E) Tutundurma 
Yanıt: A 

14. Tüketicilerin bir mala olan satın al· 
ma kararını etkilemek için onları bil· 
gilendirmeyi ve ikna etmeyi amaçla
yan eylemlerin tümüne ne ad verilir? 

A) Perakendecilik 

B) Sınırlı ve tekelci dağıtım 

C) Satış 

D) Pazarlama 

E) Tutundurma 
Yanıt: E 

15. Tutundurma karması bileşenleri 

arasında aşağıdakilerden hangisini 
sayamayız? 

A) Kişisel satış 

B) Satış geliştirme 

C) Halkla ilişkiler 

D) Duyuru 

E) Tanıtım 
Yanıt: D 

16. Aşağıdakilerden hangisi reklam tür
lerinden birisi değildir? 

A) Öğretici reklam 

B) Hatırlatıcı reklam 

C) Öncü reklam 

D) TV Reklamı 

E) Kurumsal reklam 

Yanıt: D 
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17. Aşağıdaki reklam türlerinden hangi
sinde amaç potansiyel müşterilere 

ürün hakkında bilgi vererek belirli 
bir ürün markasından ziyade bir 
ürün grubu için talep yaratmaktır? 

18. 

A) Hatırlatıcı reklam 

B) Öğretici reklam 

C) Öncü reklam 

D) Kurumsal reklam, 

E) Ürün reklamı 
Yanıt: C 

Aşağıdakilerden reklam türlerinden 
hangisinde örgütsel amaç, imaj, dü
şünce veya örgüt politikalarının tanı
tılması birincil amaçtır? 

A) Hatırlatıcı reklam 

B) Öğretici reklam 

C) Öncü reklam 

D) Kurumsal reklam 

E) Ürün reklamı 
·~ 

Yanıt: D oı 

19. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma 
karmasının oluşturulmasını etkile
yen faktörler arasında sayılmaz? 

A) Piyasa koşulları 

B) Mamül Özellikleri 

C) Ürünün maliyeti 

D) Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu 
aşama 

E) Ürünün fiyatı 

Yanıt: C 

20. Malı benimseme sürecinde kullanılan 
AIDA (Action OrienteD) modeline 
göre aşağıdakilerden hangisi be
nimse sürecinde yer almaz? 

A) -Kampanya yaratma 

B) Dikkat çekme 

C) İlgi yaratma 

D) İstek uyandırma 

E) Hareket sağlama 

Yanıt: A 
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21. Aşağıdaki tutundurma çeşitlerinden 
hangisi diğerlerine göre daha paha
lıdır? 

22. 

A) Promosyon 

B) Halkla ilişkiler 

C) Kişisel satış 

D) Tanıtma 

E) Satış geliştirme 

Yanıt: C 

Endüstriyel pazarların özellikleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılamaz? 

A) Alıcıların belirli bölgelerde toplan
mış olması 

B) Tutundurma çabalarında kişisel sa
tışın öne çıkması 

C) Pazardaki bilgi düzeyinin yüksek 
olması 

D) Satış masraflarının fazla olması 

E) Siparişlerin büyük miktarda ve sey
rek olarak verilmesi 

Yanıt: D 

23. Aşağıdakilerden hangisi, pazarla
manın yarattığı faydalardan biri de
ğildir? 

A) Mal ve hizmetleri üretim yerinden 
tüketim yerine ulaştırma 

B) Mal ve hizmetlerin üretim ve tüke
tim zamanlarını birleştirme 

C) Hammaddeleri tüketicilerin kullana
bilecekleri şekle dönüştürme 

D) Alım ve satım işlevlerini gerçekleş
tirme 

E) Kıt yatırım kaynaklarının rasyonel 
kullanımını sağlama 

Yanıt: E 
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24. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama 
bilgi akış sistemi tarafından pazara 
aktarılan bilgilerden biridir?. 

25. 

A) Tüketici arzuları 

B) Tüketici ihtiyaçları 

C) Tüketici davranışları 

D) Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi 

E) Efektif talep hacmi 

Yanıt: E 

Pazarlama sürecin in pazarlama so
rumlusu açısından odak noktası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pazarlama çalışmaları 

B) Fizibilite çalışmaları 

C) Reklam çalışmaları 

D) Hedef müşteri kitlesi 

E) Kar marjı -~ 
.o 

Yanıt: D ~ 

26. Aşağıdakilerden hangisi, işletmele

rin pazarda satın alma kararını etki
lemez? 

A) Modaya uygunluk 

B) Rasyonel güdüler 

C) Kaynakların çeşitliliği 

D) Karşılıklı alım ilkesi 

E) Malın fiziksel ve teknik özellikleri 

Yanıt: A 

27. Aşağıdakilerden hangisi, işletmele

rin denetimi altındaki pazarlama fak
törlerinden biri değildir? 

A) Mamül geliştirme 

B) Dağıtım sisteminin yapısı 

C) Fiyatlama 

D) Tutundurma çabaları 

E) Dağıtım kanallarının seçimi 

Yanıt: A 

-"' 
·~ 
C> 
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28. Aşağıdakilerden hangisi tü.kelicinin 
satın almada karşılaştığı risklerden 
biri değildir? 

29. 

30. 

A) Psikolojik risk 

B) Finansal risk 

C) Sosyal risk 

D) Zaman riski 

E) Fonksiyonel risk 
Yanıt: E 

Tüm pazarlama sorunlarına ilişkin 

verilerin sistematik ve objektif ola
rak toplanması, kaydedilmesi ve 
analiz edilmesine ne ad verilir? 

A) Pazar geliştirme 

B) Pazarlama araştırması 

C) Pazarlama stratejisi 

D) Pazar bölümleme 

E) Pazarlama karması 

Yanıt: B 

Aşağıdaki fiyatlandırma amaçlarının 

hangisinde ürün satış fiyatları müm
kün olduğunca düşük belirlenir? 

A) Ürün ve kalite liderliği 

B) Pazar payı liderliği 

C) Teknoloji liderliği 

D) İmaj liderliği 

E) Kar maksimizasyonu 

Yanıt: B 

31. Satışların hızlı bir şekilde arttığı, ma
lın aşağı gelir gruplarınca da satın 
alındığı ve karın maksimize olduğu 
ürün yaşam eğrisi aşaması aşağıda
kilerden hangisidir? 

A) Giriş dönemi 

B) Olgunluk dönemi 

C) Gelişme dönemi 

D) Gerileme dönemi 

E) Sonuç 
Yanıt: C 
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32. 

33. 

Aşağıdakilerden hangisi markanın 
sağladığı yararlar arasında gösteri· 
lemez? 
A) Ürün kalitesini değerlendirmeyi ko

laylaştırması 

B) Tüketicilerin kendilerini ifade etme 
biçimlerinden biri olabilmesi 

C) Müşteriye bir ürün hakkında çok 
fazla bilgi vermesi 

D) Rakip ürünler ile farklılık yaratması 
E) Hiçbiri 

Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama 
kararlarında göz önünde bulunduru
lacak dış faktörlerden birisi değildir? 
A) Pazarın yapısı 

B) Pazardaki rekabet 
C) Pazarlama amaçları 
D) Pazardaki araçlar 
E) Pazarın talebi 

-~ 
Yanıt: C cı 

34. Esnek olmayan talepten yararlana
rak, fiyata karşı duyarsız olan bir 
Pazarı ele geçirerek yüksek gelir el
de etmek amacıyla yüksek fiyat be· 
lirleme yöntemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Pazarın kaynağını alma 
B) Pazarı temel alma 
C) Pazara nüfus etme 
D) Fiyat liderini izleme 
E) Maliyeti temel alma 

Yanıt: A 

35. Pazarlama araştırmasında aşağıdaki 
konulardan hangisi yer almaz? 
A) Mal ve Hizmetler 
B) Dağıtım ve tüketiciler 
C) Azarlar 
D) İşletmenin kaynakları 
E) Satış ve dağıtım 

Yanıt: D 
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36. Aşağıdakilerden hangisi psikoloJlk 
fiyat politikaları arasında yer almaz? 
A) Çekici fiyat B) Kalanlı fiyat 
C) Prestij fiyat D) Özel fiyat 
E) İndirimli fiyat 

Yanıt: E 

37. Fiyat indirim politikaları arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterile
mez? 
A) Müşteri indirimi 
B) Miktar indirimi 
C) İşlevsel indirim 
D) Mevsimlik indirim 
E) Peşin ödeme indirimi 

Yanıt: A 

38. Reklam, kişisel satış ve tanıtma ça
baları dışında kalan, sürekli olma
yan, fuarlara katılma, sergiler v.b. 
gibi devamlılığı olmayan diğer satış 
çabalarına ne ad verilir? 
A) Reklam 

B) Tanıtma 

C) Satış geliştirme 

D) Kişisel satış 

E) Halkla ilişkiler 

Yanıt: C 

39. İşletmenin tüketicilere en iyi hizmeti 
verebilmek amacıyla bir tek Pazar 
bölümü üzerinde durması ve o pazar 
bölümüne sonradan girmek isteyen 
rakip işletmeleri engellemek için 
strateji geliştirmesi ne tür pazarlama 
stratejisidir? 
A) Pazar geliştirme stratejisi 
B) Yoğunlaştırılmış pazarlama strateji-

si 
C) Pazara derinliğine inme 
D) Pazarı yatay büyütme 
E) Pazara girme 

Yanıt: B 
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40. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu

nun belirli bir ürüne karşı gösterdiği 

satın alma isteksizliği ve hatta o 

ürüne karşı gösterilen tepkiye ne ad 

verilir? 
A) Nispi talep 

B) Ürüne olan talep 

C) Negatif talep 

D) Azalan satış 

E) ikame etkisi 
Yanıt: C 

41. "Ürün hayat eğrisinin bu bölümünde 

talep artışı durmaktadır.Artan satış 

masrafları nedeniyle işletmelerin ka

rı azalmaya başlamıştır.Bazı işletme

ler piyasadan çekilmek zorunda ka

labilir." 
Yukarıda anlatılanlar ürün hayat 

eğrisinin hangi devresini anlatmak- ·;; 

tadır? ~ 
A) Araştırma Geliştinne ~ 

B) Giriş -~ 

C) Büyüme 

D) Olgunluk 

E) Düşüş 
Yanıt: D 

42. Ürün hayat eğrisinin hangi aşama

sında, yoğun dağıtım ve düşük fiyat

tan sunulan geliştirilmiş ürünlere 

rastlanır? 

A) AR-GE B) Giriş 

C) Büyüme D) Olgunluk 

E) Düşüş 
Yanıt: C 

43. Gelir, nüfus, fiyat ve tutundurma 

çabaları aşağıdaki satış tahmin tek

niklerinin hangisinde kullanılan fak

törler arasındadır? 

A) Önemli göstergeler yöntemi 

B) Uzmanların yöntemi 

C) Zaman serisi yöntemi 

D) Satış elemanı tahmini yöntemi 

E) İstatistiksi talep analizi 
Yanıt: E 

iŞLETME 

44. Psikografik pazar bölümlendirme

sinde aşağıdakilerden hangisi dikka

te alınmaz? 

A) inançlar 

C) Fikirler 

B) Faaliyetler 

D) Eğitim 

E) Yaşam tarzları 
Yanıt: B 

45. Pazarlama miyopluğu aşağıdakiler

den hangisinde en büyük riski yara

tır? 

A) Pazarlama anlayışında 

B) Tedarik anlayışında 

C) Üretim anlayışında 

D) Ürün anlayışında 

E) Yönetim anlayışında 

Yanıt: A 

46. Hizmet kalitesini ölçmek için, aşağı

dakilerden hangisi firma için en ya

rarlıdır? 

A) Üretici rantı 

B) Tüketici beklentileri 

C) Tüketiciyi elde tutmak 

D) Tüketici tatmini 

E) Tüketici rantı 
Yanıt: D 

47. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama 

kanalları seçimini etkileyen üretici 

faktörlerden biri değildir? 

A) Tüketici tercihleri 

B) Kontrol isteği 

C) Kaynaklar 

D) Yönetimin amaçları 

E) Ürün hat genişliği 
Yanıt: A 
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48. Endüstriyel pazarlardaki satın alma 
merkezlerinde bulunan teknik per
sonelin genellikle üstlendiği rol aşa
ğıdakilerden hangisidir? 

49. 

A) Karar verici 
B) Kullanıcı 

C) Tüketici 
D) Yönetici 
E) Kontrol edici 

Yanıt: A 

Pazar payını korumak için farklılaştı
rılmış ürünlerin çıkarılması, ürün ya
şam eğrisinin hangi aşamasında ya
pılabilir? 

A) Araştırma -geliştirme 
B) Düşüş 
C) Giriş 

D) Olgunluk 
E) Büyüme 

-~ 
.o 

~ 
Yanıt: D -~ 

Ol 

50. 

51. 

Tutundurma karmasının en pahalı 
elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Promosyon 
B) Kişisel satış 

C) Reklam 
D) Duyurum 
E) Halkla ilişkiler 

Yanıt: B 

Ürün/Pazar Genişleme Matrisinde 
ürünü değiştirmeden mevcut müşte
rilere daha fazla satış yapılmasına 
ne ad verilir? 
A) Pazar geliştirme 
B) Ürün geliştirme 
C) Pazara derinliğine inme 
D) Pazarı yatay büyütme 
E) Pazara girme 

Yanıt: C 
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52. Bir pazarın büyümesi aşağıdakiler
den hangisine en fazla kazanç sağ
lar? 

53. 

54. 

55. 

A) Marjinal firmaya 
B) Pazar lideri firmaya 
C) Pazar zorlayıcısı firmaya 
D) Pazar takipçisi firmaya 
E) Pazarda normal kar eden firmaya 

Yanıt: B 

Tüketici satın alma süreci aşağıda
kilerden hangisi içerisinde yer al
maz? 
A) Satın almaya karar verme 
B) Bilgi toplama 
C) Alternatiflerin değerlendirilmesi 
D) Farkına varma 
E) Satış sonrası hizmetlerin değerlen

dirilmesi 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma 
bütçesi belirlenirken kullanılan ve 
gerçekleştirilmesi en zor olan yön
temdir. 
A) Rakiplere göre belirleme 
B) İşletmenin imkanlarına göre belir-

leme 
C) Kara göre belirleme 
D) İşletmenin amacına göre belirleme 
E) Satışların yüzdesine göre belirleme 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama 
araştırması sırasında ne tür bir bilgi 
toplanması gerektiğinin kararlaştı
rıldığı aşamadır? 

A) Araştırma sonuçlarının rapor haline 
getirilmesi 

B) Araştırma planının uygulanması 
C) Söz konusu problemin belirlenmesi 
D) Araştırma planının yapılması 
E) Araştırmanın amaçlarının belirlen

mesi 
Yanıt: D 
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56. Aşağıdakilerden hangisi seçici talep 

oluşturulması için yapılan reklam tü

rüdür? 

A) Hatırlatıcı 

B) Karşılaştırıcı 

C) Eleştirici 

D) İkna edici 

E) Bilgilendirici 
Yanıt: O 

57. Ürün hayat eğrisinde rakip firmaların 

ve satış miktarlarının az ve kar mar

jının düşük olduğu aşama aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Giriş aşaması 

B) Ürün geliştirme aşaması 

C) Büyüme aşaması 

D) Olgunlaşma aşaması 

E) Düşüş aşaması 
~ 
~ 

Yanıt: A -"'" 

58. Aşağıdakilerden hangisi fiyat farklı

laştırmasında dikkate alınan ölçüt

lerden değildir? 

A) Yer 

B) Zaman 

C) Müşteri kitlesi 

D) Ürün Zaman 

E) Biçim 
Yanıt: E 

59. Firmaların tedarikçilerine olan bağlı

lığını esas alan endüstriyel Pazar 

bölümlendirmesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Üretim faktörleri 

B) Kişisel karakteristlikler 

C) Demografik bölümlendirme 

D) Durumsal faktörler 

E) Satın alma 
Yanıt: B 

"rJ 
cı 
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60. Şirketler yeni bir pazarlama ağı sis

temi oluştururken aşağıdaki faktör

lerden hangisini dikkate almazlar? 

A) Aracı kuruluşların özelliklerini 

B) Diğer dağıtım ağlarını 

C) Çevresel faktörleri 

D) Müşteri kitlelerini 

E) Ürünün özelliklerini 
Yanıt: C 

61. Birbirleriyle yakın ilişkisi olan ve 

benzer şekilde pazarlanan ürünler

den oluşan ürünler takımını ifade 

eden kavram aşağıdakilerden hangi

sidir? 

A) Ürün kalemi 

B) Ürün hattı 

C) Mal bileşimi 

D) Ürün karışımı 

E) Genişletilmiş ürün 
Yanıt: B 

62. Fayda bölümlendirmesi, aşağıda yer 

alan pazar bölümlendirmesi yöntem

lerinden hangisinin bir parçasıdır? 

A) Ekonomik 

B) Marka sadakati 

C) Demografik 

D) Kültürel 

E) Davranışsa! 

Yanıt: E 

63. Aşağıdakilerden hangisi pazara yeni 

sürülen bir malın benimsenme süre

cinin ilk aşamasıdır? 

A) İlgi duyma 

B) Değerlendirme 

C) Haberdar olma 

D) Deneme 

E) Benimseme 
Yanıt: C 
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64. Bir malın üreticiden tüketiciye hare
ketinin izlediği yola ne ad verilir? 
A) Üretim 

B) Koordinasyon 

C) Reklam 

D) Dağıtım 

E) Pazarlama 

Yanıt: D 

65. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım 
yöntemlerinden biri değildir? 

A) Doğrudan dağıtım 

B) Dolaylı dağıtım 

C) Özel dağıtım 

D) Fiziksel dağıtım 

E) Tanıtma 

Yanıt: E 

66. 
~_: 

Büyüme-Pazar payı matrisinde yıl-
31 

dızlar 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. 

Yanıt: E 

67. Mamullerin üretim aşamasından 
geçtikten sonra tüketiciye teslimine 
kadar yapılan işlemlere ne ad veri
lir? 

A) Fiziksel dağıtım 

B) Direkt dağıtım 

C) Endirekt dağıtım 

D) Yaygın dağıtım 

E) Seçimli dağıtım 

Yanıt: A 
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68. Belirli bir ürünü diğer bir ülkeden 
daha verimi ve daha ucuz üretebilme 
durumu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faktör donatımı 

B) İşgücü maliyetinin ucuzluğu 

C) Karşılaştırmalı üstünlük 
D) Mutlak üstünlük 

E) Serbest ithalat 

Yanıt: D 

69. Pazara derinliğine girme stratejisinin 
uygulanabilmesi için aşağıdaki ko
şullardan hangisi gerçekleşmelidir? 
A) Pazar fiyata karşı duyarlı olmalıdır. 
B) Yüksek fiyat, üstün kalite imajı ya

ratmalıdır. 

C) Yüksek fiyat nedeniyle rakiplerin 
hemen belirmesi tehlikesi olmama
lıdır. 

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

E) Alıcılar yüksek fiyat ödemeye hazır 
olmalıdır 

Yanıt: A 

70. Aşağıdakilerden hangisi dış piyasa
ya giriş yollarından biri değildir? 

A) Dış üretim B) İhracat 

C) Dış yatırım D) Yönetim anlaşması 
E) İthalat 

Yanıt: E 

71. Aşağıdakilerden hangisi piyasaya 
sunulan yeni bir mamulün başarısız
lığına sebep olan faktörlerden biri 
değildir? 

A) Zamanlama hatası 

B) İyi plan yapamama 

C) Tüketicinin şikayet etmesi 
D) Yanlış teknoloji kullanımı 

E) Aşırı iyimserlik 

Yanıt: C 
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72. Fuarlar, aşağıdaki tutundurma kar-

ması elemanlarından hangisinin 

kapsamına girmektedir? 

A) Reklam 

B) Tanıtma 

C) Satış geliştirme 

D) Kişisel satış 

E) Halkla ilişkiler 
Yanıt: C 

73. Aşağıdakilerden hangisinin pazar

lama maliyetlerine doğrudan etkisi 

yoktur? 

74. 

A) Reklamlar 

B) Stoklama giderleri 

C) Sermaye maliyeti 

D) Finansman giderleri 

E) Kredi ve tahsilat giderleri ·a; 
Yanıt: C ~ 

-~ 

Aşağıdakilerden hangisi bir maldan cı 

beklenen tüm faydaları kapsayan fi

ziksel, ekonomik ve psikolojik un

surların bütünüdür? 

A) Çekirdek, öz ürün 

B) Tüm mal 

C) Somut ürün 

D) Ürün karması 

E) Zenginleştirilmiş ürün 
Yanıt: B 

75. Bir yada birkaç kez kullanım sonu

cunda tükenen mallara ne ad verilir? 

A) Dayanıklı mallar 

B) Üretim malları 

C) Dayanıksız mallar 

D) Kolayda mallar 

E) Tüketim malları 
Yanıt: C 

iŞLETME 

76. Tüketicilerin sık sık ve ilk görüşte 

satın aldıkları, karşılaştırma ve satın 

alma için fazla zaman ve çaba har

camadıkları tüketim mallarına ne ad 

verilir? 

A) Özelliği olan mallar 

B) Dayanıksız mallar 

C) Beğenmeli mallar 

D) Kolayda mallar 

E) Dayanıklı mallar 
Yanıt: D 

77. Beğenmeli malların pazarlanma özel-

likleri arasında aşağıdakilerden 

hangisini sayamayız? 

A} Fiyat, kalite, renk, biçim vs. karşı

laştırılarak satın alınılır 

B) Üreticiler, genellikle perakendeciler

le yakın ilişkiler kurar 

C) Üreticiden perakendeciye doğrudan 

dağıtım yapılır 

D) Tüketiciler bu tür malları kıyasla

madan satın alır 

E) üretici ve-satıcı işletmeler, dağıtım 

ve satış çabalarına bi~ikte başvu

rabilirler 
Yanıt: D 

78. En son tüketiciye satılmayıp, üre

timde kullanılan yada alınıp üzerinde 

bazı işlemler yapıldıktan sonra satı

lan mallara ne ad verilir? 

A) Ürün dizisi 

B) Endüstriyel mal 

C) Ürün karması 

D) Aranmayan mallar 

E) Tüketim malları 
Yanıt: B 
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79. Ansiklopedi veya hayat sigortası 
gibi tüketicilerin haberdar olmadığı 
yada bilseler de satın almayı dü
şünmedikleri aniden ortaya çıkan ih
tiyaçları karşılamak için satın aldığı 
mallara ne ad verilir? 
A) Beğenmeli mallar 
B) Özelliği olan mallar 
C) Kolayda mallar 
D) Aranmayan mallar 
E) Tamamlayıcı mallar 

Yanıt: D 

80. Belirli bir satıcı yada üretici firma 
tarafından satışa sunulan çeşit ve iş
levleri aynı olan, aynı tüketici gru
buna hitap eden, belirli bir fiyat öl
çüsünde olan birbirleriyle ilişkili mal 
çeşitlerine ne ad verilir? 
A) Ürün dizisi 
B) Markalama 
C) Ürün karması 
D) Ambalajlama 
E) Yeni mal 

Yanıt: C 

81. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlamayı 
etkileyen temel faktörlerden biri de
ğildir? 

A) Maliyetler 
B) Fiyatların hedefleri 
C) Malın niteliği 
D) Rekabet durumu 
E) Tutundurma stratejisi 

Yanıt: B 

82. İşletmelerde, pazarlamanın hangi 
bölümü, malları satmak üzere satın 
alır? 

A) İmalat işlemleri 
B) Aracı işlemleri 

C) Hizmet işlemleri 
D) Doğal kaynak işlemleri 
E) Tanım işlemleri 

Yanıt: B 
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83. İşletmelerde zaman, yer ve mülkiyet 
faydası hangi fonksiyon aracıyla ya
ratılır? 

A) Üretim 
B) Pazarlama 

C) Finansman 
D) Tedarik 

E) Yönetim 

Yanıt: B 

84. Perakende kooperatifi aşağıdaki 
dikey pazarlama teorllerinden han
gisi için bir örnektir? 
A) Yöneten pazarlama teorisi 
B) Yönetilen pazarlama teorisi 
C) Bağımlı pazarlama teorisi 
D) Bağımsız pazarlama teorisi 
E) Sözleşmeye dayalı pazarlama teo· 

risi 

Yanıt: E 

85. Aşağıdakilerden hangisi pazar bö
lümlendirme şekillerinden değildir? 
A) Coğrafi bölümlendirme 
B) Demografik bölümlendirme 
C) Sosyografik bölümlendirme 
D) Pisikografik bölümlendirme 
E) Sistematik bölümlendirme 

Yanıt: E 

86. Dağıtım kanalının seçimini etkileyen 
faktörlerden ürünle ilgili olmayanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Malın birim kıymeti 
B) Malın kullanılma biçimi 
C) Malın teknik yapısı 
D) Malın modası 

E) Hiçbiri 

Yanıt: B 
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87. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam 

eğrisinde kapasite fazlasının bulun
duğu ve zayıf rakiplerin piyasadan 

çıkmak zorunda kaldığı aşamadır? 

A) Piyasaya giriş 

B) Ürün geliştirme 

C) Büyüme 

D) Olgunluk 

E) Düşüş 
Yanıt: D 

88. Pazarlama fonksiyonu hangi faydayı 

sağlamaz? 

A) Mekan 

B) Zaman 

C) Şekil 

D) Mülkiyet 

E) Bilgilendirme -~ 

Yanıt: C °la· 
~ 
-~ 

89. Aşağıdakilerden hangisi yeni satış °' 
arama tekniğidir? 

90. 

A) Hediye verme 

B) İlan 

C) Marka 

D) Etiket 

E) Garanti verme 
Yanıt: E 

Hizmet sektörü firmaları, hizmet 

sunumunu iyileştirebilmek için aşa
ğıdakilerden hangilerini farklılaştıra

bilir? 

1. Kişiler 

il. Tutundurma 

111. Fiziksel çevre 

iV. Süreçler 

A) Yalnız 1 

C) il ve 111 

E) 1, 111 ve iV 

B) Yalnız il 

D) 111 ve iV 

Yanıt: E 

iŞLETME 

91. Globalleşme ile kaliteye verilen öne
min artması ve şirketlerin daha iyi 

ürün sunma yarışı içerisine girmesi 
hangi dönemde gerçekleşmiştir? 

A)1960 
B) 1970 

C)1980 

D)1990 
E)2000 

Yanıt: B 

92. Şirketin yalnızca bilgi yada reklamla· 
rını düzenlemekle kalmayıp aynı za· 

manda pazarı.ama maliyetlerini 
azaltma, iletişim kalitesini artırma, 

şirket ve onun her bir müşterisi ara
sındaki etkileşimin genel olarak na

sıl yönetileceğini ve izleneceğini 

gösterme görevini de üstlenen pa
zarlama yaklaşımı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Toplumsal pazarlama 

B) Veri tabanlı pazarlama 

C) İlişkisel pazarlama 

D) Amaca yönelik pazarlama 

E) Radikal pazarlama 
Yanıt: B 

93. Müşteri sadakatini ve müşteri tatmi

nini artırmaya, korumaya ve geliş· 

tirmeye yönelik olarak uygulanan, 
mevcut müşterileri elde tutmayı, on

larla ilişkileri geliştirmeyi ve daha 
fazla iş ve sipariş almayı amaçlayan 

stratejik bir eğilim olan ilişkisel pa
zarlama için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

A) Kısa dönemli ölçeğe sahiptir. 

B) Tek bir satış üzerinde odaklaşır. 

C) Ürün özellikleri üzerinde durulur. 

D) Müşteri hizmetlerine az önem veri
lir. 

E) Müşteri bağlılığı yüksektir. 
Yanıt: E 
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94. 

95. 

Aşağıdakilerden hangisi bire-bir 
Pazarlamanın finansal yararlarından 
biridir? 
A) Müşterilerle daha sıkı bağlar gelişti

rir 
B) Sıkı bağlar rekabet avantajı yaratır 
C) Geliştirilen sıkı bağlar müşteri sa

dakati sağlar 
D) Müşteriyi elde tutmak, çalışanları 

elde tutmayı da sağlar 
E) Memnun müşteriye çapraz satış 

imkanı doğar 

Yanıt: D 

Aşağıdaki pazarlama yaklaşımların
dan hangisi müşterileri anlama, yeni 
çözümler bulma, derin ve samimi 
ilişkiler kurma gibi durumlarla ilgile
nir? 
A) Radikal pazarlama 
B) Deneyimsel pazarlama 
C) Bire-bir pazarlama 
D) Geleneksel pazarlama 
E) Çağdaş pazarlama 

-~ 
.c 
!!l 
:;;;: 
·~ 

Yanıt: A cı 

96. İhracat yapan bir firmanın aşağıdaki 
fiyatlandırma stratejilerinden hangisi 
kullanması beklenmez? 
A) Rakipleri pazardan çıkışa zorlama 
B) Pazara nüfus etme 
C) Talebin yaygınlaştırılması 
D) Fiyat liderini takip etme 
E) Pazarın kaymağını alma 

Yanıt: D 

97. FOB'un tanımı aşağıdakilerden han
gisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Malın yükü taşıyacak geminin ya

nında istifli vaziyette tesliminidir. 
B) alın navlun bedelini ve sigortasının 

ödenerek tesliminidir. 
C) Malın tüm maliyeti ve risklerden 

doğan giderlerin satıcıya ait olma
sıdır. 

D) Malın alıcıya rıhtımda teslim edil
mesidir. 

E) Malın geminin bordasında teslimi
dir. 

Yanıt: E 

98. 

99. 
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İşletmedeki yetkili kişiler için bilgiyi 
sürekli toplama, depolama, analiz 
etme ve ihtiyaç duyulduğunda sun
ma yöntemlerinin bütününe ne ad 
verilir? 

A) Pazarlama araştırması 
B) Pazarlama bilgi sistemi 
C) Birinci dereceden veri 
D) İkinci dereceden veri 
E) Projeksiyon yöntemi 

Yanıt: B 

Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri 
kaynağıdır? 

A) Anket yöntemi 
B) Deney yöntemi 
C) Projeksiyon yöntemi 
D) Yabancı ülke temsilcilikleri 
E) Gözlem yöntemi 

Yanıt: D 

100.Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon 
yöntemlerinden biridir? 
A) Odimetre 
B) Edil işlemi 
C) Temel algılama testi 
D) Gizlenmiş göz kamerası 
E) Psiko-galvanometre 

Yanıt: C 









FİNANSAL YÖN ETİM 

FİNANSAL YÖNETİM 

1. İşletmenin çeşitli yollarla sağlamış 
olduğu kaynakların toplam kaynak
lar içerisindeki payları ile her bir 
kaynağın maliyetinin çarpılması ve 
bu değerlerin toplanması sonucunda 
oluşan ve önemli kararlarda ölçüt 
oluşturan değer aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 
B) Rüçhan Hakkı 
C) Çalışma Sermayesi 
D) Tasfiye Değeri 
E) Faaliyet Kaldırıcı 

Yanıt: A 

2. Bir birim riske karşılık gelen getiriyi -~ 
belirlemek amacıyla standart sap- .o 
manın beklenen getiriye bölünmesi ~ 
yolu ile hesaplanan oran aşağıdaki- -~ 
lerden hangisidir? cı 

A) Arbitraj 

B) Değişim Katsayısı 

C) Karlılık Endeksi 
D) Fiyat/Kazanç Oranı 
E) Teknik Analiz 

Yanıt: B 

3. İşletme planların rakamlarla ifade 
edilmesi yada gelecekte belirli bir 
dönemde gerçekleşmesi öngörülen 
gelirler ile giderlerin tahminini içe
ren finansal tablolar hazırlama işle
mine ne ad verilir? 
A) Gelir Tablosu hazırlama 
B) Raporlama 
C) Proforma 
D) Bütçeleme 

E) Temel Analiz 

Yanıt: D 
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4. Faaliyet ve finansal kaldıraç derece
ler! ile hesaplanan, toplam riskin öl
çüsü olan ve satışlardaki değişme
nin hisse başına gelire etkisini gös
teren finansal gösterge aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Sistematik risk 
B) Piyasa riski 
C) Kaldıraçlar 

D) Beta 

E) Bileşik Kaldıraç 

Yanıt: E 

5. Bir yatının projesinin kabul edilme
siyle, diğer projelerin reddedildiği al
ternatif yatırım projelerine ne ad ve
rilir? 

A) Almaşık Yatırım Projeleri 
B) İkame Yatırım 
C) Alternatif Yatırım 
D) Tamamlayıcı Yatırım 
E) İlk Yatırım 

Yanıt: A 

6. Alacak hakkının bir başka kuruluşa 
devri sonucunda likit fon sağlayan 
ve ülkemizde de hızla yaygınlaşan 
bir finansman yöntemidir. 6 aydan 
daha uzun vadeli ve yatırım malları
nın ihracatından doğan alacaklarda 
kullanılan bu yöntem aşağıdakiler
den hangisidir? 
A) Factoring 

B) Leasing 

C) Forfaiting 

D) Swap 
E) Opsiyon 

Yanıt: C 
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7. Şirket ortağı olan veya şirketten 

daha önce hisse senedi almış olan

ların yeni sermaye artırımlarında ih

raç edilecek yeni hisse senetlerin

den almadaki öncelik hakkına ne ad 

verilir? 

8. 

9. 

A) Temettü hakkı 
B) Sermaye maliyeti 
C) İtfa hakkı 
D) Rüçhan Hakkı 
E) Repo hakkı 

Yanıt: D 

Bankaların, günlük likit yaratmak 

için portföylerinde bulunan hazine 

bonolarını kullanarak yaptıkları bir 

menkul kıymetin geri alım vaadi ile 

satımını ifade eden işlem aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Repo 
B) Ters Repo 
C) Forward 
D) Swap 
E) Reeskont 

Yanıt: A 

Gelecekle ilgili beklentiler doğrultu

sunda fiyat, faiz ya da döviz kurun
daki değişmelerden bir · gelir elde 

etmek amacıyla şimdiden yapılan iş

lemlere ne ad verilir? 

A) Sermaye Bütçelemesi 

B) Finansman 
C) Analiz 
D) Konsolidasyon 
E) Spekülasyon 

Yanıt: E 

1 O. Satışlardaki değişikliğin faiz ve vergi 

öncesi gelirlerde yaratacağı etkiyi 

gösteren kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Faaliyet Kaldırıcı 
B) Finansal Kaldıraç 
C) Cari oran 
D) Net kar marjı 
E) Bileşik Kaldıraç 

Yanıt: A 

iŞLETME 

11. Finansal riskin ölçüsü olan ve faiz 
ve vergiden önceki kardaki değişik
liğin hisse başı gelirlerde yaratacağı 
etkiyi gösteren kavram aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Faaliyet Kaldırıcı 

B) Finansal Kaldıraç 

C) Cari oran 
D) Net kar marjı 

E) Bileşik Kaldıraç 

Yanıt: B 

12. Nakillerin finansal kaynaklardan sağ
lanması ile başlayan ve nakitlerin 
hammaddeye, hammaddenin işlene
rek mamule, mamullerin satılarak 

alacaklara, alacakların tahsil edile
rek tekrar nakde dönüşmesi şeklin
de devam eden sürece ne ad verilir? 

13. 

A) Üretim süreci 

B) Çalışma Sermayesi Döngüsü 

C) İş çevrimi 
D) Döner sermaye 

E) Nakit hızı 
Yanıt: B 

Farklı piyasalardaki farklı fiyatlardan 
faydalanmak üzere aynı ve eşit mik
tardaki bir malın eş zamanlı olarak, 
bir piyasadan alınıp, diğer piyasada 
satılarak, riske girmeden, fiyat farklı
lıklarından faydalanma işlemine ne 
ad verilir? 
A) Arbitraj 
C) Spekülasyon 
E) Futures 

B) Takas 
D) Forward 

Yanıt: A 

14. Şirketin tüm varlıklarının zorunlu 
olarak satılıp, borçların çıkarılmasıy
la bulunan değerin hisse senedi sa
yısına bölünmesiyle bulunan değere 

ne ad verilir? 
A) Piyasa değeri B) Defter değeri 

C) Bugünkü değer D) Tasfiye Değeri 

E) Yatırım değeri 

Yanıt: D 



FİNANSAL YÖNETİM 

15. Kısaca geçmiş fiyat hareketlerinden 
yararlanarak hisse senedi fiyatları
nın tahmin edilmesi olarak tanımla
nabilecek analiz türü aşağıdakiler
den hangisidir? 

A) Temel Analiz 

B) Teknik Analiz 
C) Fiyat analizi 

D) Piyasa analizi 

E) CAPM 

Yanıt: B 

16. Menkul değerlere ilişkin hem genel 
hem de özel bilgilere dayalı olarak 
değer belirleme çalışmalarına ne ad 
verilir? 

A) Temel Analiz 
B) Teknik Analiz 

C) Fiyat analizi 

D) Piyasa analizi 
E) CAPM 

Yanıt: A 

17. Kredi ya da mevduat için bankaca 
faizin işletilmeye başlandığı tarihe 
ne ad verilir? 

A) Repo 
B) Ters repo 

C) Valör 

D) Nominal tarih 
E) Vade 

Yanıt: C 

18. Sahibine belirli bir malı veya menkul 
kıymeti, belirli bir fiyattan, belirli bir 
tarihte, alma veya satma hakkı sağ
layan sözleşmelere ne ad verilir? 
A) Swap Sözleşmesi 
B) Futures 

C) Spekülasyon 

D) Opsiyon Sözleşmesi 
E) Arbitraj sözleşmesi 

Yanıt: O 

-~ 
.o 
-~ 
-"' 
-~ 

"' 
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19. Varlılıkların hızla ve değerinden çok 
kaybetmeden paraya dönüştürülme 
yeteneğine ne ad verilir? 
A) Fon B) Likidite 
C) Dividant D) Nakit 
E) Amortisman 

Yanıt: B 

20. Modigliani ve Miller yaklaşımı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A} Kazanç yaratma işletmenin değerini 
etkileyen faktörlerden biridir 

B) Faaliyet riski işletmenin değerini et
kiler 

C) Kar dağıtımının işletmenin değeri 
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur 

D) Varlıklar üzerinden sağlanacak ka
zançların artmasıyla işletme değeri 
yükselecektir 

E) Kar dağıtım politikası, yatırımcıların 
tercihine bağlı olarak işletme değe
rini etkiler 

Yanıt: E 

21. Bir ekonomideki fonları talep eden
lerle fonları arz edenlerin, fon akımı
nı düzenleyen kurumların, akımı sağ
layan araç ve gereçlerle bunları dü
zenleyen hukuki ve idari kuralların 
oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 
A) Para piyasası 
B) Sermaye piyasası 
C) Finansal piyasalar 
D) Finansal sistem 
E) Reel piyasalar 

Yanıt: O 

22. Vadesi henüz gelmemiş bir ticari 
senedin para yada banka kredisine 
çevrilmesine ne ad verilir? 
A} İskonto B) Repo 
C) Cari Hesap E) Akreditif 
E) Factoring 

Yanıt: A 
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23. Karlılık endeksi, bir projeden elde 
edilecek getirilerin bugünkü değeri
nin başlangıç yatırımına oranı oldu
ğuna göre, karlılık endeksi 0,85 olan 
bir projeyle ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi doğrudur? 

A) Projenin net bugünkü değeri pozitif
tir. 

B) Projenin geri ödeme süresi bir yıl

dan kısadır. 

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

D) Proje, yatırım maliyetinin ancak 
% 85'ini karşılayabilmektedir. 

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

Yanıt: D 

24. Net karın Öz sermayeye oranına ne ~ 
ad verilir? ~ 
A) Prodükvite -~ 

B) Rantabilite °' 
C) Başabaş Noktası 

D) Net sermaye oranı 

E) Likidite oranı 
Yanıt: B 

25. Bir işletmenin varlıklarını ne ölçüde 
öz sermaye ile ve ne ölçüde borçla 
finanse ettiğini öğrenmek isteyen bir 
analist, hangi finansal tabloya bak
malıdır? 

A) Bilanço 

B) Gelir tablosu 

C) Nakit bütçesi 

D) Nakit akış tablosu 

E) Amortisman 

Yanıt: A 

iŞLETME 

26 A işletmesinin belirli bir mamulüyle 
ilgili tahmini veriler aşağıdaki gibi
dir. 

F; Toplam sabit gide~er : 4.200.000.TL 

V ; Birim değişken gider : 800.TL 

P ; Birim satış fiyatı : 1.400.TL 

Buna göre başabaş noktasındaki 

üretim miktarı kaç birimdir? 

A) 7.000 B) 7.500 C) 8.000 

D) 10.000 E) 12.000 

Yanıt: A 

Q = _F_ = 4·200.000 7.000 birim 
P-V 1.400-800 

27. Bankaların kişilerin saygınlıkları 

nedeniyle açtığı ve genelde sadece 
bir imza karşılığı verilen kredi türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A} Rotatif kredi 

B) Açık kredi 

C) Cari hesap kredisi 

D) Avans kredisi 

E) Konut kredisi 

Yanıt: B 

28. Döner varlıklar toplamından kısa 

vadeli borçlar toplamı çıkarıldıktan 

sonra kalan miktara ne ad verilir? 

A} Öz sermaye 

B) Dış kaynak sermayesi 

C) Sabit sermaye 

D) Net Çalışma sermayesi 

E) Otofinansman 

Yanıt: D 

Net Çalışma Sermayesi = Döner Var
lıklar - Kısa Süreli Borçlar şeklinde he
saplanır. 

Döner varlıklar bu nedenle brüt çalışma 
sermayesi yada işletme sermayesi ola
rak da ifade edilir. 



FİNANSAL YÖNETİM 

29. 

30. 

Piyasa portföyünün beklenen getiri
sinin %15 ve risksiz getiri oranının 
%5 olduğu bir durumda, betası 2 
olan bir hisse senedinin beklenen 
getirisi % kaç olur? 
A) 5 B) 1 O C) 15 
0)20 E)25 

Yanıt: E 
Sermaye varlıkları fiyatlama modeline 
(CAPM) göre hisse senedinin getirisi 
şu şekilde hesaplanır: 

Ri = Rf + Beta( Rm - Rf) = 0.15 + 
2(0.15-1.05) = 0.25 

Aşağıdakilerden hangisinin gerçek
leşmesi durumunda bir şirketin his
se senetlerinin fiyatlarının artması 
beklenir? 
A) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti

nin yükselmesi -~ 
B) Özsermayeden beklenen getirinin ;m 

azalması -"' 
C) İflas maliyetlerinin yükselmesi -~ 
D) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti

nin düşmesi 
E) Borçlanma maliyetinin değişmemesi 

Yanıt: D 

31. İşletmelerin döviz kredisi kullanması 
durumunda karşı karşıya kalacağı 
en önemli risk türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Likidite Riski B) Yasal Risk 
C) Kredi Riski D) Faiz Riski 
E) Kur Riski 

Yanıt: E 

32. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların 
belirlenmesiyle bu fonların nereden, 
nasıl ve ne zaman karşılanacağına 
ilişkin kararlarına ne ad verilir? 
A) Finans B) Finansal analiz 
C) Finansman D) Gelir tablosu 
E) Finansal piyasa 

Yanıt: C 

O> 

33. 

34. 
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İşletmenin kendi faaliyetleri sonucu 
elde ettiği karların tümünün veya bir 
kısmının dağıtılmayarak işletmede 
bırakılması yoluyla sermaye ihtiya
cının karşılanmasına ne ad verilir? 

A) Öz kaynaklarla finansman 

B) Otofinansman 

C) Yeniden değerleme 

D) Özel Fon 

E) Dış kaynaklarla finansman 

Aşağıdakilerden hangisi 
planlamanın amaçlarından 

ğildir? 

A) Gerekli fonları sağlamak 

Yanıt: B 

finansal 
biri de-

B) Finansman maliyetini minimuma in
dirmek 

C) Maliyet-risk dengesini sağlamak 

D) Finansal yapıyı sabit tutmak 

E) Oluşan nakit fazlalıklarını verimli 
kullanmak 

Yanıt: D 

35. Proforma bilanço hazırlamak amacıy
la satışların yüzdesi yöntemini kul
lanırken yapılan temel varsayım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satışların sabit hızla artacağı 

B) Satışların değişmeyeceği 

C) Satışlarla, kar arasında doğrudan 

bir ilişki olduğu 

D) Satışların her yıl farklı oranda deği
şeceği 

E) Satışlarla finansal tablo kalemleri 
arasındaki ilişkinin gelecekte de 
benzer şekilde devam edeceği 

Yanıt: E 
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36. Bir yatırımdan beklenen nakit akışla

rını, yatırım harcamalarına eşit kılan 

zaman süresine ne ad verilir? 

A) Net bugünkü değer 

B) Geri ödeme süresi 

C) İskonto değeri 

D) Nakit akış tablosu 

E) Beklenen değer 
Yanıt: B 

Geri Ödeme Süresi, bir yatırımın nakit 

girişlerinin, yatırım tutarını karşıladığı 

süreyi ifade eder. 

37. Aşağıdakilerden hangisi likidite 

oranlarından değildir? 

A) Cari oran 

B) Hazır değerler oranı 

C) Varlıkların karlılığı oranı 

D) Stok/net işletme sermaye oranı 

E) Asit test oranı 
Yanıt: C -~ 

Varlıkların karlılığı oranı karlılık oranla

rından birisidir. İşletmenin likidite du

rumu hakkında bilgi vermez. 

38. Aşağıdakilerden hangisi karlılık 

oranlarından birisidir? 

A) Faiz karşılama oranı 

B) DuPont 

C) Borç servis oranı 

D) Cari Oran 

E) Rantabilite oranı 
Yanıt: E 

39. Aşağıdakilerden hangisi döner ser

mayenin kısa süreli borçlara oranını 

gösterir? 

A) Sermaye stoğu 

B) Yatırım oranı 

C) Stok devir hızı 

D) Maddi duran varlıklar 

E) Cari oran 
Yanıt: E 

Ol 

l~LETME 

40. 1. Kakao futures kontratı satmak 

il. Kakao futures kontratı almak 

111. Kakao üzerine yazılmış Alım opsi

yonu almak 

iV. Kakao üzerine yazılmış Satım opsi

yonu satmak 

Aşırı çikolata tüketiminin diş çürüklerine 

neden olduğunun öne sürüldüğü bir 

araştırma raporunu yayımlanmadan 

önce okuyarak bu bilgiye sahip olan 

bir kakao spekülatörünün, yukarıda

ki türev ürün pozisyonlarından han

gisini alması beklenir? 

A) Yalnız 1 B) Yalnız il 

C) 1 ve 111 D) 1 ve iV 

E) il ve iV 
Yanıt: A 

Böyle bir rapor çikolata tüketiminde azalışa 

neden olacak dolayısıyla kakao fiyatla

rında düşüş gerçekleşecektir. Böyle bir 

düşüş futures kontratı satıcısı olundu

ğunda spekülatör için kazanç sağlaya

caktır 

41. Futures piyasalarının teminatların

dan biri olan sürdürme teminatının 

tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Günlük kaybedilebilecek miktarın 

üst sınırı 

B) Teminat hesabında bulunması ge

reken minimum miktar 

C) Kontratta pozisyon almak için yatı

rılması gereken miktar 

D) Piyasa uyarlaması yapıldığında ya

tırılması gereken miktar 

E) İşlemlerin tescili için takas merkezi 

hesabına yatırılan miktar 
Yanıt: B 

42. Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin 

sabit maliyetlerinden biri değildir? 

A) Genel Yönetim giderleri 

B) Amortisman 

C) Sermaye maliyeti 

D) Kira 

E) Elektrik 
Yanıt: E 



FİNANSAL YÖNETİM 

İşletmenin üretim düzeyi ile birlikte 
artan yada azalan maliyetlere değişken 
maliyet, üretimden bağımsız olan mali
yet kalemlerine ise sabit maliyet den
mektedir. Elektrik gideri üretimle birlikte 
artmakta yada azalmaktadır. Diğer ka
lemler ise üretimden bağımsızdır. 

43. İşletmenin borçlarını ödeyebilme 
kabiliyetine ne ad verilir? 
A) Likidite 
B) Borç servis oranı 
C) Mizan 
O) Cari oran 
E) Nakit oranı 

Yanıt: A 

44. Hazır değerlerin kısa vadeli borçlara 
oranına ne ad verilir? 
A) Likidite oranı 
B) Nakit oranı 
C) Koruyucu aralık oranı 
O) Cari oran 
E) Faizleri karşılama oranı 

Yanıt: B 

45. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 
finansman departmanının faaliyetleri 
dışında kalır? 

A) Karın dağıtılması 
B) Ürün seçimi ve geliştirilmesi 
C) Kiralama 
O) Karın dağıtımı 
E) Sermaye bulma 

Yanıt: B 

46. Bir projenin net bugünkü değerini 
sıfır kılan iskonto oranına ne ad veri
lir? 
A) Yatırımların marjinal verimliliği 
B) Fisherin malın üzerinden getirisi 
C) Rantabilite oranı 
D) İç karlılık oranı 
E) Maliyet -fayda oranı 

Yanıt: D 
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47. Toplam aktiflerinin getiri oranı % 8, 
toplam aktifleri 300 000 YTL ve net 
kar marjı % 5 olan bir şirketin toplam 
satışları kaç YTL'dir? 
A) 300 000 

B) 480 000 
C) 540 000 

D) 1 500 000 
E) 3 750 000 

Yanıt: B 
Aktif Getiri Oranı= Net Kar /Toplam Aktif, 

bu durumda 

Net kar= 300.000x0,08 = 24.000 YTL 

Net Kar Marjı = Net Kar/Satışlar 

0,05 = 24.000 YTUSatışlar 

eşitliğinden 

Satışlar= 480.000 YTL elde edilir 

48. Aşağıdakilerden hangisi proje de
ğerleme yöntemlerinden biri değil
dir? 

A) Reeskont karşılık oranı 
B) N.B.D 

C) Geri ödeme süresi 
D) İç karlılık oranı 
E) Fayda - maliyet oranı 

Yanıt: A 

49. Anonim şirketlerde 400-TL'lik bir 
tahvilin 420 - TL'ye satılması halinde 
aşağıdaki farka ne denir? 
A) İtfa primi B) Cazibe primi 
C) İthal primi D) İhraç primi 
E) Sigorta primi 

Yanıt: D 
Tahvilin nominal değerinin üzerinden 
ihraç edilmesi durumunda ihraç primi, 
nominal değerinin altında ihraç edilmesi 
durumunda ise itfa primi söz konusu olur. 
Nominal değeri üzerinden ihraç edilen 
tahvil başa baştan ihraç edilmiştir. 
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50. Bir menkul kıymetin getirisinin pazar 

portföyünün getirisiyle olan ilişkisini 

gösteren beta katsayısının yüksel

mesi durumunda aşağidakl risk tür

lerinden hangisi artar? 

51. 

A) Firma riski 

B) Varyans riski 

C) Sistematik risk 

D) Sistematik olmayan risk 

E) Çeşitlendirilebilir risk 

Yanıt: D 

Bir işletmenin yatırım malını aracı 

kuruluştan kiralamasına ne denir? 

A) Leasing 

B) Factoring 

C) Fofaiting 

D) Franching 

E) Swap 

-~ 
_o 

~ 
Yanıt: A ·~ 

O> 

52. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir 

iskonto oranı kullanılarak yatırımın 

ekonomik ömrü boyunca ortaya çı

kan nakit akışlarının bugüne indir

genip yatırım tutarına bölünmesine 

verilen addır? 

A) Net fayda-maliyet oranı 

B) Fayda-maliyet oranı (karlılık endek-

si) 

C) Net bugünkü değer oranı 

D) İç iskonto oranı 

E) İç verim oranı 
Yanıt: B 

Fayda-maliyet oranı, karlılık endeksi 

olarak da ifade edilebilir. Projenin sağ

layacağı tüm nakit girişleri belirli bir is

konto oranıyla bugüne indirgendikten 

sonra bu tutar yatırım miktarına bölü

nür. Bulunan oranın birden büyük ol

ması beklenir. 

iŞLETME 

53. Aşağıdaki işletme varlıklarından 

hangisi daha uzun sürede paraya 
çevrilir? 
A) Bankalardaki vadesiz mevduat 
B) Hisse senedi 
C) Mal stokları 
D) Üretim makinaları 
E) İşletme malzemeleri 

Yanıt: D 

54. Aşağıdakilerden hangisi maddi var
lık değildir? 

55. 

56. 

A) Arsa B) Mal stoğu 

C) Patent D) Nakit para 

E) Bankalardaki para 
Yanıt: C 

Paranın zaman değeri ile ilgili aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Etkin yıllık faiz oranı her zaman için 

nominal faiz oranına eşittir. 
B) Yıllık bileşik faiz esası uygulama

sında etkin yıllık faiz oranı nominal 
faiz oranına eşittir 

C) Nominal faiz oranı her zaman için 
etkin yıllık faiz oranından büyüktür 
veya ona eşittir. 

D) Yıllık bileşik faiz esası uygulama
sında etkin yıllık faiz oranı nominal 
faiz oranından büyüktür. 

E) Yıllık bileşik faiz esası uygulama
sında etkin yıllık faiz oranı nominal 
faiz oranından küçüktür. 

Yanıt: C 

Firmaların, dönen varlıklarını kısa 

vadeli borç ile finanse etmelerinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kısa vadeli faiz oranlarının, uzun 

vadeli faiz oranlarına göre genelde 
daha düşük olması 

B) Satışların zaman içinde sabit kal
masından dolayı, firmaların finans
man ihtiyaçlarının da azalması 

C) Uzun vadeli borcun geri ödemesi
nin, kısa vadeli borçlara göre daha 
fazla zorlukla karşılaşılması 

D) Getiri eğrisinin genellikle azalan bir 
eğime sahip olması 

E) Borçlar ile kaynakların uyumlaştı rıl-
ması 

Yanıt: A 
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57. İç karlılık oranı ve net bugünkü de
ğer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İç karlılık oranı sermaye maliyetin
den küçükse net bugünkü değer 

pozitif olur 

B) Net bugünkü değer negatif olsa dahi 
İç karlılık oranı pozitiftir 

C) Net bugünkü değer yöntemi tarafın
dan kabul edilecek bağımsız bir pro
je İç karlılık oranı tarafından da ka
bul edilir 

D) İç karlılık oranı sermaye maliyetine 
eşit ise net bugünkü değer sıfır olur 

E) Net bugünkü değer yöntemi, İç kar
lılık oranı probleminden etkilenir 

Yanıt: A 

Sermaye maliyeti iç kartılık oranından 

küçükse projenin NBD'si pozittt olmalıdır. 
·~ 

-g 
~ 

58. Aşağıdakilerden hangisi temettü da- -~ 
ğıtım politikasını etkilemez? oı 

A) Yatırım projelerinin ertelenmesi 

B) Ticari alacakların tahsilinin hızlandı
rılması 

C) Hisse senedi sahiplerinin sermaye 
kazancı yerine temettü kazancı elde 
etme isteğinin güçlenmesi 

D) Yeni hisse senedi satım maliyetleri 

E) Karlı yatırım fırsatları 

Yanıt: B 

59. Aşağıdakilerden hangisi işletmeden 
nakit çıkışına neden olmaz? 

A) Vergi Ödemeleri 

B) Amortisman giderleri 

C) Faiz ödemeleri 

D) Kar payı ödemeleri 

E) Malzeme giderleri 

Yanıt: B 

707 

60. Ortalama alacak tahsil süresi en
düstri, ortalamasından fazla olan bir 
işletmeyle ilgili olarak aşağıdaki ifa
delerden hangisi doğrudur? 

A) İşletmenin hasılatı endüstri ortala
masından fazladır 

B) İşletmede duran varlıklara gereğin
den fazla yatırım yapılmıştır 

C) İşletmenin kredili satış koşulları ve
rimlidir 

D) İşletmenin kredili satışlarının vade
leri bir yıldan daha uzundur 

E) İşletmede dönen değerlere gereğin
den az yatırım yapılmıştır 

Yanıt: C 

Ortalama alacak tahsil süresi işletme
nin alacaklarını ortalama ne sıklıkta 

tahsil ettiğini gösterir ve 365(bir yıldaki 
gün sayısı)/Alacak Devir Hızı şeklinde 
hesaplanır. Bu oranın diğer firmalardan 
yüksek olması işletme içim olumsuz bir 
durumdur. Bu yüzden kredili satış ko
şullarının iyi olduğunu söyleyemeyiz. 

61. Enflasyon, durgunluk ve yüksek faiz 
oranları aşağıdaki risk gruplarından 
hangisine girmektedir? 

A) Çeşitlendirme ile azaltılabilecek sis
tematik risk 

B) Çeşitlendirme ile azaltılabilecek tü
rev risk 

C) Çeşitlendirme ile azaltılabilecek sis
tematik olmayan risk 

D) Türev risk 

E) Piyasa riski 

Yanıt: C 
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62. 

63. 

64. 

Bugünkü değer ve gelecekteki değer 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi
si yanlıştır? 
A) Paranın bugünkü değeri gelecekteki 

değerine eşitse ya Iskonto oranı sı

fıra eşittir ya da vade yoktur. 

B) İskonto veya faiz oranının limitsiz 
olarak artması durumunda, gelecek
teki nakit akımı serisinin bugünkü 
değeri limitsiz olarak, devamlı bü
yür. 

C) Iskonto pozitif ise bir nakit akımları 
serisinin gelecek değeri,aynı serinin 
bugünkü değerinden her zaman da
ha fazladır. 

D) Paranın zaman değeri yaklaşımına 
göre bugünkü 1 TL, gelecekteki 
herhangi bir zamandaki 1 TL den 
daha değerlidir. 

E) İskonto veya faiz oranının limitsiz 
olarak artması durumunda, gelecek-
teki nakit akımı serisinin bugünkü -~ 

..o 
değeri sıfıra yaklaşır. ..\l1 

Yanıt: B 

İskonto oranı ile bugünkü değer ara
sında ters ilişki vardır. İskonto oranı 

büyüdükçe projenin bugünkü değeri 

küçülür. 

Diğer etkilerin sabit kalması koşu
luyla aşağıdakilerden hangisinin bir 
firmanın ek sermaye ihtiyacını 

azaltması beklenir? 

A) Kar payı ödeme oranındaki bir artış 

B) Kar marjındaki bir azalış 

C) Gider hesaplarında bir azalış 

D) Beklenen satışlardaki artış 

E) Ortalama alacaklardaki azalış 
Yanıt: C 

Aşağıdakilerden finansal araçlardan 
hangisi para piyasası araçlarından 

biridir? 
A) Tahvil 
B) Finansman Bonosu 

C) Hisse Senedi 
D) Gelir ortaklığı senedi 

E) İmtiyazlı Hisse Senedi 
Yanıt: B 

"" "i'j 

"' cı 

65. 

66. 

67. 

iŞLETME 

Bir hisse senedi ile ilişkilendirebile
cek piyasa riskini belirlemede en 
uygun kriter aşağıdakilerden hangi
sidir? 
A) Hisse senedi satışlarının standart 

sapması 

B) Hisse senedinin Beta katsayısı 

C) Hisse senedi getirilerinin standart 
sapması 

D) Piyasa portföyü getirilerinin değişim 
katsayısı 

E) Piyasa portföyü getirilerinin standart 
sapması 

Yanıt: B 

Bir hissenin betası, hisse senedi fiyatı 
ile Pazar endeksi arasındaki ilişkiyi 

gösterir. Pazar endeksi piyasa risk un
surları ile artıp azaldığından, senet ile 
Pazar arasındaki ilişkiyi gösteren bu 
katsayı aynı zamanda piyasa riskinin 
ölçüsüdür. 

Ortaklarına hizmet etme ile ilgilenen, 
hisse senetleri sermaye piyasasında 
işlem gören bir firma yönetiminin 
öncelikli amacı aşağıdakilerden 

hangisi olmalıdır? 
A) Beklenen hisse başına düşen karı 

en yüksek düzeye çıkarmak 

B) Beklenen ortalama maliyeti en aza 
indirmek 

C) Hisse senedi fiyatlarını en yüksek 
düzeye çıkarmak 

D) Hisse senedi fiyatlarını piyasa dal
galanmalarından korumak 

E) Beklenen net karı en yüksek düzeye 
çıkarmak 

Yanıt: A 

Aşağıdakilerden hangisi, cari oranı 
etkilemez? 
A) Vadesi bir yıldan fazla olan alacak

ların tahsil edilmesi 
B) Uzun vadeli borç sağlanarak kısa 

vadeli borç senetlerini ödemek 

C) Sabit varlıkların nakit karşılığı satıl

ması 

D) iştirak hisselerinin nakit karşılığı 
devredilmesi 

E) Nakit kullanılarak stokları artırmak 
Yanıt: E 
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Cari oran Döner varlıkların kısa süreli 
borçlara bölünmesi ile bulunur. Nakit 
kullanılarak stokların azaltılması duru
munda döner varlıklar kaleminde ve kı
sa süreli borç kaleminde bir değişiklik 
olmayacağından cari oran değişmez. 

68. Aşağıdakilerden hangisindeki bir 
artışın, bir firmanın kar payı dağıtma 
isteğinde azalmaya yol açması bek
lenir? 
A) Kurumlar vergisi oranı 
B) Ticari alacakların tahsil sürelerinin 
C) Karlı yatırım fırsatları 
D) Hisse başına düşen kar 
E) Karlardaki durağanlık 

Yanıt: C 

Karlı yatırım fırsatlarının artması duru
munda işletme bu yatırımları gerçek
leştirebilmek için daha çok fona ihtiyaç ~ 
duyacaktır. Bu nedenle daha az karpa- .l!! 
yı dağıtma yoluna gidecektir. :s< 

69. Sermaye maliyeti ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ağırlıklandırılmış ortalama sermaye 

maliyeti hesabında vergi sonrası 
maliyetler hesaba katılır 

B) Bir firmanın sermaye yapısı ağırlık
landırılmış ortalama sermaye mali
yetini etkiler 

C) Dağıtılmayan karların maliyeti, or
takların eşit riske sahip alternatif ya
tırımlardan kazanacakları getiriye 
eşittir 

D) Vergi oranı arttığında diğer tüm fak
törlerin sabit kalması durumunda, 
bir firmanın ağırlıklandırılmış orta
lama sermaye maliyeti artacaktır 

E) Yeni çıkarılan menkul kıymet mali
yetleri ağırlıklandırılmış ortalama 
sermaye maliyetini artırır 

Yanıt: A 
Ortama sermaye maliyeti işletmenin 
kullandığı tüm kaynakların ortalamasını 
temsil eder. Bu kaynaklar arasında 

-~ 
Ol 
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borçlar da önemli yer tutar. Vergi oran
larının artması durumunda borçlanma
nın maliyeti azalacağından, ağırlıklı or
talama sermaye maliyetinin de azal
ması beklenir. 

70. Aşağıdakilerden hangisinin artması, 
bir firmayı Toplam Borç/Toplam Var
lık oranını yükseltmeye teşvik eder? 

71. 

72. 

A) Gelir Vergisinin oranının 

B) İflas maliyetleri 

C) Kurumlar vergisi oranının 
D) Firmanın faaliyet kaldıraç derecesi

nin 

E) Faiz oranlarının 

Yanıt: C 

Vergi oranları arttıkça, borçlanmanın 

maliyet avantajı artacak firmalar bu du
rumda daha çok borçlanma yoluna gi
deceklerdir. 

Seyyar köftecilik yapmak için araba 
kirası, mangal, kömür v.b. sabit gi
derler 200.000.000.-TL'dir. Köfte ba
şına değişen gider 200.000.-TL'dir. 
Bu verilere göre toplam 50.000.000.
TL kar elde edebilmek için tanesi 
300.000.-TL'den kaç tane köfte sa
tılmalıdır? 

A) 1.000 

D) 2.500 

B) 1.500 

E) 3.000 

C) 2.000 

Yanıt: D 

Üretim miktarı = (200.000.000 + 
50.000.000)/(300.000 - 200.000) = 
2500 

Toplam varlıkları 800.000.000.-TL ve 
toplam varlık devir hızı oranı 2 olan 
bir işletmenin toplam satışları ne 
kadardır? 

A) 400 .000 .000 B) 800.000.000 
C) 1.200.000.000 D) 1.600.000.000 
E) 2.400.000.000 

Yanıt: D 
Varlık Devir Hızı = SatışlarfToplam Varlıklar 
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73. Aşağıdakilerden hangisi çalışma 

74. 

sermayesi yönetiminde öncelikli ola
rak dikkate alınacak hesaplardan biri 

değildir? 

A) Tahvil yoluyla borçlanma 

B) Ticari alacaklar 

C) Kasa 

D) Ticari borçlar 

E) Bankalar 
Yanıt: A 

Çalışma sermayesi yönetiminde önce

likli olarak likit ve kısa süreli varlıklarla 

ilgilenilir. Tahvil diğer varlıklara göre 

daha uzun süreli varlıktır. 

Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın 
sermaye maliyetinin hesaplanma 

amaçlarından biri değildir? 

A) Yatırım değerlendirme kriteri olarak 

sermaye maliyetini kullanmak 2 
B) İşletme borçlarının değerinin belir

lenmesinde sermaye maliyetini kul

lanmak 

C) Getiri oranları belirlenen yatırımların 

firma için karlı olup olmadığını belir

lemek 

D) Yatırımcıya elde etmeyi tahmin et

tikleri getiri düzeyinin karşılanacağı

nın güvencesini vermek, 

E) Firmanın gelecekte yapmayı dü

şündüğü yatırımlar için gerekli fi

nansman miktarını belirlemek 
Yanıt: B 

75. Cari oranı 1,2 ve dönen varlıkları 

300.000 olan bir işletmenin kısa va

deli borç miktarı ne kadardır? 

A) 225.000 

B) 250.000 

C) 290.000 

D) 320.000 

E) 350.000 
Yanıt: B 

1,2 = 300.000.000/KSB bu durumda 

KSB 250.000 olarak hesaplanır. 

~ 
-~ 
Ol 

İŞLETME 

76. Aşağıdakilerden hangisi sermaye 
piyasası araçlarından biri değildir? 

A) Devlet tahvilleri 

8) Hisse senetleri 

C) Dövize endeksli uzun vadeli fonlar 

D) Vadesi 1 yıldan fazla olan ticari kre

diler 

E) Hazine bonoları 

Yanıt: E 

Sermaye piyasası araçları vadesi 1 

yıldan fazla olan araçlar olarak kabul 

edilir. Hazine bonoları vadesi 1 yıldan 

az olan bir kamu borçlanma aracıdır. 

n. Finansal kaldıraç derecesi arttıkça 

aşağıdakilerden hangisinin değerin
deki değişme ile aynı oranda artar? 

A) Sabit maliyetler 

B) Değişken maliyetler 

C) Hisse başına düşen kar 

D) Yönetim maliyetleri 

E) Amortisman giderleri 

Yanıt: C 

Finansal kaldıraç, finansal riskin ölçü

südür. Faiz ve vergiden önceki kardaki 

değişikliğin hisse başı gelirlerde yara

tacağı etkiyi gösterir. 

78. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın 
finansal bütçe sürecindeki ilk aşa

masıdır? 

A) Satışların tahmini 

B) Stokların tahmini 

C) Uzun vadeli yabancı kaynakların 

tahmini 

D) Cari oranın tahmini 

E) Pazar tahmini 
Yanıt: A 

Bütçe süreci satışların tahmini ile baş

lar, çünkü işletmelerin nakit girişlerinin 

ve çıkışlarının büyük bir bölümü satış

lar ile yakından ilişkilidir. 



FİNANSAL YÖN ETİM 

79. Bir firmanın dönen varlıklarının kısa 
vadeli borçlarını aşan kısmına ne 
denir? 

A) Finansman oranı 

B) Cari oran 

C) Asit·test oranı 

D) Borç ödeyebilme kapasitesi 
E) Net çalışma sermayesi 

Yanıt: E 

80. Bir firmanın yaptığı bir yatırım proje
sinin işletmeye sağlayacağı ek fayda 
ve maliyetler aşağıda verilmiştir. 
(x1000) 

Gelirler : 300 
Amortisman : 120 

Giderler : 140 
Vergi oranı : %40 

Bu verilere göre yatırım projesının 
firmaya sağlayacağı ek nakit akımı 
kaç bin TL'dir? 

A) 24 

B) 144 
C) 36 

D) 160 

E) 40 

Yanıt: B 
Ek Nakit Akışı şu şekilde hesaplanır: 
= (Gelirler - Amortisman - Giderler) x 
(1- vergi oranı) +Amortisman 
= (300--120--140) (1-0,40) + 120 = 144 

81. Satışlar/Ortalama Toplam Varlıklar 

oranı için aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle doğrudur? 

A) Bir karlılık oranıdır 
B) Bir Cari orandır 

C) Bir likidite oranıdır 

D) Dupont modelinin esaslarından biri
dir 

E) Bir firmanın ortaklarının dışındaki 
yatırımcıların fonlarını değerlendir
medeki etkinliğini gösteren orandır 

Yanıt: D 
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82. Nominal değeri 1.000.-TL olan ve 
ihracında 1.200.-TL'ye satılan bir 
devlet tahvili için aşağıdaki ifadeler
den hangisi kesin doğrudur? 

A) Tahvilin kupon faiz oranı vadeye 
kadar olan getiri oranından daha 
yüksektir 

B) Tahvilin kupon faiz oranı vadeye 
kadar olan getiri oranından daha 
düşüktür 

C) Tahvilin kupon faiz oranı ile vadeye 
kadar olan getiri oranı birbirine eşit
tir 

D) 3 ayda bir faiz ödeyen bir tahvildir 

E) 6 ayda bir faiz ödeyen bir tahvildir 

Yanıt: A 

83. Bir varlığın başlangıç yatırım maliye
tinin hesaplanmasında aşağıdakiler
den hangisi dikkate alınmaz? 

A) Net çalışma sermayesinde meyda
na gelen değişmeler 

B) Yatırım maliyeti üzerinden hesapla-
nan amortisman 

C) Montaj giderleri 

D) Satın alma bedeli 

E) Varlığın kullanımı için yapılan eğitim 
giderleri 

Yanıt: B 

Amortisman, başlangıç yatırım maliye
tinde değil nakit akışlarının hesaplan
masında kullanılır. 

84. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçe
si içerisinde yer almaz? 

A) Kasada meydana gelen değişim 

B) İhtiyaç duyulan yeni finansman 

C) Nakit tahsilatlar 

D) Nakit ödemeler 

E) Net kar 

Yanıt: E 
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85. 

86. 

87. 

Bir yatırımcı Temmuz 2007'de vadesi 
bir yıl olan bir hazine bonosunu 

1000 TL den alıp vade sonunda 1300 
TL den satmıştır. Fiyatlar genel se· 

viyesi ise Temmuz 2007'den Tem
muz 2008'e kadar %10 oranında bir 
artış göstermiştir. 

Bu verilere göre yatırımcının Temmuz 
2008'de vadesi gelen hazine bonosun
dan bir yıllık yatırım dönemi sonunda 

elde ettiği nominal geliri oranı ile reel 
getiri oranı aşa!'.jıdaki seçeneklerin 
hangisinde birlikte verilmiştir? 

Nominal getiri (%) Reel Getiril%) 

A) 30 18 

B) 30 20 

C) 30 30 

D) 15 1 O 

E) 15 18 
Yanıt: A 

Nominal Getiri=(1300· 1000)/1000= %30 

Reel Getiri Oranı=(1+0.30)/(1+0.10)-1= %18 
-~ 
.o 

~ 
Genellikle mal ve hizmet satışından ·§ 
doğan ve ileri bir tarihte vadesi ge· cı 

lecek olan bir alacağın daha önce bu 
hakkı elinde bulunduran satıcı fir· 
maya başvurma hakkı olmaksızın 

satın alınmasına ne ad verilir? 

A) Franchising B) Futures 

C) Forfaiting D) Leasing 

E) Swap 
Yanıt: C 

Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı 

hisse senedinin maliyetinin, tahvil 
ihraç ederek yapılan borçlanmaya 
göre daha yüksek olmasının neden
lerinden biridir? 
A) Hisse senedi fiyatlarının yüksek ol

ması 

B) Hisse senedi kar paylarının düşük 
olması 

C) Tahvil faizinin vergi matrahından 

düşülebilmesi 

D) imtiyazlı hisse senetlerinin daha likit 
olması 

E) imtiyazlı hisse senetlerine ayrıcalık 

tanınması 

Yanıt: C 

88. 

89. 

90. 

iŞLETME 

Borçlanma yoluyla finansmanın maliye

tinin özsermaye yoluyla yapılan fi

nansmana göre daha düşük olmasının 

iki nedeni vardır, bunlardan ilki borç

lanma yolu ile finansmanda risk daha 

azdır, ikinci nedeni ise borcun vergi 

avantajıdır. 

İşletmelerde f inansal yönetimin 

birincil amacı aşağıdakilerden han

gisidir? 
A) İşletmenin piyasa değerini mak-

simum yapmak 

B) Kan maksimum yapmak 

C) Hisse başı karı yükseltmek 

D) Tüketicileri memnun etmek 

E) istihdam yaratmak 
Yanıt: A 

Spot piyasada 1 ABD doları= 1.260 

Euro iken, bir amerikan bankası 

ABD dolarına yıllık %3 ve bir Avrupa 

bankası Euro'ya yıllık %2 faiz öde

mektedir. 

Faiz oranı paritesi kuramına göre arbit

raja imkan vermeyecek 1 yıllık 

Dolar/Euro torward kuru kaçtır? 

A) 1,2817 B) 1,2787 

C) 1 ,2723 D) 1,2643 

E) 1,2477 
Yanıt: C 

1 yıllık Dolar/Euro forward kuru şu şe

kilde hesaplanır 

1.260 x (1+0.02)/(1+0.02) = 1.2723 

Sermaye bütçelemesinde projenin 

sağlayacağı nakit akımlarını hesap

layabil mek için aşağıdakilerden 

hangisi ne kar yada zararın yanında 

analize dahil edilmelidir? 

A) Kar marjı 

B) Brüt kar 

C) Satış hasılatı 

D) Faiz giderleri 

E) Amortismanlar 
Yanıt: E 



FİNANSAL YÖNETİM 

91. Elde edilen karın ne kadarının ortak
lara dağıtılacağı ve ne kadarının iş
letmede bırakılacağı ile ilgili kararlar 
ne tür kararlardır? 

A) Muhasebe kararlan 

B) Finansal kararlar 

C) Sermayeye ilişkin kararlar 

D) Dividand kararlan 

E) Finansman karartan 

Yanıt: D 

92. Hisse senetleri 50 TL'den işlem gö
ren ve sıfır büyüme oranına sahip 
olan bir şirketin hisse başına dağıtı
lan karpayı miktarı 5 TL'dir. Bu şirke
tin özsermaye maliyeti % kaçtır? 

A) 2,50 B) 5 C) 8 

D) 10 E) 12,50 

Yanıt: D ~-: 
Özsermaye maliyeti hisse başına dağıtı-

32 lan karpayı miktarı/hisse senedi fiyatı 
şeklinde hesaplanır. Buna göre maliyet -~ 
= 5/50 = % 1 O olarak hesaplanır 

93. Faiz oranları % 10 seviyesindeyken, 
yılda 1000 TL ödeyecek sonsuz va
deli bir tahvilin bugünkü değeri kaç 
TL'dir? 

A)900,90 B)1000 C)1110 

D) 9090,90 E) 10.000 

Yanıt: E 

BD = 1000/0, 1 O = 10.000 

94. Bir işletmenin faaliyetlerine devam 
edebilmesi için gerekli olan teknik 
bilgi, marka patent gibi varlıklar gru
buna ne ad verilir? 

A) Maddi varlıklar 

B) Finansal varlıklar 

C) Cari varlıklar 

D) Maddi olmayan varlıklar 

E) Menkul değerler 

Yanıt: D 
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95. Bir işletmenin cari oranı 2'ye eşitse 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İşletmenin stokları, borçlarının 2 ka
tına eşittir 

B) İşletmenin borçları, varlıklarının 2 
katına eşittir 

C) İşletme %20 piyasa faiz oranı üze
rinden borçlanmıştır 

D) İşletmenin dönen varlıkları kısa va
deli borçlarının 2 katına eşittir 

E) İşletmenin uzun vadeli varlıkları, kı
sa vadeli varlıklarının 2 katına eşittir 

Yanıt: D 

96. Aşağıdakilerden hangisinin gerçek
leşmesi durumunda işletmeden na
kit çıkışı olmaz? 

A) Kar payı ödemesi 

B) Duran varlık artışı 

C) Dönen varlık artışı 

D) Sermaye artırımı 

E) Vergi ödemesi 

Yanıt: D 

97. Bir işletmenin şu anda hisse senet
lerinin piyasa değeri 50 TL'dir. Bu 
hisse senedi karşılığında gelecek yıl 
2 TL kar payı dağıtılacaktır. Gelecek 
yıllarda kar paylarının %4'1ük bir ar
tış kaydedeceği tahmin edilmektedir. 
Buna göre hisse senedinin maliyeti 
% kaçtır? 

A) 2 B) 5 C) 8 

D)10 E)15 

Yanıt: D 

Gordon büyüme modeli bu soruyu çözme
miz gerekir. Bu modele göre ; 

k=D1/Po+g 

k: özsermaye maliyeti 

D1: Gelecek yıl dağıtılacak hisse başına 

karpayı miktarı 

Po : Hisse senedinin fiyatı 

k: 2/50 + 0,04 = % 8 
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98. Finansal kurumların fon arz ve talep 
eden taraflara sağladığı faydalar 

arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez? 

A) Riski paylaşmak 

B) Vade ayarlaması yapmak 

C) Miktar ayarlaması yapmak 

D) Fon maliyetlerini arlımıak 

E) Danışmanlık hizmeti vermek 

Yanıt: D 

99. Aşağıdakilerden hangisi finansal 

piyasaların fonksiyonları arasında 

gösterilemez? 

A) Tasarrufları özendirmek 

B) Sermaye birikimini sağlamak 

C) Fonların kullanımında etkinlik sağ

lamak 

D) İşletmelerin karlılığını artırmak j 
E) Yatırılabilir fonların en uygun miktar- :;z 

larda, en kısa zamanda ve en az -~ 

maliyetle akışını sağlamak cı 

Yanıt: D 

1 DO.Aşağıdakilerden hangisi para yara

tan finansal kurumlardan birisidir? 

A) Risk Sermayesi Şirketleri 

B) Sigorta Kurumları 

C) Merkez Bankaları 

D) Kolektif Yatırını Kurumları 

E) Kalkınma ve Yatırım Bankaları 

Yanıt: C 

Para yaratan finansal kurumlar, Merkez 

Bankaları ve Ticaret Bankalarıdır. 





. , .... 



ÜRETİM YÖNETİMİ 

ÜRETİM YÖNETİMİ 

1. Aşağıdakilerden hangisi modern 
üretimin temel özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Diversifikasyon 

B) Normlaştırma 

C) Genişletme ve daraltma 

D) Parçalama 

E) İhtisaslaşma 

Yanıt: D 

2. İmalatçıların mamülleri için belirli 
ölçülere, belirli nitelikteki tip veya 
örneklere uymalarına ne ad verilir? 

3. 

A) Uzmanlaşma 

B) Prodüktivite 

C) Standartlaştırma 

D) Entegrasyon 

E) Çeşitlendirme 
Yanıt: C 

Normalde planlanan ve gerçekleşen 
üretim miktarlarını zaman değişkeni 
ile birlikte gösteren bir imalat prog
ramına ne ad verilir? 

A) Gantt Şeması 

B) Perl Şeması 

C) CPM şeması 

D) Lineer Proglamlama 

E) Hareket etütleri 

Yanıt: A 

4. Aşağıdakilerden hangisi tek ürün 
çeşidi üreten işletmelerde tamamen 
aynı özelliklere sahip tek bir ürün çe
şidi üretilmesi işlemine verilen addır? 

A) Seri üretim 

B) Teknik üretim 

C) Kitle üretim 

D) Bağımsız üretim 

E) Alternatif üretim 

Yanıt: C 
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5. Aşağıdakilerden hangisi firmaların 
katlandığı nakliye maliyetini oluştu
ran unsurlardan biri değildir? 
A) Sigorta B) Sermaye 
C) Bakım onarım D) İşçi ücretleri 
E) Amortismanları 

Yanıt: B 

6. Üretim miktarındaki değişikliklerin 
maliyet üzerindeki etkisine ne ad ve
rilir? 
A) Maliyet esnekliği 
B) Arz esnekliği 
C) Talep esnekliği 
D) Çapraz esneklik 
E) Miktar esnekliği 

Yanıt: A 

7. Hiçbir alternatifte değişmeyen maliyet 
unsurlarına ne ad verilir? 
A) Alternatif maliyet 
B) Tahmini maliyet 
C) Denetlenebilir maliyet 
D) Dolaysız maliyet 
E) Batık maliyet 

Yanıt: E 

8. Birim ürün maliyetinin minimum ol
duğu çalışma hızı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Optimum çalışma hızı 
B) Fiili çalışma hızı 
C) Potansiyel çalışma hızı 
D) Aşırı çalışma hızı 
E) Asgari çalışma hızı 

Yanıt: A 

9. A.Smith'e göre ölçeğe göre artan ge
tirinin en önemli nedeni aşağıdakiler
den hangisidir? 
A) Marjinal ikame oranı 
B) Ekonomik işbölümü 
C) Araştırma-geliştirme 
D) Minimum maliyet 
E) Aşırı kapasite 

Yanıt: B 
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1 O.Büyük işletmelerin ekonomik avantaj

larının belli bir sınıra kadar devam et
tiği, bu sınırın aşılması durumunda 
ise ekonomik sakıncaların ağırlık ka

zanacağı şeklindeki yaklaşım aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) Tam istihdam 

B) Olgun ekonomiler 

C) Fonksiyonel rekabet 

D) Genç endüstriler 

E) Dışsallık 
Yanıt: C 

11.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

tedarik maliyeti unsurlarından biri 
değildir? 

A) Taşıma maliyeti 

B) Depolama maliyeti 

C) Tedarik yan masrafları 

D) İşyeri kirası 

E) Girdi çeşitlerinin üretim katsayıları 

Yanıt: D -~ 
Ol 

12.Aşağıdakilerden hangisi modern üre

timin özelliklerinden biri değildir? 

A) Sermaye birikimi 

B) Bütünleşme 

C) Çeşitlendirme 

D) Standartlaşma 

E) Gerileme 
Yanıt: E 

13.Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite 
yönetiminin uygulanmasında üst yö
netimden kaynaklanan engellerden 
biri değildir? 

A) Yönetimin kendini değiştirmeye açık 

olması 

B) Yönetimin algılama hatası 

C) Ekip birliğine yeterince yer verilme

mesi 

D) Bölümler arasında hatalı rekabet 

E) Yüksek mevkideki yöneticilerin tutu

mu 
Yanıt: A 

İŞLETME 

14.Aşağıdakilerden hangisinde üretimin 
bileşenleri sırayla verilmiştir? 

A) Toprak-Emek-Sermaye 

B) Üretim-Tüketim-Yatırım 

C) Hasılat-Maliyet-Kar 

D) Hammadde-Emek-İmalat 

E) Hammadde-Enerji-Üretim 

Yanıt: A 

15.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

stoklarından biri değildir? 

A) Yarı mamül 

B) Mamül 

C) Hammadde 

D) Demirbaş 

E) Yardımcı madde 

Yanıt: D 

16.Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik 
gelişmelerin işletmeler üzerindeki 

olumlu etkilerinden biri değildir? 

A) Üretilen mal miktarını artırması 

B) Üretilen standartiara uygunluğunun 
sağlanması 

C) İşleyiş maliyetlerinin azaltması 

D) Verimliliği yükseltmesi 

E) İşgücüne olan talebin artırması 

Yanıt: E 

17.Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin 

kuruluş çalışmaları çerçevesinde ha
zırlanan fizibilite etüdünün amaçla
rından biri değildir? 

A) Stok mal miktarını belirlemek 

B) Kuruluş yerini belirlemek 

C) Teknik araç- gereç ihtiyacını belirle

mek 

D) Finansal ihtiyacını belirlemek 

E) Üretim kapasitesini belirlemek 

Yanıt: A 
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18.Aşağıdakilerden hangisi yıllık üretim 
programının işletmeye sağlayabilece

ği yararlardan biri değildir? 

A) Faaliyetler arasında uyum sağlaması 

B) Hazırlanma maliyetinin düşük olması 

C) Yetki devrini kolaylaştırması 

D) Etkili denetim standartları oluştur
ması 

E) Karşılaşılabilecek kritik durumları 
önceden göstermesi 

Yanıt: C 

19. 5 makinası olan atölyede günde 2 
vardiya ve haftada 6 günlük çalışma 
sonucunda bir haftada 860 birim çıktı 
üretiliyorsa birim makine başına haf
talık verimlilik yüzdesi oranı kaçtır? 

A)80 8)91 C)160 

D)172 E)480 

Yanıt: D 

20.Pratik (normal) kapasite ile fiili kapa-
site arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Teorik kapasite 

B) Pratik kapasite 

C) Optimum kapatise 

D) Atıl kapasite 

E) Tam kapasite 

Yanıt: D 

21.Aşağıdaki faktörlerden hangisi, bir 
işletmenin optimal kapasite seçim ka
rarını etkilemez? 

A) Üretilen mamülün talep düzeyi 

B) Üretimde kullanılan teknoloji 

C) Kullanılan hammaddelerin nicel ve 
nitel özellikleri 

D) İşletmenin pazarlama stratejisi 

E) İşletmenin kuruluş yeri 

Yanıt: E 

-~ 
.o 

~ 
-~ 
Ol 
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22.Aşağıdakilerden hangisi ürüne göre 
fabrika içi yerleştirme düzeni yapıla
bilmesi için gerekli koşullardan biri 
değildir? 

A) Üretim tipinin sürekli olması 
B) Talebin ve üretimin büyük ve de

vamlı olması 

C) Üretimde kullanılan parçaların stan
dart olması 

D) Üretilecek ürünlerin aynı tipte olma
sı 

E) Üretimde aynı işlem tekrarının az 
olması 

Yanıt: E 

23.Üretim kapasitesi 12,500 birim, sabit 
giderleri 15,000,000 TL birim değişken 
maliyeti 5,000 TL ve birim satış fiyatı 
8,000 TL olan bir işletme başabaş 
noktasına ulaşabilmek için kapasite
nin yüzde kaçını kullanmalıdır? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
Yanıt: C 

24.Siparişe göre üretimde aşağıdakiler
den hangisinin gerçekleşmesi bekle
nir? 
A) Nihai ürün stoklarının artması 
B) Ürün esnekliğinin daha önemli ol

ması 

C) Ürün odaklı stratejinin uygun olması 
D) Müşterilerin, imalatçının sunacağı 

değişik standart birimlerin birleşme
sinden oluşan nihai ürünleri sipariş 
etmeleri 

E) Çok sayıda montaj hattı gerektirme
si 

Yanıt: B 

25.Aşağıdakilerden hangisi malzeme 
ihtiyaç planlamasının etkinliği artırır? 

A) Küçük partili üretim 
B) Sağlıklı envanter kayıtları 
C) Daha az sayıda malzeme ihtiyaç lis

tesi 
D) Uçuşkan imalat ortamı 
E) Daha fazla malzeme satıcısıyla ça

lışma 

Yanıt: B 
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26. 

A B c D 

1.makine 7 3 1 6 

2.makine 4 2 5 8 

Yukarıda önce birinci ve sonra ikinci 

makinede yapılması gereken işlemler 

ve bu işlemlerin süreleri (saat olarak) 

verilmiştir 

Buna göre, işlemlerin toplam bitirilme 

sürelerini minimize edecek sıralama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) A-D-C-B 

B) C-A-B-D 

C) C-A-D-B 

D) D-C-A-B 

E) D-B-C-A 
Yanıt: C 

27.PERT/CPM şebekesini oluşturmaya 

başlamadan önce proje genel olarak 

tanımlanmalıdır. 

·~ 

~ 
-~ 

Tanımlanması gereken en önemli iki cı 

tip bilgi aşağıdakilerden hangisinde 

birlikte verilmiştir? 

A) İşgücü ve projenin süresi 

B) Faaliyetler ve süre 

C) Hızlandırılmış süreler ve işgücü 

D) İşgücü ve süre maliyetleri 

E) Faaliyetler ve öncelik ilişkileri 

Yanıt: E 

28.Toplam Kalite Yönetimi için aşağıda

kilerden hangisi söylenemez? 

A) Sorun ortaya çıkmadan önlemler alı

nır İşletme proaktifitir. 

B) Üretim zincirinde kullanılan tüm girdi
ler kalitelidir 

C) Yapılan her iş verilere ve ölçüme da
yalıdır 

D) İşi, ilk seferde doğru yap felsefesi 

geçerlidir 

E) TKY'de kar maksimizasyonu esastır 

Yanıt: E 

iŞLETME 

29."Kalite kaynakta gerçekleşir." cümle

si aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 

A) Ürün kalite-kontrolünün daha sık ya

pılmasını 

B) Tekrar işleme maliyetlerinin daha 

yüksek olduğunu 

C) Kalite-kontrol elemanlarının hatayı 

kimin yaptığını bulması gerektiğini 

D) Hammaddenin daha ucuza temin 

edilmesi gerektiğini 

E) Pazarlama maliyetlerinin yüksek 

olduğunu 

Yanıt: B 

30.Büro yerleşim düzeni ile ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru

dur? 

A) Çalışanların çoğu üstleri ile göz te

masında olmayı tercih eder 

B) Büro konforunun sağlanması çalışa

nın örgüt içindeki pozisyonunu güç

lendirmez 

C) Büro yerleşiminde değişik görev ya

panların karşılıklı ilişkilerinin önemi 

yoktur. 

D) Mahremiyet, büro yerleşiminde çok 

fazla önemlidir 

E) Büro yerleşimi, ürüne göre yerleşim 

düzeninin özel bir tipidir. 

Yanıt: E 
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31.Firmanın İş elemanları,işlem süreleri 
ve öncelik ilişkileri aşağıda verilmiş
tir; 

İş elemanı İşlem süresi Önceki 
(sn) işlemler 

1 40 -
2 30 1 

3 50 1 
4 40 2 
5 6 2 
6 25 3 
7 25 3 

8 20 4 veya 5 
9 28 6 veya 7 

10 30 8 veya 9 

Bu firma saatte 60 birim üretmek üze-
re bir montaj hattı oluşturmak iste- ·:;; 
mektedir.Buna göre, teorik minimum ~ 
iş istasyonu sayısı ve en uzun işlem :;;: 
süreli elemana göre oluşturulacak iş ·~ 

istasyonu sayısı sırasıyla kaçtır? cı 

A) 3 ve 5 B) 5 ve 6 

C) 5 ve 5 D) 4 ve 6 

E) 6 ve 6 

Yanıt: E 

32.Aşağıdakilerden hangisi "tam zama
nında üretim sistemi" ile bağdaşmaz? 

A) Çok düşük stok düzeyleri 

B) Maliyetlerin azaltılması 

C) Sıfır - hatalı üretim 

D) Düzenli malzeme akışları 

E) Düzensiz aralıklarla, değişik hacim
lerde gelen talep 

Yanıt: E 
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33. "Atölye tipi üretim sistemi" ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) "Atölye tipi üretim sistemi" ile parti 
üretimi terimleri aynı anlamda kullanı
lır 

B) Atölye ile iş istasyonu terimleri aynı 
anlamda kullanılır 

C) "Atölye tipi üretim sisteminde" büyük 
miktarlarda mamul stokları görülür 

D) "Atölye tipi üretim sisteminde" büyük 
miktarlarda hammadde stokları görü
lür 

E) Hizmet üretimiyle " Atölye tipi üretim 
sistemi" bağdaşmaz 

Yanıt: A 

34.Malzeme İhtiyaç Planlaması için aşa
ğıdaki bilgilerden hangisine daha az 
ihtiyaç duyulur? 

35. 

A) Üretim süresi 

B) Parti büyüklüğü 

C) Sabit sipariş miktarı 

D) Fire oranları 

E) Güvenlik stoku 

Yanıt: E 

İstasyon 

Toplam Süre 

A-> B-> C 

5,7 4,3 8,6 

Yukarıda uç iş istasyonu ve bu istas
yonlardaki işlemlerin gerektirdiği top
lam üretken süreler yer almaktadır. 
Pazar şartları her 8 dakikada 1 birim 
üretilmesini gerektirmektedir. 

Buna göre, sistemde darboğaz nere
de oluşur? 

A) C istasyonunda 

B) B istasyonunda 

C) Darboğaz oluşmaz 

D) A istasyonunda 

E) Piyasa talep miktarında 

Yanıt: A 
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36.Firma A ve B ürünlerini, MASAC 27A 
olarak bilinen aynı tip operasyonla 
üretmektedir. Firma günde 8'er saat
ten oluşan iki vardiya ile" yılda 250 
gün çalışmaktadır. Gelecek yılda tale
bi karşılayabilmek için de o/o 25'1ik bir 
yedek kapasite oluşturmak istemek
tedir. Firmanın, gelecek yıla ait talep 
tahminleri ve üretimle ilgili diğer bilgi
ler aşağıda verilmiştir. 

ÜrünA Ürün B 

Yıllık Talep 
(Birim/YIL) 4.000 12.000 
Parti Büyüklüğü 80 150 
Standart Üretim 
Süresi 2,5 2 
Standart Hazır-
hk Süresi 18 24 

Bu durumda firmanın istediği kapasi
teye ulaşabilmesi için kaç adet maki
neye daha gereksinimi vardır? 

A) 11 B) 12 C) 13 D) 15 E) 20 ~ 
Yanıt: C 2l :;;: 

·~ 
37.Aşağıdaki hangisi, genel olarak üre- cı 

timin denetlenmesi amacıyla kulla
nılmaz? 

A) Programlama 
B) işi yavaşlatma 

C) iş - görev dağıtımı 
D) işi hızlandırma 

E) Stok kontrol 
Yanıt: A 

38.Kalite yönetimi ile ilgili olarak aşağı
daki ifadelerden hangisi yanlış değil
dir? 
A) Düşük kalite genellikle üretim süresi

ni artırmaz. 
B) Üretilen malın kalitesini denetlemek 

kalite kontrol departmanının görevi
dir. 

C) Yüksek kaliteli mal üretmek firmanın 
pazarını artırabilir. 

D) Hatalı mal üretiminin tek sonucu mal
zeme kaybıdır. 

E) Hatalı üretim oranı %25 olursa firma 
hatasız 100 birim mal üretmek için 
toplam 125 birim mal üretmelidir. 

Yanıt: C 

iŞLETME 

39.X malzemesine olan bağımsız talep 

(T)=7.200 birim yıldır. Bu malzemenin 

bir birimini bir yıl stokta tutmanın ma

liyeti (Mm)=B dolar/birim/yıl, sipariş 

verme maliyeti (Sm)= 16 do

lar/sipariş'tir. Bu verilere göre, bir yı

lın 52 hafta olduğunu varsayarak 

ekonomik sipariş miktarı modeli kul

lanıldığında iki sipariş arasındaki süre 

ne kadardır? 

A) 5 haftadan daha fazla 

B) 3 haftadan fazla 4 haftadan az 

C) 2 haftadan fazla 3 haftadan az 

O) 1 haftadan fazla 2 haftadan az 

E) 1 haftadan daha az 

Yanıt: O 

40.Aşağıdakilerden hangisi malzeme 

ihtiyaç planlaması sisteminin bir gir

disidir? 

A) Üretim programı 

B) Master üretim programı 

C) Bakım onarım planı 

D) Satın alma planı 

E) Raporlama planı 

Yanıt: B 

41.Aşağıdakilerden hangisi bekleme 

hattı modelinin bir özelliğidir? 

A) Doğrusallık varsayımına dayanma 

B) Çok sayıda müşterinin bağımsız ve 

tesadüfi davranışlarına dayanma 

C) Belirli ve istikrarlı talep esasına da

yanma 

D) Rakiplerinin davranışına göre hareket 

etme 

E) Bir bilim dalının en yüksek değeri ve

rebileceği varsayımını açıklama 

Yanıt: D 
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42.Malzeme İhtiyaç Planlamasının etkin
liği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler
den hangisi en önce gelir? 

A) Az aşamalı malzeme listesi 

B) Teknolojik gelişme 

C) İmalathanenin değişkenliği 

D) Envanter kayıtlarının düzgün olması 

E) Küçük partili mal imalatı 

Yanıt: D 

43.Kritik Yol Metodu ile ilgili olarak aşa
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kritik yol faaliyetlerinde en erken baş
langıç, en geç başlangıç zamanıyla 
aynıdır 

B) Projede en erken başlanma süresini 
en kısa yol belirler 

C) Kritik yol faaliyetlerinde en geç bitiş, 

en erken bitiş zamanıyla aynı olabilir. -~ 
.c 

D) Kritik yol faaliyetlerinde en geç bitiş, -~ 
-"' en erken bitiş zamanından daha fazla 

sürer 

E) Kritik yol faaliyetlerinde en erken baş
lama en geç bitişe eşittir 

Yanıt: B 

44. Tam Zamanlı Üretim Programı ile ilgili 
olarak aşağıdaki iadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Üretim süreci arasında malzeme akı
şını koordine ederek ara stok biriki
mini belirler 

B) Üretim sistemleri arasında malzeme 
v.b ihtiyaç planlamasının belirlenme
sinde en iyi yöntemdir 

C) Üretim faaliyetini harekete geçiren 
güç arzdır 

D) Üretim faaliyetini harekete geçiren 
güç para arzıdır 

E) Stoklar için çok büyük depo alanları
na ihtiyaç duyması programın önemli 
bir dezavantajıdır 

Yanıt: A 

-~ 
C> 
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45. "Süreç odaklı bir üretim teorisi, maki
ne ve diğer teçhizatları ile işgücünü 
bir sürece göre organize eder" 

Bu teoriye göre aşağıdakilerden han
gisinde ürün odaklı teori yerine süreç 
odaklı teorinin seçilmesi gerekir? 

A) Teslimat sürelerinin kısa olduğu za
man 

B) Toplam kalite yönetiminin uygulan
masına başlanıldığı zaman 

C) Üretim hacmi yüksek olduğu zaman 

D) Üretim hacminin belirlenmesinde es
neklik gerektiği zaman 

E) Düşük fiyat uygulanmasına geçildi
ğinde 

Yanıt: C 

46.Aşağıdakilerden hangisinin yüksek 
olması işletmeleri daha fazla stok bu
lundurmaya zorlar? 

A) Sigorta giderleri 

B) Depolama maliyeti 

C) Hammadde nakli maliyeti 

D) Faiz ve fırsat maliyetler 

E) Taşıma maliyeti 

Yanıt: E 

47. Aşağıdakilerden hangisi fabrika içi 
ürüne göre yerleşim düzenlerinin 
avantajlarından biri değildir? 

A) Yüksek oranda çıktı sağlanır 

B) Birim maliyetler düşüktür 

C) Malzeme taşıma maliyetleri daha dü
şüktür 

D) İşçi ve ekipmanın düşük kullanım 
oranına sahiptir 

E) Rutin stok kontrol, muhasebe ve sa
tınalma sağlanır 

Yanıt: D 
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48.Aşağıdakllerden hangisi fabrika içi 
ürüne göre yerleşim düzenlerinin de
zavantajlarından sayılamaz? 

A) Sıkıcı tekrarlı işler, işçinin ilerlemesi 

için az fırsat olması işçi motivasyo

nunu düşürebilir. 

B) Düşük Yetenekli işçiler donanımı yö

netemeyebilir veya çıktı kalitesini 

sağlayamaz 

C) Hacimsel değişikliklere karşı esnek 

değildir. , 

D) Bir arıza yada işçi yokluğu nedeniyle 

hat kolaylıkla durıı.bilir 

E) Bireysel çıktıya bağlı teşvik primi sis

temi uygulanabilir 
Yanıt: E 

49.Aşağıdakilerden hangisi, 
seçiminde dikkate alıı)maz? 

kapasite ~ 

A) Ürüne olan talep 

B) Kullanılan teknoloji 

C) Sermaye 

D) Maliyet 

E) Hava durumu 
Yanıt: E 

50.Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin 

üretim departmanının "üretim siste
minin uygulanması ve kontrolüne" 
ilişkin fonksiyonlarındandır? 

A) Stok yönetimi 

B) İşgörenlerin yönetimi 

C) İş güvenliği 

D) Kalite kontrolü 

E) Hepsi 

Yanıt: E 

-~ 
"" ·;::; 

"' cı 

İŞLETME 

51.Bir projedeki kritik faaliyetlerin belir
lenmesinde kullanılan kritik yol yön
temi aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verir? 
A) Projenin tamamlanması için en kısa 

zaman nedir? 
B) Her bir faaliyetin başlayabileceği en 

erken zaman nedir? 

C) Eğer proje en kısa zamanda tamam
lanacaksa her faaliyet en geç ne za
man bitirilecektir? 

D) Projeyi geciktirmeden kritik olmayan 
faaliyetlere sağlanacak en çok ge· 
cikme nedir? 

E) Hepsi 
Yanıt: E 

52.Aşağıdakilerden hangisi üretim yöne
timinin fonksiyonlarından biri değil

dir? 
A) Kapasite planlaması 

B) Ürün tasarımı ve geliştirilmesi 

C) Personel alımı 
D) Üretim planlaması 
E) Pazar araştırması ve satış tahmini 

Yanıt: C 

53.Aşağıdakilerden hangisi, üretim yön
temine göre yapılan sınıflandırmada 
yer alan üretim tiplerinden biri değil
dir? 
A) Sentetik 
B) Fabrikasyon üretim 

C) Analitik üretim 
D) Proje tipi üretim 

E) Montaj üretimi 
Yanıt: D 

54.Aşağıdakilerden hangisi işyeri yerle
şim düzenini etkileyen faktörlerden 
değildir? 

A) Üretilecek ürünün niteliği 

B) Ürünün ne miktarda üretileceği 

C) Üretimde kullanılacak makine ve teç
hizatın nitelikleri 

D) Hammadde, yardımcı malzeme ve 
mamulün taşınma şekli 

E) Hiçbiri 
Yanıt: E 
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55.İşin görülmesinde kullanılan makine, 
araç ve gereçlerin, çalışanın fiziksel 
özelliklerine en uygun biçimde tasa
rımlanması ve düzenlenmesi, fiziksel 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 

böylece çalışanların yeteneklerini et
kin kullanmalarını sağlayarak verimli
liğin ve işin kalitesinin arttırılmasına 
ne ad verilir? 

A) Ergonomi 

B) Kalite çemberi 

C) MRP 

D) Zaman Etüdü 

E) Proses 

Yanıt: A 

~ 
56.Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol ~ 

yöntemi değildir? -~ 

A) Gözle kontrol yöntemi 

B) Çift kutu yöntemi 

C) Sabit sipariş periyodu yöntemi 

D) Kritik yol yöntemi 

E) ABC Yöntemi 

Yanıt: D 

57.Aşağıdakilerden hangisi tamir ve ba
kım planlamasında yaygın olarak kul
lanılan bir yöntemdir? 

A) Bekleme hattı modeli 

B) ABC Yöntemi 

C) MRP 

D) Taşıma modeli 

E) Simülasyon yöntemi 

Yanıt: A 

"' 
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58.Süreç akış şemalarında "bekleme" 
faallyetini göstermek için aşağıdaki 

sembollerden hangisi kullanılır? 

A) D 
B) > 
C) V 
D) o 
E) D 

Yanıt: E 

59.Süreç akış şemalarında "kontrol" 
faaliyetini göstermek için aşağıdaki 

sembollerden hangisi kullanılır? 

B) 

C) V 
D) o 
E)D 

Yanıt: A 

60. Ü , V, c:==) sembol-
leri süreç akış şemalarında sırasıyla 

hangi faaliyetleri göstermektedir? 

A) İşlem-Depolama-Taşıma 

B) İşlem- Kontrol-Taşıma 

C) Kontrol-Depolama-Taşıma 

D) Depolama-Kontrol-İşlem 

E) Kontrol-Bekleme-İşlem 

Yanıt: A 
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61.A ve B olmak üzere iki farklı mamul 

üreten bir fabrikanın üretim yönetici

si, aylık karı maksimize edecek bir 

üretim planlaması yapmak istemekte

dir. Mamullerle ilgili bazı bilgiler aşa

ğıdaki tabloda verilmiştir. 

A B 

Birim Başına kar 20TL 50 TL 

Bir birim üretmek için 12 kg 15 kg 
gereken hammadde 
miktarı 

Bir birim üretmek için 1,5 saat 2 saat 
aereken i~nücü saati 

Fabrikada, üretim için haftada 1500 

kg hammadde ve haftalık 300 saat iş

gücü sağlanabildiğine göre, doğrusal 

programlama formundaki üretim plan

laması modelinin işgücü kısıtı aşağı

dakilerden hangisidir? 

A) 1 ,5A + 2B ,,; 300 

B) 12A+15B,,; 500 

C) 2A + 15B ,,; 1500 

D) 12A + 15B ,,; 300 

E) 20A + 50B ,,; 1800 
Yanıt: A 

62. Yukarıdaki sorudaki değişkenleri kul
lanarak modelin hammadde kısıtını 

belirtiniz? 
A) 1 ,5A + 2B ,,; 300 

B) 12A + 15B ,,; 1500 

C) 2A+ 15B ,,; 1500 

D) 12A+ 15B,,; 300 

E) 20A + 50B ,,; 1800 
Yanıt: B 

63. Kömür, bakır, petrol gibi doğadaki 
temel hammaddelerin işlenmek veya 
kullanılmak üzere çıkarılması ne tip 
bir üretim yöntemidir? 

A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 
C) Sentetik Üretim 

D) Fabrikasyon Üretim 

E) Montaj Üretimi 
Yanıt: A 

-~ 
.o 
-~ .><: 

-~ 
cı 

iŞLETME 

64.Temel hammaddelerin birleştirici iş

lemlerle yeni mamule dönüştürülmesi 

hangi tip üretim yöntemidir? 

A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 

C) Sentetik Üretim 

D) Fabrikasyon Üretim 

E) Montaj Üretimi 
Yanıt: C 

65.Mısırdan mısır yağı, şeker kamışından 

şeker üretiminde olduğu gibi ham

maddelerin ayırıcı işlemlerle parçala

nıp işlenerek mamule dönüştürülmesi 

hangi tip bir üretim yöntemine örnek

tir? 
A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 

C) Sentetik Üretim 

D) Fabrikasyon Üretim 

E) Montaj Üretimi 
Yanıt: B 

66.Temel ve diğer hammaddelerin şekil 

verme yolu ile yeni mamullere dönüş

türülmesine ne ad verilir? 

A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 

C) Sentetik Üretim 

D) Fabrikasyon Üretim 

E) Montaj Üretimi 
Yanıt: D 

67.0tomobil ve televizyon üretiminde 

olduğu gibi hammadde, yarı mamul 

ve yedek parçaların sistematik olarak 

bir araya getirilip yeni ve karmaşık bir 

mamulün üretilmesi hangi tip üretim 

yöntemine örnektir? 

A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 

C) Sentetik Üretim 

D) Fabrikasyon Üretim 

E) Montaj Üretimi 
Yanıt: E 



ÜRETİM YÖNETİMİ 

68.Aşağıdakllerden hangisi mal üretimi
nin genel özelliklerinden biri değildir? 
A) Ürünler elle tutulabilir 
B) Tüketici ile bire bir ilişki hizmet üreti-

mine göre düşüktür 
C) Üretim kalitesini ölçmek kolaydır 
D) Tüketim geciktirilebilir 
E) Emek yoğun üretimdir 

Yanıt: E 

69.Aşağıdakilerden hangisi üretim yön
temlerinden biri değildir? 
A) Analitik üretim 
B) Sentetik üretim 
C) Yerinde üretim 
D) Fabrikasyon üretim 
E) Montaj üretimi 

Yanıt: C ·-

j 
70.Aşağıdakilerden hangisi üretim akışı- 32 

na göre yapılan sınıflandırma içinde ·~ 
yer almaz? cı 

A) Kesikli üretim 
B) Proje üretimi 
C) Montaj üretimi 
D) Parti üretim 
E) Sürekli üretim 

Yanıt: C 

71.Aşağıdakilerden hangisi üretim yöne
timinin görevleri arasında sayılamaz? 
A) Nitelik, fiyat ve miktar, zaman bakı

mından tüketicilerin istedikleri ürünle
ri üretmek 

B) Kalite ve tasarım özelliklerini belirle
mek 

C) Gerekli makine ve teçhizatın sağlan
ması 

D) İşyeri düzenleme, malzeme taşıma, 
işgücü temini gibi üretimin gerçekle
şeceği sistemin kurulması 

E) Tutundurma faaliyetlerini yürütme 
Yanıt: E 
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72.Aşağıdakilerden hangisi üretim sis
teminin girdileri arasında gösterile
mez? 

A) işgücü 
B) Makine 

C) Hammadde 
D) Sermaye 

E) Hiçbiri 

Yanıt: E 

73.Üretim yönetiminde nihai ürünlere 
olan talebe bağımsız talep denilmek
tedir. Buna göre bir ürünün yapımın
da kullanılan parça veya malzemeye 
olan talebe ne ad verilir? 
A) Negatif talep 
B) Bağımlı talep 
C) Elastik talep 
D) Ürün talebi 
E) Hiçbiri 

Yanıt: B 

74.Bağımlı talebe sahip hammadde, par
ça ve altmontaj gruplarına oluşan ih
tiyacı, miktar ve zaman olarak belir
lemek amacıyla tasarlanmış olan bil
gisayar destekli bilgi sistemlerine ne 
ad verilir? 

A)ERP 
B) Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) 
C) KANSAN 
D) Tam zamanında üretim 
E)PERT 

Yanıt: B 

75.MRP sisteminin girdileri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? 
A) Master üretim planı 
B) Bileşen siparişleri 
C) Bağımsız talep kestirimleri 
D) Stok durum ve parça listesi dosyası 
E) Talep tahminleri 

Yanıt: E 
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76.Toplam Kalite Yönetimi için aşağıda

kilerden hangisi söylenemez? 

A) TKY'de maliyet minimizasyonu esastır 

B) Kaliteden tüm çalışanlar sorumludur 

C) Hatalar kaynağında önlenir 

D) Tüketici tatmini ön plandadır 

E) Bozuk mallar bir sonraki üretim aşa

masında düzeltilir 

Yanıt: E 

77 .Birden çok ve farklı ürünün birden 

yapılmasına olanak veren, birbirinden 

bağımsız üretim birimleri olan ve çok 

sayıda üretim hücrelerinin birleştiril

mesinden oluşan üretim sistemlerine 

ne ad verilir? 

A) Esnek üretim sistemleri 

B) Montaj üretimi 

C) Siparişe göre üretim 

D) Proje tipi üretim 

E) Bilgisayara destekli üretim 

Yanıt: A 

78.Stokların periyodik olarak tecrübeli 

bir ambar memuru tarafından gözden 

geçirilip belirli bir düzeyin altına düş

tüğü takdirde sipariş verildiği. Sipariş 

verme düzeyi ve miktarının memurun 

tecrübesine bağlı olarak değiştiği 

stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gözle kontrol yöntemi 

B) Çift kutu yöntemi 

C) Sabit sipariş periyodu yöntemi 

D) Kritik yol yöntemi 

E) ABC Yöntemi 
Yanıt: A 

-~ 
.o 

~ 
-~ 
C> 

iŞLETME 

79.ABC stok kontrol yönteminde toplam 

stok miktarının % 15-20 sini ve toplam 

değerin % 75-80 ini oluşturan stok ka

lemleri hangi grup stoklardır? 

A) A grubu 
B) B grubu 
C) C grubu 
D) ı. Grup 
E) Optimum stok 

Yanıt: A 

80.ABC yöntemi ile stok kontrolünde A 

grubundaki kalemlerin kontrolünün 

daha sıkı yapılabilmesi için hangi yol

lara başvurulur? 

A) Ayrıntılı kayıt sistemleri düzenlenir 

B) Kontrol sorumluluğu daha üst düzey

deki personele verilir 

C) Gözden geçirme periyotları sıklaştırı

lır 

D) Tedarik süresi, sipariş noktası, emni

yet stoku ve sipariş miktarı değerleri 
titizlikle hesaplanır 

E) Hepsi 
Yanıt: A 

81. Sistem içinde benzer üretim karakter

lerine sahip belirli bir parçalar grubu

nun tamamen üretimi için işlem, işgö

ren, makine ve araç-gereçlerin grup

landırıldığı üretim sistemleri aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) Tam zamanında üretim 

B) Hücre tipi üretim 

C) U tipi üretim 

D) Sürekli üretim 
E) Sentetik üretim 

Yanıt: B 

82.Aşağıdakilerden hangisi üretim yön

temlerine göre yapılan sınıflandırma 

türü değildir? 

A) Birincil üretim 

B) Analitik üretim 
C) Sentetik üretim 

D) Fabrikasyon üretim 

E) Siparişe göre üretim 
Yanıt: E 



ÜRETİM YÖNETİMİ 

83.Aşağıdakilerden hangisi üretim mik· 
tarına veya akışına göre yapılan bir 
sınıflandırma sayılmaz? 

A) Siparişe göre 
B) Parti üretimi 
C) Birincil üretim 
D) Proje üretimi 
E) Sürekli üretim 

Yanıt: C 

84.Mamulün az miktarlarda üretildiği 
buna karşılık mamul çeşidinin fazla 
olduğu durumlarda hangi tip üretim 
üretim sistemi söz konusu olur? 
A) Siparişe göre 
B) Parti üretimi 
C) Sürekli üretim 
D) Proje üretimi 
E) Kesikli üretim 

Yanıt: E 
-~ 
.c 

85.Belirli bir mamulün yalnız bir kez üre- ~ 
tildiği, üretimde akışın söz konusu -~ 
olmadığı elektrik santralinin inşa cı 
edilmesi, tersanede gemi yapımı, çok 
katlı bir bina inşaatı gibi durumlarda 
söz konusu olan üretim sistemi aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Siparişe göre 
B) Parti üretimi 
C) Sürekli üretim 
D) Proje üretimi 
E) Kesikli üretim 

Yanıt: D 

86.Eldeki makine ve tesislerin yalnız 
belirli bir mamule tahsis edilmesi ile 
yapılan ve söz konusu mamulün talep 
düzeyi ve üretim miktarları yüksek ol
duğu durumlarda söz konusu olan 
üretim sistemi aşağıdakilerden han
gisidir? 
A) Siparişe göre 
B) Parti üretimi 
C) Sürekli üretim 
D) Proje üretimi 
E) Kesikli üretim 

Yanıt: C 
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87.Bir mamulun özel bir siparışı veya 
sürekli bir talebi karşılamak amacıyla 
belirli miktarlardan oluşan partiler ha
linde üretilmesine ne ad verilir? 
A) Siparişe göre 

B) Parti üretimi 

C) Sürekli üretim 

D) Proje üretimi 

E) Kesikli üretim 

Yanıt: B 

88.Nihai tüketicinin veya müşteri firma
nın zaman, miktar ve kalite bakımın
dan özel olarak belirlediği bir mamu
lun üretilmesine ne ad verilir? 

A) Siparişe göre 

B) Parti üretimi 

C) Sürekli üretim 

D) Proje üretimi 

E) Kesikli üretim 

Yanıt: A 

89.Aşağıdakilerden hangisi üretim sis· 
temi ile ilgili kararlar arasında yer 
alır? 

A) Proses 

C) stoklar 

E) Hepsi 

B) kapasite 

D) kalite 

Yanıt: E 

90. Yapısında hiçbir gereksiz unsur taşı
mayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, 
geliştirme süreci, üretim alanı, fire, 
müşteri memnuniyetsizliği gibi unsur
ların, en aza indirgendiği üretim sis
temlerine ne ad verilir? 

A) Tam zamanında üretim 
B) Kusursuz üretim 

C) Sürekli üretim 

D) Yalın üretim 

E) MRP 

Yanıt: D 
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91.Genellikle sayıları 10'u geçmeyen 

aynı alanda ya da benzer işlerde çalı

şanların oluşturduğu, gönüllü olarak 

bir araya gelen, düzenli olarak prob

lem çözmek için toplanan ve yöneti

me çeşitli çözümler öneren, çalışma 

gruplarına ne ad verilir? 

A) Üst yönetim B) Kalite çemberi 

C) Takım çalışması D) Beyin fırtınası 

E) Hiçbiri 
Yanıt: B 

92.Kaizen felsefesi ile ilgili olarak aşağı

dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İnsan faktörünün geliştirmesine önem 

verir 

B) Stok kontrol yöntemidir 

C) İşletmenin sürece öncelik veren bir 

düşünce tarzını benimsemesi 

D) Sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi 

E) İyileştirmenin standartlaştırılıp, kalıcı 

hale getirilmesi 
Yanıt: B 

93.Bir işletmenin makine ve teçhizatın 

hiçbir bekleme, gecikme, arıza, aksa

ma veya duraklama olmadan ulaşabi

leceği en yüksek üretim miktarına ne 

ad verilir? 

A) Teorik kapasite 

B) Pratik kapasite 

C) Optimum kapatise 

D) Fiili kapasite 

E) Tam kapasite 
Yanıt: A 

94.Fiili kapasitenin normal kapasiteye 

oranına ne ad verilir? 

A) Kaldıraç oranı 

B) Sermaye hasıla oranı 

C) Kapasite kullanım oranı 

D) Stok devir hızı oranı 

E) Rantabilite oranı 
Yanıt: C 

-~ 

95.1- Pazara yakınlık 

il-Devlet teşvik ve sınırlamaları 

111-Hammadde 

iŞLETME 

Yukarıdakilerden hangisi bir işletme

nin kuruluş yeri seçiminde etkili olan 

faktörlerden değildir? 

A) Yalnız 1 

D) Hepsi 

B) Yalnız il 

E) Hiçbiri 

C) ı ve il 

Yanıt: E 

96.Birim başına sabit ve değişken gider

ler toplamının minimum olduğu kapa

siteye ne ad verilir? 

A) Normal kapasite 

B) Fiili kapasite 

C) Atıl kapasite 

D) Optimum kapasite 

E) Fiili kapasite 
Yanıt: D 

97.Stok yönetimi aşağıdaki sorulardan 

hangisine cevap verir? 

A) Belirli bir dönemde kaç adet siparişi 

edilmelidir? 

B) Hangi noktada sipariş yapılmalıdır? 

C) Ne kadar stok bulundurulmalıdır? 

D) Stok maliyetini artıran fiyat değişimle

rine karşı nasıl tedbir alınabilir? 

E) Hepsi 
Yanıt: E 

98.Aşağıdakilerden hangisi stok bulun

durmanın maliyetleri arasında sayıl

maz? 

A) Depolama maliyeti 

B) Sigorta maliyeti 

C) Gayrimenkul vergileri 

D) Amortisman ve eskime maliyeti 

E) Hiçbiri 
Yanıt: E 



ÜRETİM YÖNETİMİ 

99.0lağan duraklamalar sonucu elde 
edilebilen ve teorik kapasitesinin al
tında oluşan en yüksek üretim mikta
rına ne ad verilir? 
A) Normal kapasite 

B) Minimum kapasite 

C) Atıl kapasite 

D) Gerçek kapasite 

E) Optimum kapasite 

Yanıt: A 

100.Bir işletmenin pratik kapasitesi 
120.000 ton, teorik kapasitesi 150.000 
ton ve fiili kapasitesi 100.000 ton ise 
bu işletmenin kapasite kullanım oranı 
kaçtır? 

A) 1/5 

D) 5/6 

B) 3/6 

E) 1/2 

C) 4/5 

Yanıt: D -~ 
.c 

"' ~ 
-~ 
Ol 
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KAMU GİDERLERİ 

KAMU GİDERLERİ 
1. Kamu harcamalarının üstünlüğünü 

savunan iktisatçı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Keynes 

B) Wagner 

C) Smith 

D) Ricardo 

E) Peacook 

Yanıt: A 
Keynes özellikle kriz dönemlerinde 
durgunluğun, yatırım ağırlıklı devlet
kamu harcamalarının artırılması yoluy
la harekete çevrilebileceğini öngörü
yordu. 

2. Faydası tüm topluma ait olan, bölü
nemeyen ve fiyatlandırılamayan mal -~ 
ve hizmetler ne tür bir mal ve hiz- .c 
mettir? 2l 

32 
A} Özel mal ve hizmetler -~ 
B) Yarı kamusal ve hizmetler "' 
C) Tam kamusal ve hizmetler 
D) Lüks mal ve hizmetler 

E) Erdemli mal ve hizmetler 
Yanıt: C 

Tam kamusal (kolektif) mal ve hizmet
ler; Toplumsal nitelikteki ihtiyaçları kar
şılamaya yönelik, faydaları toplum bi
reyleri arasında bölünemeyen ve fay
dasından o ülke içindeki hiç kimsenin 
yoksun bırakılamadığı ve ilgili kararla
rın siyasi süreç içerisinde verildiği mal 
ve hizmetlerdir. 
Toplumsal açıdan önem taşıyan belirli 
mallar ve hizmetler, eğer devlet tara
fından üretilmezler ise, başka türlü üre
tilemeyecek niteliktedirler. Bu mal ve 
hizmetlere kollektif mallar denilmekte 
olup, söz konusu mallar fiyatlandırıla
mazlar ve bu nedenle pazarlanamaz
lar. Toplumsal mal ve hizmetlere,, ada
let hizmetlerini, savunma hizmetlerini, 
genel polis hizmetlerini, yurt dışı tem
silcilikleri hizmetlerini, zorunlu öğretim 
hizmetlerini örnek olarak verebiliriz. 
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3. Kamu mallarının bedelsiz olmasının 
temel nedeni aşağıdakilerden hangi
sidir? 
A} Vergilerin karşılıksız olması 
B) Vergi ödemeyen kişilerin kamu mal

larından yararlanmalarına iyi bakıl
maması. 

C) Kamu mallarının marjinal faydasının 
düşük olması. 

D) Kamu gelirlerinin yetersiz olması 
halinde devletin kamu mallarını su
namaması 

E) Kamu mallarının bölünemez özelliği 
nedeniyle kişi başına fiyatlandırma 
yapılamaması 

Yanıt: E 
Kamu malları ve hizmetleri bütün şa
hıslara yöneliktir. Bütün toplum bireyle
ri, yaratılan hizmetten aynı derecede 
yararlanırlar ve hizmetten yararlanma
mak veya hizmetin engellenmesi söz 
konusu değildir. Özel mallarda geçerli 
olan ve ödeme yapılmaksızın yararla
nılmasının mümkün olmamasını ifade 
eden "dışlama ilkesi" kamusal mal ve 
hizmetlerde geçerli değildir. 

4. Aşağıdakilerden hangisinde dışlama 
ilkesi geçerli değildir? 
A} Erdemli mal 

B) Klüp malı 

C) Yarı toplumsal mal 

D) Özel mal 

E) Toplumsal mal 

Yanıt: E 

Toplumsal malın özellikleri 

Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya 

yönelik olması 

Piyasa konusu olmamaları 

Faydalarının toplum bireyleri ara
sında bölünememesi ve faydasın

dan yoksun bırakılamaması 
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5. Sübvansiyonlar aşağıdaki harcama

lardan hangisinin kapsamındadır? 

A) Yatırım harcaması 

B) Cari harcama 

C) Transfer harcaması 

D) Reel harcama 

E) Personel harcaması 

Yanıt: C 

Milli gelir üzerinde doğrudan bir deği

şiklik yapmadan, sadece satın alma 

gücünün fertlere veya sosyal gruplara 

karşılıksız olarak aktarılmasına transfer 

harcamaları denir. Transfer harcamala

rı da kendi içinde, Dolaylı-Dolaysız, 

Gelir-Servet ve Verimli-Verimsiz trans

fer harcamaları olarak, 3'lü bir ayrıma 

tabi tutulur. 
aa.Dolaysız Transfer Harcamaları: 

Fertlerin gelirini doğrudan doğruya artı-

ran transfer harcamalarıdır. Örneğin; ~ 
maluliyet aylıkları, fakirlere yapılan .sı 

]2 
yardımlar, sosyal hizmetler için yapılan 

yardımlar. -~ 
Ol 

ab.Dolaylı Transfer Harcamaları: 
• Tüketici Yönünden: Bazı mal ve 

hizmetlerin fiyatlarının ucuzlatılması 

amacıyla verilen sübvansiyonlar. 
• Üretici Yönünden: Maliyeti azaltmak 

için gerçekleştirilen vergi iade, yatırım 

indirimi, hazine teşvikleri vb.'dir. 
ac. Verimli Transfer Harcamaları: Dev

letin, üretimde yeni bir değer yaratmak 

amacıyla yaptığı, iktisadi amaçlı yar

dımlardır. örneğin; yatırım için teşvik 

yapması. 

ad.Verimsiz Transfer Harcamaları: 

Sosyal amaçlı yardım yapan devletin 

bu transferi verimsizdir. Çünkü, üretim

de yeni bir değer yaratma çabası yok

tur. 
ae.Gelir Transferi: Kişinin gelirini artı

ran transfer harcamalarıdır. Örneğin; 

aylık, ücret. 
af. Servet (Sermaye) Transferi: Ser

maye birikimine neden olan harcama

lardır. Örnek olarak, savaş tazminatları, 

mesken yapım yardımları vb. giderler 

gösterilebilir. 

MALiYE 

&.Aşağıdakilerden hangisi kamu giderle

rinin görünüşte artış nedenlerinden 

biridir? 

A) Paranın satın alma gücündeki deği-

şiklikler 

B) Nüfus artışı 

C) Teknolojik gelişme 

D) Savunma harcamalarındaki artış 

E) Bayındırlık yatırımlarında artış 

Yanıt: A 

Kamu giderlerinin görünüşte artışı; ihti

yaçlarda köklü bir değişiklik olmayışı

na, topluma görülen hizmetlerde deği

şiklik bulunmamasına karşın gider ra

kamlarının yükselmesini ifade etmek

tedir. Kamu harcamalarının görünüşte 

artış nedenleri: 

Para ekonomisinin yaygınlaşması 

Bütçe usullerinin değişmesi 

Para değerinin değişmesi 

Ülke sınırlarının ve nüfusun büyü

mesi 

7. Eğitim hangi tür kamu hizmetidir? 

A) Kamusal (kollektif) mal 

B) Yarı Kamusal mal 

C) Erdemli mal 

D) Özel mal 

E) Klüp mal 
Yanıt: B 

Eğitim ve sağlık hizmetleri yarı kamu

sal bir maldır. Bu mal ve hizmetler nite

likleri itibariyle piyasa tarafından üreti

lebilir yapıdadırlar ancak bu malların 

toplum açısından taşıdığı önem, top

lumsal faydası veya yeterince üretil

mezler ise yaratacakları toplumsal ma

liyetler, piyasa yanında devletinde üre

timde bulunmasına neden olmaktadır. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarında geçerli bir evrensel üst 
sınırın saptanamamasının nedenle
rinden biri değildir? 

A) Ülkelerin devlete bakış açılarının 
farklı olması 

B) Toplumların vergiye bakış açılarının 
farklı olması 

C) Devletlerin karşılaştıkları olağanüstü 
durumlar 

D) Devletlerin gelişmişlik düzeylerinin 
farklı olması 

E) Özel sektörün üretim yapısının ül
keden ülkeye farklılık göstermesi 

Yanıt: E 

Kamu harcamalarında her ülke ve her 
dönem için geçerli bir evrensel sınırın 

saptanmasını imkansız kılan nedenler: 
i. Kamu kesiminin uyandırdığı sempati 
ya da antipati; harcamalarda büyümeye 
karşı toplumların tepkisi, 
ii. Toplumların vergi konusundaki alış

kanlıkları ve tepkilerinin farklı olması 

iii. Ülkelerin karşılaştıkları savaş gibi 
olağanüstü koşullar, 

iv. Ülkeler arasındaki gelişme farkları 
harcama düzeylerinin niçin farklı olabile
ceğini açıklayan bir başka unsurdur. 

9. Faiz ödemeleri hangi tür kamu har
camasıdır? 

A) Transfer harcaması 

B) Yatırım harcaması 

C) Verimli harcamalar 

D) Cari harcamalar 

E) Olağan harcamalar 

Yanıt: A 

Faiz ödemeleri Transfer harcamaları

nın içinde yer alır. 
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1 O. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının fonksiyonel sınıflandır

masında yer almaz? 
A) Adalet hizmetleri 
B) Özel sektör hizmetleri 
C) Kültür ve eğitim hizmetleri 
D) Sosyal hizmetler 
D) Uluslararası ilişkiler hizmetleri 

Yanıt: B 
Kamu Harcamalarının Fonksiyonel 
Tasnifinde, yapılacak giderler yoluyla 
gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlara 
yönelik hizmetler dikkate alınmaktadır. 
Devletin klasik ve sosyo-ekonomik nite
likteki hizmetleri göz önünde tutulmak
ta, her bir hizmet grubu için yapılan gi
derler dikkate alınmaktadır. Aynı hiz
met, birden fazla kamu kuruluşu aracı
lığı ile gerçekleştiriliyor ise; her kurulu
şun o hizmet için yaptığı giderler top
lanmakta ve böylece her hizmet için 
yapılan toplam gider belirlenmektedir. 
Eğitim giderleri, savunma giderleri, yö
netim giderleri, sağlık giderleri, bayın
dırlık giderleri, sosyal hizmet giderleri 
gibi çeşitli kalemler altında giderlerin 
sınıflandırılması yoluna gidilmektedir. 

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının görünüşteki artış neden
lerinden biri değildir? 
A) Paranın değerinin azalması 
B) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye 

geçiş 

C) Ülke sınırlarının büyümesi 
D) Bütçe usullerinin değişmesi 
E) Devletin sosyo-ekonomik rolünün 

değişmesi 

Yanıt: E 
Devletin sosyo ekonomik rolünün deği
şimi kamu harcamalarını hem miktar 
hemde nitelik bakımından artırdığından 
gerçekte artış nedenidir. 
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12. 

13. 

Devletin siyasi, sosyal veya insani 

nedenlerle yoksullara veya .spesifik 
gruplara ücretsiz veya piyasa fiyatı
nın altında verdiği. mal ve hizmetlere 

ne ad verilir? 

A) özel mal ve hizmetler 

B) Klüp mallar 

C) Kamusal mal ve hizmetler 

D) Erdemli mal ve hizmetler 

E) Yarı-kamusa.1 Mal ve Hizmetler 

Yanıt: D 

Erdemli mallar ya doğrudan devlet ta

rafından bedelsiz olarak topluma su
nulmakta ve finansmanı vergilerle sağ

lanmakta ya da piyasa fiyatının altında 
pazarlanmaktadır. Erdemli mallar spe
sifik kişi yada guruplara sahip oldukları 
ekonomik durumu iyileştirilmesi amacı

nı güderek mal ve hizmetlerin eşit bir 
dağılım göstermesini sağlar ·a; 

~ 
"Kamu harcamaları Artış 

hangi maliyeciye aittir? 
Kanunu 11 ·~ 

A) J.M. Keynes 

B) Pigou 

C) Wiseman 

D) A. Downs 

E) A.Wagner 
Yanıt: E 

A. Wagner'e göre, sosyal, ekonomik ve 
siyasi yapısı ne olursa olsun, hizmetler 
merkez ve yerel yönetim kuruluşları ara
sında nasıl bölünmüş bulunursa bulun
sun, her ülkede kamu giderleri sürekli bir 
şekilde artma eğilimindedir. Bu genel 
eğilime bağlı olarak; "kamu harcamala
rında artış kanunu" olarak nitelendirdiği 
bir bilimsel sonuca varmıştır. Wagner, 
varlığını ileri sürdüğü bu kanunu devletin 
ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki ro· 
lünde ortaya çıkan değişmelere bağla
mıştır. 

cı 

14. 

MALiYE 

Aşağıdakilerden hangisi Toplumsal 
Mal ve Hizmetlerden değildir? 

A) Adalet B) Sağlık 

C) Savunma 

E) Güvenlik 

D) Yasama 

Yanıt: B 

Sağlık hizmetleri yarı kamusal mal ve 

hizmetlerdendir. 

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu har

camalarında görünüşte artış neden
lerinden değildir? 

A) Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye 
geçiş 

B) Paranın değerinin düşmesi 

C) Devlet Bütçesinin gayrisafi usul ye
rine safi usule göre hazırlanması 

D) Nüfus artışı 

E) Savaşlar 
Yanıt: E 

Bir topluma sunulan hizmetlerin kalite
sinde bir değişiklik yokken, yapılan 

kamu hizmetlerine ödenen bedeller bir 
artış gösteriyorsa, bu artış görünüşte 

bir artıştır. Kamu harcamalarının görü
nüşte artmasının nedenleri şunlardır. 

a. Ülke ve Nüfustaki Değişme-

ler: Savaş veya birleşmeler sonucunda, 
bir ülkenin nüfus veya topraklarının bü

yüklüğü artabilir, o ülkenin vatandaşla

rının sayısı artabilir. Bu artış, bir görü

nüşte artıştır. Çünkü, bu yeni insanlara 
yapı lan hizmetlerde bir artış olmaya

caktır. Ülke genelinde de, yapılan ka

mu hizmetlerinin kalitesi ve kişi başına 

düşen hizmet miktarında bir artış olma

yacak, ama kamu harcamaları artacak
tır. Şunu karıştırmamak gerekir, nüfus

taki değişmeler kamu harcamalarını 

görünüşte arttırır (Örneğin; savaş so

nucu yeni kazanılan ülkenin bütçesi 
kazanan ülkeninkiyle birleşir ve kamu 

harcamaları büyümüş gibi görünür. 

Ama dediğimiz gibi, hizmetin kalitesin

de ve miktarında bir artış olmadığın

dan, bu görünüşte bir artıştır). Nüfus 
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artışı ise, gerçek bir artış nedenidir. Bu
radaki nüfus artışı ile, hizmetlerin miktar 
ve kalitesinin arttığı düşünülmektedir. 

b.Paranın Değerinin Düşmesi (Enf
lasyon): Paranın satın alma gücünün 
azalması ile kamu harcamalarının artı
şı, görünüşte olur. Çünkü, burada da 
mal ve hizmetlerde bir artış yoktur. Sa
dece, bir mal ve hizmete ödenen bedel, 
enflasyon nedeniyle artmıştır. Örneğin; 
daha önce 100 TL'ye alınan bir mal ve
ya gördürülen bir hizmet, enflasyon 
nedeniyle 150 TL'ye alınır olmuştur. Bu 
durumda, mal ve hizmetin miktarında 
ve kalitesinde bir değişiklik yokken, o 
mala ödenen bedel artmıştır. Paranın 

satın alma gücünün düşmesi, kamu 
harcamalarını görünüşte artıran neden
lerin en önemlisidir. 

c.Bütçe Tekniklerinin Değişmesi ·~ 

(Safi Usulden, Gayrisafi Usule Geçiş): .o 
Daha önceleri devlet bütçeleri safi usu- ~ 
le göre tutulmaktaydı. Yani, bütçe içeri- ·~ 

sinde gelirler ve giderler ayrı ayrı gös- cı 

terilmiyor, bir gelir için yapılmış olan gi
derler bu gelirden düşülüyor ve safi 
(net) gelir bütçeye kaydediliyordu. Bu 
usul, zamanla yerini gayrisafi usule bı
rakmıştır. Yani, bir gelir ve bu geliri el-
de etmek için yapılan giderler bütçeye 
ayrı ayrı yazılmaya başlanmıştır. Bu 
durum neticesinde, eskiden, yapılmış 

olan kamu harcamaları bütçede gö
rünmezken, artık bütçede gider olarak 
görünmeye başlamıştır. Hizmetlerde bir 
değişiklik yokken, bütçede gösterilme-
ye başlanması ile bütçede gider rakam-
ları oluşmuş ve kamu harcamaları art-
mış gibi görünmüştür. İşte bu durum da 
bir görünüşte artış nedenidir. 

d. Ayni Ekonomiden Para Ekonomisi
ne Geçiş (Ekonominin Para ile İfade 
Edilmesi):Ekonominin para ile ifade 
edilmesi neticesinde, kamu harcamala
rı artmış gibi görünmektedir. Eskiden 
devletler, hizmetlerin karşılığı olarak, 
ödemelerini ayınlarla (mallarla) yapar
lardı. Zamanla, bu mübadelenin para 
ile gerçekleştirilmeye başlanmasıyla, 
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bu hizmetler için yapılan harcamalar 
bütçeye gider olarak kaydedilmiştir. Bu
rada da, mal ve hizmetlerin miktar ve 
niteliğinde bir değişiklik yokken, eko
nominin para ile ifade edilmesi sonucu 
bütçede bir gider kalemi oluşmuş ve 
harcamalar parayla ifade edildikçe, gi
derlerde de bir görünüşte artış olduğu 
görülmüştür. 

16. Devletin üstlendiği klasik ve sosyo
ekonomik nitelikteki hizmetleri göz 
önüne alarak her bir hizmet grubu 
için yapılan harcamaları dikkate alan 
kamu harcama sınıflandırması aşa
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu Harcamalarının fonksiyonel 
sınıflandırılması 

B) Cari harcama - Transfer harcama 
sınıflandırılması 

C) Reel Harcama - Transfer harcama 
sınıflandırılması 

D) Cari Harcama - Transfer harcama 
sınıflandırılması 

E) Kamu harcamalarının organik sınıf
landırılması 

Yanıt: A 
Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıf

landırılmasında; devletin klasik ve sosyo 
ekonomik nitelikteki hizmeti göz önünde 
tutulmakta her bir hizmet grubu için ya
pılan giderler dikkate alınmaktadır. 

17. Kamu harcamaları rakamlarının sa
bit fiyatlara dönüştürülmesinde kul
lanılması gereken endeks aşağıdaki
lerden hangisidir? 
A) Toptan eşya fiyatları endeksi 
B) Tüketici fiyatları endeksi 
C) Ücretliler geçinme endeksi 
D) Milli gelir deflatörü 
E) Gayrisafi milli hasıla deflatörü 

Yanıt: A 
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18. Kamu harcamalarının üst sınırı aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

A) Milli gelir 

8) Potansiyel Milli Gelir 

C) Gayrisafi Milli Hasıla 

D) Harcanabilir gelir 

E) Gayri safi Yurt İçi hasıla 
Yanıt: A 

Kamu harcamalarının sınırını, Harca
ma/Milli Hasıla formülü ile tespit edilir. 
Bu formülün uygulanması neticesinde 
çıkacak sonuç O, 1 ve O ile 1 arasında 

bir değer alır. "1" değerine ne ölçüde 
yaklaşacağımızı belirleyen ~n önemli 
iktisadi unsur, işgücü arzıdır. insanların 
çok daha az çalışmak istemesi, toplam 
üretim düzeyi ve toplam gelir düzeyin-
de düşmelere neden olur. Öyleyse, 
kamu harcamalarının üst sınırı, iktisadi 
sistemin aksamaya başladığı 1 değeri- l 
ni teşkil eder. Kamu harcamalarının üst _.g! 

sınırı MİLLİ GELİR'dir. "O" değerine ne "" 
ölçüde yaklaşacağımızı ise, devletin -~ 
piyasadaki rolüne göre belirleyebiliriz. cı 

Eğer devlet piyasaya hiç müdahale et
miyor, hiçbir kamu hizmeti sunmuyor-
sa, bu formülün neticesi O'dır. 

19. F.Nitti'nin kamu harcamalarının artı
şı hakkındaki düşüncesi nedir? 

A) Devletin harcamaları sosyal harca
maları nedeniyle sürekli artmaktadır. 

B) Kamu harcamalarındaki artışın ne
deni kamu gelirlerindeki artıştan 

kaynaklanmaktadır. 

C) Kamu harcamaları olağanüstü du
rumlarda artış gösterir ancak daha 
sonra eski düzeyine inmemektedir. 

D) Kamu harcamalarındaki artışın ne
deni milli savunma ve iç güvenlikle 
ilgili yaptığı harcamalardan ileri 
gelmektedir. 

E) Kamu harcamalarındaki artışın ge
lişmiş ekonomiler için bir kanun nite
liği taşımaktadır. 

Yanıt: D 

MALiYE 

Frencesco Nitti kamu harcamalarındaki 
artışın temel ve en önemli nedeni ola
rak savaş ve savaşla ilgili harcamaları 
görmüştür. 

20. Asıl olarak kamu tüketimi ile ilgili 
olan ve her yıl tekrarlanan nitelikle 
olan ancak uzun dönemde ekonomi

nin potansiyel gelişimi üzerinde et
kisi önemsenmeyecek kadar fazla 
olan kamu. harcamalarına ne denir? 

A) Cari harcamalar 
8) Reel harcamalar 
C) Verimli harcamalar 
D) Olağanüstü harcamalar 
E) Kalkınma carileri 

Yanıt: E 
Kalkınma carileri de yatırım ve cari har
camalar gibi bir reel yani gerçek harca
madır. Çünkü bu da ekonomide bir mal 
ve hizmet akımı meydana getirip milli 
geliri doğrudan etkileyebilen bir özelliğe 
sahiptir. Kalkınma carileri şekil açısından 
cari, ancak etkileri açısında yatırım gi
derlerine (harcamalarına) benzer yani bu 
harcamalar kamu tüketimi ile ilgili olan 
yıl içinde kullanılmakla tükenen ancak 
uzun dönemde fayda sağlayan devamlı 
nitelikte olan harcamalardır. Örneğin, 
eğitim ve sağlık harcamaları. 

21.Reel harcamalar-Transfer Harcamaları 
ayrımını ilk kez yapan maliyeci aşa

ğıdakilerden hangisidir? 

22. 

A) Nitti 8) Pigou 

C) Wiseman 

E) G. Tullock 

D) A. Downs 

Yanıt: 8 

Devlet müdahalesi olmadığı takdirde 
tercih çarpıklığına konu olan aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Kulüp malı 

B) Saf kamu malı 

C) Erdemli mal 

D) Yarı kamusal mal 

E) Tam kamusal mal 
Yanıt: C 
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Erdemli mallar, gerek toplumsal ve ge
rekse bireysel açıdan; özellikli, öncelikli 
ya da üstünlüğü olan, vazgeçilmez ni
telikteki mal ve hizmetler olarak da ifa-
de edilebilir. Bunlar ya doğrudan devlet 
tarafından bedelsiz olarak topluma su
nulmakta ve finansmanı vergilerle sağ
lanmakta ya da piyasa fiyatının altında 
pazarlanmaktadır. Erdemli (özellikli) 
mal ve hizmetlere örnek olarak, konut 
olanaklarının sağlanması ve artırılması, 
kamu sağlık tesisleri ve sağlık hizmet-
leri, tarımsal yardımlar, düşkünlere, 
gözleri görmeyenlere, yaşlılara, kimse
sizlere devlet tarafından yardımcı 

olunması gösterilebilir. Erdemli mallar 
nitelikleri itibariyle üretimi ve tüketimi 
piyasa mekanizmasına bırakılabilir. 

Ancak siyasi karar organları, tercih 
çarpıklığı ortaya çıkabileceği için bu 
malların üretim ve tüketimine müdahale ·-

~ etme gereği duymuşlardır. .o 

23. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı 

ilkokul bina inşaatı ne tür bir kamu 
harcamasıdır? 

A) Cari harcama 

B) Kalkınma cari harcama 

C) Verimsiz harcama 

D) Yatırım harcaması 

E) Transfer harcama 

Yanıt: D 

Hangi kamu kurumu yaparsa yapsın 

inşaat ve özellikle de konut inşaatları 

yatırım harcaması içinde değerlendirilir. 

24. Kamu harcamalarının fonksiyonel 
sınıflandırılmasının temel esası ne
dir? 

A) Hizmet sınıflandırması 

B) İdari sınıflandırma 

C) Verimli harcama sınıflandırılması 

O) Verimlilik sınıflandırılması 

E) Vade sınıflandırılması 

-~ 
~ 

-~ 
cı 
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Yanıt: A 
Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sı
nıflandırılmasında, yapılacak giderler 
yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen 
amaçlara yönelik hizmetler dikkate 
alınmaktadır. 

25. Kamusal malların etkin fiyatlandırma 
koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bireylerin ödedikleri fiyatlar toplamı
nın, marjinal maliyete eşit olması 

B) Bireylerin ödedikleri fiyatlar toplamı
nın, orlalama maliyete eşit olması 

C) Bireylerin ödedikleri fiyatların birbiri
ne ve marjinal maliyete eşit olması 

O) Bireylerin ödedikleri fiyatların birbiri
ne ve ortalama maliyete eşit olması 

E) Kamu mallarının fiyatları, özel mal
lar gibi fiyatlandırılmalıdır. 

Yanıt: C 

26. Saf kamusal malların üretilmesi, 
kamu kesimine bırakılmasının temel 
nedeni nedir? 

A) Kamusal malları, devletin daha iyi 
üreteceğine inanılması 

B) Kamusal malları üretmede özel ke
simin yetersiz kalması 

C) Kişilerin ihtiyaçlarını açıklamaya 

mecbur etmekteki ve bunların fiyat
landırmadaki güçlük 

O) Devletin bu malları daha ucuza üre
tebilmesi 

E) Siyasal karar alma sürecinin sadece 
devlete özgü bir özellik olması 

Yanıt: C 
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27. Aşağıdakilerden hangisi kamu mal 
ve hizmetlerinin sahip oldukları de
ğerlerin para cinsinden ifade edile
bilmesi için başvurulan ölçotlerden 
biri değildir? 
A) Fiziksel olarak saptanmış bir hede

fin ortadan kaldırılma yüzdesi 

B) Bilgi düzeyindeki değişmelerden 

kaynaklanan yıllık ortalama kazanç
ların kapitalize değerleri 

C) Yeni bir ulaşım sisteminin gerçek
leştirilmesiyle sağlanan rahatlık, 

güvenlik ve zaman tasarrufunun 
ekonomik anlamdaki değeri 

D) İlgili hizmetin özel piyasadaki değeri 

E) Herhangi bir hizmetin topluma sağ
ladığı tatmin düzeyi 

Yanıt: E 

28. Negatif gelir vergisi kavramı· aşağıdaki 2 
hangi harcama türü için kullanılır? ~ 

""' A) Verimli harcamalar 

B) Olağan harcamalar 

C) Yatırım harcamaları 

D) Transfer harcamaları 

E) Cari harcamalar 

Yanıt: D 

Transfer harcamalarının negatif gelir 

vergisi olarak nitelendirilmesinin nede

ni;, belirli bir gelir düzeyinin altında ge

lir elde edenlere, asgari bir geçim dü

zeyi sağlamak amacıyla devletçe yapı

lan ödeme olmasından dolayıdır. Nasıl 

ki gelir vergisi belli bir gelir elde eden

lerden tarafından devlete ödenecek ise 

negatif gelir vergisi (sosyal transferler) 

tam tersi belli gelir düzeyinin altında 

kalanlara devlet tarafından yapılan 

ödemedir. 

-~ 

"' 
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29. Kamu harcamaları I GSMH oranının 

ne ölçüde büyüyebileceğini belirle
yen temel iktisadi unsur nedir? 
A) Üretime katılan işgücü arzı 
B) İşgücü talebi 
C) Fedakarlık oranı 
D) Sermaye hasıla katsayısı 
E) Sermaye stoku 

Yanıt: A 

Kamu harcamaları I GSMH oranı O ile 
1 arasında bir değer alır. "1" değerine 

ne ölçüde yaklaşacağımızı belirleyen 
en önemli iktisadi unsur, işgücü arzıdır. 

İnsanların çok daha az çalışmak iste· 

, mesi, toplam üretim düzeyi ve toplam 
· gelir düzeyinde düşmelere neden olur. 

.30 .. Özel tüketim harcamalarına benzeti

len kamu harcamaları hangisidir? 
A) Cari harcamalar 
B) Reel harcamalar 
C) Transfer harcamaları 
D) Verimli harcamalar 
E) Yatırım harcamaları 

Yanıt: A 

Yıl içinde bir veya birçok defa kullan· 

makia iükenen, kamu tüketimi ile ilgili 

olan, faydaları devamlılık göstermeyen, 
ama hemen hemen her yıl tekerrür 

eden mal ve hizmetler için yapılan har

camalara cari harcamalar denir. Cari 
harcamalar niteliklerinden dolayı özel 

tüketim harcamlarına benzer. Çünkü 

ekonomide aynı etkiyi gösterir. 

31. Devletin verdiği sübvansiyonun üre

tici ve tüketici arasındaki bölünüş 

oranını belirlemede kullanılan formül 

ya da katsayıya ne ad verilir? 
A) Gini katsayısı 
B) Dallan formülü 
C) Hysterisiz katsayısı 
D) Negatif vergileme katsayısı 
E) Pigou formülü 

Yanıt: B 
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32. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yatırım harcamaları birden çok yılı 

kapsayan mallara yapılır 
B) Yatırım harcamaları, ekonominin 

verimliliğini, üretimini artırır 
C) Cari harcamaların faydaları genellik

le yapıldığı yıl ile sınırlıdır 
D) Devletin kırtasiye, ısınma, aydınlat

ma harcamaları cari harcamadır 
E) Faiz giderleri yatırım harcamasıdır 

Yanıt: E 
Faiz giderleri transfer harcamalarıdır. 

33. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarındaki gerçek artış nedenle
rinden biri değildir? 

A) Nüfus ile tam kamusal mal ve hiz
metlere olan talebin birlikte artması 

B) Nüfusun artmasıyla eğitim ve sağlık 
hizmetlerine olan talebin artması 

C) Kentleşme ile beraber altyapı ihti
yacının artması 

D) Sosyal güvenlik hizmetlerinin devlet 
tarafından karşılanmaya başlanması 

E) Kentleşme ve sanayileşme ile orta
ya çıkan çevre sorunlarının çözü
münde devletin müdahale etmek 
zorunda kalması 

Yanıt: A 

Nüfus ile tam kamusal mal ve 
hizmetlere olan talebin birlikte artması 
durumunda, topluma sunulan 
hizmetlerin kalitesinde bir değişiklik 

söz konusu olmadığında gerçek artış 

nedeni olmamaktadır. 
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34.Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının ekonomik sınıflandır
masında yer alan kategorilerden biri 
değildir? 

A) Transfer harcamaları 
B) Gerçek harcamalar 
C) Verimsiz harcamalar 
D) Yatırım harcamaları 
E) Dolaylı harcamalar 

Yanıt: E 
Kamu harcamalarının ekonomik sınıf
landırmasında kullanılan kategoriler; 
1- Cari Harcamalar-Yatırım harcama

ları 

2· Reel(Gerçek)-Transfer Harcamaları 
3· Verimli Harcamalar-Verimsiz Har

camalar 

35. Aşağıdakilerden hangisi R. Musgrave'in 
kamu harcamalarına ilişkin görüşle
rinden biridir? 
A) Merkezi ve yerel yönetim harcama

larının milli gelire oranı sürekli art
maktadır. 

B) Kamu harcamalarının milli gelire 
oranı merkezi hükümette sürekli ar
tarken, yerel yönetimlerde azalmak
tadır. 

C) Savunma harcamaları dışındaki 
kamu harcamalarının milli gelire 
oranı sürekli artmaktadır. 

D) Savunma harcamaları dışındaki 
kamu harcamalarının milli gelire 
oranı istikrarlı bir seyir izlemektedir. 

E) Savunma harcamaları dışındaki ka
mu harcamalarının milli gelire oranı 
zaman içerisinde düşmektedir. 

Yanıt: D 
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36. Wagner'e göre, kamu harcamaları· 

nın artışıyla ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi vanlıştır? 
A) Kamu harcamalarındaki artış devlet 

faaliyetlerindeki ; . artıştan kaynak
lanmaktadır. 

B) Kamu harcamaları sürekli olarak 
merkezi yönetim düzeyinde artar
ken, yerel yönetimler düzeyinde 
azalmaktadır 

C) Kamu harcamalarındaki artışta dev
let şeklinin bir rolü yoktur. 

D) Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğu
na artış, devletin geleneksel hiz
metlerini daha iyi sunmasından 

kaynaklanmaktadır. 

E) Sanayileşmenin artması kamu har
camalarını artırmaktadır. 

Yanıt: B 

A. Wagner'e göre, sosyal, ekonomik -~ 

ve siyasi yapısı ne olursa olsun, .o 
J!l 

hizmetler merkez ve yerel yönetim :;;;: 

kuruluşları arasında nasıl bölünmüş ·ı;ı 

bulunursa bulunsun/ her ülkede kamu cı 

giderleri sürekli bir şekilde artma 

eğilimindedir. Bu genel eğilime bağlı 

olarak; "kamu harcamalarında artış 

kanunu" olarak nitelendirdiği bir 

bilimsel sonuca varmıştır. Wagner, 
varlığını ileri sürdüğü bu kanunu 

devletin ekonomik ve sosyal yapı 

içerisindeki rolünde ortaya çıkan 

değişmelere bağlamıştır. Wagner'e 

göre, kamu harcamalarındaki artışın 

tek nedeni, devlet faaliyetlerinin 

artmasıdır. Devlet faaliyetleri ise, 

toplumların sosyal gelişmeleri ile 

artmaktadır. Sosyal gelişmenin 

önlenmesi mümkün olmadığı için, 

devlet faaliyetlerinin artması da 

engellenemeyecektir. Çünkü, özel 

sektör, toplumdaki sosyal gelişmenin 

yarattığı sosyal ihtiyaçları 

karşılayamayacak ve bu görev devlete 

düşecektir. Devlet, bu ihtiyaçları 

karşılamak için, kamu harcamalarını 

artırmak zorundadır. 

MALİYE 

37.; Kamu sektöründe maliyet-fayda 

analizi yapılırken aşağıdakilerden 

hangisi dikkate alınır? 

A) Kamu harcamalarının sosyal fayda

sı ile sosyal maliyeti 

B) Kamu harcamalarının birim maliyeti 

ile kişi başına düşen vergi yükü 

C) Kamu harcamalarının marjinal ma

liyeti ile vergi oranı 

D) Vergilerin sosyal maliyeti ile toplam 

vergi yükü 

·. E) Kamu harcamalarının sosyal mali

yeti ile vergilerin sosyal faydası 

Yanıt: A 

38. Pigou ve Dalton'a göre sosyal refa
hın kamu harcamaları yoluyla mak· 
simize edilmesi için aşağıdakilerden 

hangisinin sağlanması gerekir? 

A) Demokrasi ile yönetilen ülkelerde 

hükümetlerin vergileme ile kaybetti
ği marjinal oy kaybının, vergilerin 
harcanmasıyla sağlanan marjinal 

oy kazancına eşit olması 
B) Vergilerin neden olduğu milli gelir

deki azalma iie bu vergiler iie yapı

lacak kamu harcamalarının neden 
olduğu milli gelirdeki artışın birbirine 

eşit olması 

C) Vergilerin sağladığı marjinal kamu 
gelirinin, vergilerin neden olduğu 

marjinal milli gelir kaybına eşitlen

mesi 
D) Vergilemeden sağlanan marjinal li

ranın harcanmasının yaratacağı 

sosyal fayda ile mükellefe olan ma
liyetinin eşitlenmesi 

E) Vergilemenin neden olduğu marji
nal sosyal fayda kaybının maksimi

ze edilmesi 
Yanıt: D 

Pigou ve Dalton; vergilemeden sağla

nan marjinal liranın harcanmasının ya
ratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan 
maliyetinin eşitlenmesi suretiyle sosyal 
refahın kamu harcamaları yoluyla mak
simize edilebileceğin ileri sürmüşlerdir. 
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39. Aşağıdakilerden hangisi negatif 
vergi sayılabilir? 
A) Yeni bir okul binasının yapılması 
8) Karayollarından yararlananları ver

gilendirmek için akaryakıt üzerine 
özel tüketim vergisi konulması 

C) Zararlı madde tüketimini azaltmak 
için bu maddelerden alınan özel tü
ketim vergisinin artırılması 

D) Bütçe açığını kapatmak için temel 
gıda maddeleri üzerinden alınan 
katma değer vergilerin artırılması 

E) Yoksul aile çocuklarına eğitim yar
dımı yapılması 

Yanıt: E 

40. Transfer harcamalarının dolaylı
dolaysız ayrımıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
A} Dolaylı vergiler ile finanse edilenler 

dolaylı transferler; dolaysız vergiler
le finanse edilenler dolaysız trans
ferlerdir. 

8) Dolaysız transferler milli geliri doğ
rudan, dolaylı transferler ise dolaylı 
olarak etkiler. 

C) Dolaylı transferler kişilere; dolaysız 
transferler kurumlara yapılır. 

D) Dolaylı transferler süreklilik arz 
eder, dolaysız transferler de süre 
söz konusu değildir. 

E) Dolaylı transferler kişilerin gelirini 
dolaylı olarak artırırken, dolaysız 

transferler doğrudan artırır. 
Yanıt: E 

Dolaysız Transfer Harcamaları fertlerin 
gelirini doğrudan doğruya artıran trans
fer harcamalarıdır. Örneğin; maluliyet 
aylıkları, fakirlere yapılan yardımlar, 
sosyal hizmetler için yapılan yardımlar. 
Dolaylı Transfer Harcamaları ise fertle
rin gelirlerini dolaylı olarak artırır. 
• Tüketici Yönünden Dolaylı Transfer 
Harcamaları: Bazı mal ve hizmetlerin 
fiyatlarının ucuzlatılması amacıyla veri
len sübvansiyonlardır. 
• Üretici Yönünden Dolaylı Transfer 
Harcamaları: Maliyeti azaltmak için 

-~ 
.o 
-~ 
""' "fj 
Ol 
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gerçekleştirilen vergi iade ve indirimleri 
enerji teşvikleri vb. ugulamalardır. 

41. "Kulüp malları" aşağıdakilerin hangi
sinde doğru olarak tanımlanmıştır? 
A} Pozitif dışsallıkları olan ve fayda

sından hiç kimsenin dışlanamadığı 
mal ve hizmetlerdir. 

B) Pozitif dışsallıkları olan ve dış fay
dadan sadece herkesin yararlandığı 
mal ve hizmetlerdir. 

C) Pozitif dışsallıkları olan ve dış fay
dadan sadece belirli bir grup üyele
rini yararlandığı mal ve hizmetlerdir. 

D) Negatif dışsallığı olan ancak pozitif 
dışsallığı nedeniyle vazgeçileme
yen mal ve hizmetlerdir. 

E) Negatif dışsallıkları olan ve fayda
sından hiç kimsenin dışlanamadığı 
mal ve hizmetlerdir. 

Yanıt: C 
Kulüp malı; sınırlı sayıdaki üyelerine 
mal ve hizmet sunan vakıf, dernek, ko
operatif, kulüp v.b. gibi kuruluşların, 
üyelerine yönelik olarak sunmuş olduk
ları mal ve hizmetlere verilen addır. Bu 
mallar maliyetinin karşılığında üretile
rek üyeler tarafından birlikte tüketilmek
tedir. 

42. Ayni transferleri tüketim sübvansi
yonlarından ayıran temel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Önceden belirlenen kişilere veril

mesi 
B) Ürünün fiyatı üzerinden yardım ve

rilmesi 
C) Kişilerin özel durumunu dikkate al

ması 

D) Lüks tüketim mallarının tüketimini 
özendirmemesi 

E) Sadece eğitim ve sağlık harcamala
rını kapsaması 

Yanıt: C 
Ayni transferlerde devlet nakit yardım 
yerine belli mal ve hizmet kullanımına 
bağlı ayni transferde bulunur. Devletin 
fakirlere kömür dağıtması, fakir öğren-
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cilere süt dağıtımı gibi. Tüketim-üretim 

sübvansiyonlarında devlet piyasa me

kanizmasına müdahale etmeden kişile

re belli miktardaki parayı herhangi bir 

sınırlamaya gitmeden vermek yerine 

belli malların üretim ya da satışına 

bağlı olarak verir. Tüketim-üretim süb

vansiyonlarının ayni transferlerden far

kı kişilerin özel durumlarını dikkate al

maz. 

43.Aşağıdakilerden hangisi sermaye 

teşkili ve transfer harcamalarından 

biri değildir? 

A) Sübvansiyonlar 

B) Memur maaşları 

C) Tahvil faizi ödemeleri 

D) Sosyal transferler 

E) Kurumlara katılma payları 

Yanıt: B i 
:;;: 

44. "Doğal Tekel" tanımı aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) Serbest piyasa konusu bir malın 

devlet tekeline alınmasıdır. 

B) Doğal kaynaklara sahip olan mono

pocüdür. 

C) Maliyeti yüksek bir üretim nedeniyle 

firmaların birleşerek tekel oluştur

masıdır. 

D) Azalan maliyetler dolayısıyla marji

nal maliyet fiyatlaması sonucunda 

firmanın zarara uğradığı üretim 

alanlarıdır. 

E) Doğal kaynakların devletin tekelin

de olmasıdır 
Yanıt: D 

45. Havelmo Teoremine göre kamu har

camaları 100 birim artırılır ve 100 bi

rim vergi alınırsa milli gelir düzeyi 

kaç birim artar? 

A)50 8)75 C) 100 

D)150 E) 200 

·~ 
Ol 
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Yanıt: C 

Denk bütçe teoremi (havelmoo teore

mi)ne göre kamu harcamalarının artışı 

aynı miktarda vergi ile karşılanırsa milli 

gelir düzeyi harcama miktarı kadar artar. 

46. Aşağıdakilerden hangisi kamusal 

mal ve hizmetlerin özelliklerinden 

değildir? 

A) Faydaları tüm topluma yayılır 

B) Faydasından kimse yoksun bırakı

lamaz 

C) Üretim kararı siyasal süreç içinde 

alınır 

D) Bölünemezler 

E) Fiyatları yüksektir 

Yanıt: E 

Kamusal mal ve hizmetler ücretsiz ola

rak topluma sunulur. Kamusal mal ve 

hizmetin özellikleri: 

Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya 

yönelik olması 

Faydalarının toplum bireyleri ara

sında bölünememesi 

Faydasından yoksun bırakılama

ması 

Piyasa konusu olmamaları (fiyat

landırılamamaları) 

Üretim ile ilgili kararların siyasi sü

reç içerisinde alınması 

47. Aşağıdakilerden hangisi kamu hiz

metlerinde maliyeti belirleyen un

surlardan biri değildir? 

A) Hizmet sunulan kişilerin gelir düzeyi 

B) Hizmet sunulan alanın coğrafi ge-

nişliği 

C) Hizmet götürülen kişilerin sayısı 

D) Sunulan hizmetin miktarı 

E) Hizmet üretim tekniği 

Yanıt: A 
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48. Kamu mallarından bedava yarar
lanma eğiliminin temel nedeni aşa
ğıdakilerden hangisidir? 

49. 

A) Kamu mallarının bölünemez olması 
nedeniyle kişi başına fiyatlandırma 

yapılamaması 

B) Maliyeti düşük olduğundan devletin 
kamu mallarını topluma bedava 
sunma eğilimi 

C) Vergi ödemeyen kesimlerin kamu 
mallarından yararlanmalarına izin 
verilmemesi 

D) Devletin sosyal refah amacıyla ka
mu mallarını karşılıksız olarak 
sunması 

E) Vergi gelirlerinin yetersiz olması ha
linde devletin kamu mallarını su
namaması 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkla- -~ 
rın yönlendirilmesi veya düzenleyici ~ 
etkiler yaratabilmesi açısından kul- :;;: 
lanılan araçlardan biri değildir? -~ 

A) Vergilendirmede 

B) Dışsal maliyete neden olan faaliye
tin kapsamını daraltmak için tercih 
edilen faaliyet biçimine mali yardım 
yapılması 

C) Zarara uğrayan tarafa verilen zarar 
nedeniyle sorunlu tutulma ve tazmi
nat ödenmesi 

D) Zarar veren tarafa tanınmayan bazı 
hak ve imkanların zarara uğrayan 
tarafa tanınması 

E) Planlı ekonomiye geçiş 

Yanıt: E 

Dışsal fayda yaratılması yönünde çeşit
li teşviklere, mali yardımlara yapılabile
ceği gibi istenilmeyen dışsallıklar için 
vergi konulması veya diğer caydırıcı 

uygulamalardan yararlanma yoluna gi
dilir. 

cı 
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50.Aşağıdaki harcama kalemlerinden 
hangisi negatif vergi sayılabilir? 

A) Okullaşma oranını artırmak için fa
kir aile çocuklarına burs verilmesi 

B) Eğitim hizmetinde kullanılmak üze
re yeni bir binanın satın alınması 

C) Tütün ürünlerindeki talebi düşürmek 
için bu mallardan alınan vergi oran
larının artırılması 

D) Kamu gelirlerini artırmak için temel 
ihtiyaçlar üzerinden alınan vergile
rin artırılması 

E) Toplam talebi artırmak için kamu 
çalışanlarına daha yüksek ücret ve
rilmesi 

Yanıt: A 

51. Savaşlar ve büyük ekonomik buh
ranlar dönemlerinde kamu harcama
larının sıçrama yaptığı bunalım son
rası dönemlerde de eski düzeyine 
inmediğini savunan maliyeciler aşa
ğıdakilerden hangisi? 

A) A.Wagner-Nitti 

B) H.C. Adams -Ricardo 

C) F.Nitti-A.Smith 

D) A.Peacock-J.Wiseman 

E) R.Musgrave-Nitti 

Yanıt: D 
Peacock ve Wiseman, kamu harcama
larındaki artışın, kamu gelirlerindeki ar
tışla ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Eko
nominin gelişmesine bağlı olarak sağ
lanan vergi hasılatı ve bunun sonucun
da yapılan harcamalar düzeyinde de 
yükselme ortaya çıkar. Bu artış yanın
da, Peacock ve Wiseman, İngiltere'de 
kamu harcamalarını 1890'dan 1950 yı
lına kadar incelemeleri sonucunda; sa
vaşlar gibi büyük bunalım dönemlerin
de sözkonusu harcamaların sıçrama 

(yer değiştirme) yaptığını, bunalım son
rası dönemlerde de eski düzeyine in
mediğini belirlemişlerdir. Savaşlardan 
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sonra kamu harcamalarında bir azalış 
olsa bile bunun düzeyi eskisine kıyasla 
daha yüksekte olup, kamu gelir ve har
camaları sürekli olarak yükselme eğili
mi içerisindedir. 

52.Devletin önceki dönemlerde üretilmiş 

taşınmaz malları satın almak için 

yaptığı harcamalar aşağıdakilerden 

hangisinin kapsamına girer? 
A) Cari harcamalar 
B) Olağan harcamalar 
C) Verimsiz harcamalar 
D) Kalkınma carileri 
E) Sermaye teşkili için yapılan transfer 

harcamaları 

Yanıt: E 

53. Aşağıdakilerden hangisi sermaye 

teşkili için yapılan transfer harcama- ·a; 
lar ile ası 1 transfer harcamaları ara- .c 

sındaki farklardan biridir? ~ 
A) Karşılıksız olmamaları 

B) Sadece ayın olarak yapılabilmeleri 

C) Sadece tüketicilere verilmeleri 

D) Faydalannin cari dönemle sınırlı 

olmaları 

E) Sadece borçlanma ile finanse edil

meleri 
Yanıt: A 

54.Aşağıdakilerden hangisi sermaye 

teşkili için yapılan transfer harcaması 

değildir? 

A) Önceki dönemlerde üretilmiş taşın

maz malların satın alınması 

B) Cari dönemde üretilmiş taşınmaz 

malların satın alınması 

C) Devletin hisse senedi alması 

D) Kamulaştırma 
E) Devletin arsa satın alması 

Yanıt:B 

Cari dönemde üretilmiş taşınmaz mal

ların satın alınması yatınm, Önceki 

dönemlerde üretilmiş taşınmaz malla

rın satın alınması sermaye teşkili nite· 

fiğinde transfer harcamasıdır. 
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55. Aşağıdakilerden hangisi cari gider 

değildir? 

A) Sosyal yardımlar 
B) Personel giderleri 
C) ısıtma giderleri 
D) Aydınlatma giderleri 
E) Kırtasiye giderleri 

Yanıt: A 

Cari gider; devletin tüketim mallarına 

yönelik harcamalarından oluşur. Cari 

giderler, nitelikleri itibariyle her yıl tek

rarlanma eğilimindedirler. Genellikle bir 

bütçe dönemi içerisinde tüketilmesi söz 

konusu faydanın elde edilemek ama

cıyla yapılmaktadır. Personel, ısıtma, 

aydınlatma, kırtasiye vb. giderler cari 

harcama örnekleridir. 

56. Sosyal, ekonomik, teknik ve mali 
nedenlerle, daha önce piyasaya 
gördürülen bazı hizmetlerin yerel 
yönetim kuruluşları tarafından ger
çekleştirilmesine ne ad verilir? 
A) İdari denetim 
B) Mali denkleştirme 
C) İdari vesayet 
D) Kamulaştırma 
E) Beledileştirme 

Yanıt: E 

57. Türkiye'de taşınmaz malların ko
runması görevini hangi kurum yeri
ne getirir? 
A) Muhasebat Genel Müdürlüğü 

B) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

C) Tapu kadastro Genel Müdürlüğü 

D) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

E) Orman Bakanlığı 
Yanıt: B 

Türkiye'de taşınmaz kamu mallarının 

korunması görevini ilke olarak Maliye 

Bakanlığına başlı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü Yerine getirir. Ancak belli bir 
taşınmaz, genel bütçeli yada özel büt

çeli bir kuruluşa tahsis edilmiş ise bu 
kuruluş söz konusu taşınmazın korun

masından birinci derecede sorumlu 
olur. Esasen özel bütçeli kuruluşlara 
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tahsis edilen taşınmazların tapu kaydı 
da hazine adına değil, bu kuruluş adına 
yapılır. Ayrıca yerel idarelerde kendile
rine ait taşınmazları tapuda kayıtlı ol
sun olmasın, korumak ve gözetlemekle 
sorumludur. 

58. Devletin yapısı, organları, ifa ettiği 
fonksiyonlar ve hukuki düzenleme
ler göz önünde tutularak yapılan 
kamu harcamaları sınıflandırması 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İktisadi sınıflandırma 
B) Hukuki sınıflandırma 
C) İdari sınıflandırma 
D) Fonksiyonel sınıflandırma 
E) Sağladıkları faydaların niteliklerine 

göre sınıflandırma 
Yanıt: C 

İdari sınıflandırmalara, organik sınıf
landırma da denir. Devlet bütçesinde ·~ 

ödenekler kamu hizmetlerini yürüten {l 
çeşitli kuruluşlar arasında idari sınıf- ~ 

!andırmaya göre dağıtılır. ·~ 

59.Aşağıdakilerden hangisinde asayiş 
hizmetlerinin özellikleri doğru veril
miştir? 

A) Faydası bölünemez ancak fiyatlan
dırılabilir 

B) Faydası bölünemez ve tüketimi en
gellenemez 

C) Faydası bölünebilir ancak tüketimi 
engellenemez 

D) Faydası bölünebilir ve fiyatlandırıla
bilir 

E) Faydası bölünebilir ancak fiyatlandı
rılamaz 

Yanıt: B 
Asayiş ve güvenlik hizmetleri tam ka
musal mal ve hizmet olduğu için fayda
sı toplum bireyleri arasında bölünemez 
ve tüketimi engellenemez. 

O> 
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60.Azalan maliyet koşullarının sürekli 
geçerli olduğu durumda aşağıdaki
lerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Doğal Tekel. 

B) Tröst 

C) Kartel 

D) Tam rekabet 

E) Monopollü rekabet 

Yanıt: A 

61.Ülkemizde aşağıdaki sektörlerden 
hangisi katı doğal tekel niteliği taşır? 

A) Tütün ekimi 

B) Otomotiv montajı 

C) Cep telefonu 

D) Sigara üretimi 

E) Elektrik iletimi 

Yanıt: E 

62. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının ekonomi içindeki payını 
belirler? 

A) Kamu harcamaları/Dış borçlar 
B) Kamu harcamaları/Toplam borçlar 

C) Kamu harcamaları/Nüfus 
D) Kamu harcamaları/GSYİH 

E) Kamu harcamaları/GSMH 

Yanıt: E 
63. Aşağıdaki kamu harcamalarından 

hangisi efektif talebi doğrudan etki
ler? 

A) Cari harcamalar 

B) Gerçek harcamalar 
C) Verimsiz harcamalar 

D) Personel harcamaları 

E) Transfer harcamaları 

Yanıt: B 
Gerçek (Reel) Harcamalar: Devletin, bir 
mal veya hizmeti para karşılığında al
masıdır. Devletin bir mal ve hizmeti pa
ra ile alması halinde, milli gelir ve istih-
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dam artar. Reel harcamalara örnek ola
rak, kırtasiye giderleri, personel ücret
leri vb. gösterilebilir. Yapılan kamu har

camalarının reel harcama sayılabilmesi 
için, ekonomide mal ve hizmet akımı 
meydana getirmesi gerekir. Mal ve 
hizmet akımı meydana gelmiyor ise, 
transfer harcamasıdır. 

64. Devletin bireyleri tüketmek için zor
ladığı mallara ne ad verilir? 

A) Kamusal mal 

B) Yarı kamusal mal 

C) Klüp malı 

D) Erdemli mal 

E) Ortak mal 
Yanıt: D 

Erdemli mallar, gerek toplumsal ve ge

rekse bireysel açıdan; özellikli, öncelikli ·

ya da üstünlüğü olan, vazgeçilmez ni- ~ 
!elikteki mal ve hizmetler olarak da ifa- .!!! 

32 
de edilebilir. Bunlar ya doğrudan devlet ·-

ı;ı 
tarafından bedelsiz olarak topluma su- "' 

nulmakta ve finansmanı vergilerle sağ

lanmakta ya da piyasa fiyatının altında 

pazarlanmaktadır. Spesifik kişi ya da 

kişi gruplarının sahip oldukları ekono-

mik durumun iyileştirilmesi amacını gü-

den erdemli mal ve hizmetlerin eşit bir 

dağılım göstermesi söz konusudur. 

65. Devletin, yol, liman, baraj, köprü 
gibi altyapı yatırımları yapması için 
yaptığı harcamaların etkisi aşağıda
kilerden hangisi ile doğrudan ilişki
lidir? 
A) Kamu harcamalarının enflasyonist 

etkisi 
B) Kamu harcamalarının deflasyonist 

etkisi 
C) Kamu harcamalarının sürekli etkisi 

D) Kamu harcamalarının politik etkisi 

E) Kamu harcamalarının ekonomik 

özendirici etkisi 

Yanıt: E 
Devletin, yol, liman, baraj, köprü gibi 
altyapı yatırımları yapması iş adamla-

MALiYE 

rının üretim faaliyetlerini olumlu etkiler 
Bu kamu harcamalarının özendiriciler 
(müşewikler) üzerideki etkisidir. 

66.Faydası tüm topluma ait olan, bölü
nemeyen ve fiyatlandırılamayan mal 
ve hizmetlere ne ad verilir? 
A) Kamusal mallar 
B) Özel mallar 
C) Klüp malları 
D) Erdemli mallar 
E) Yarı-Kamusal mallar 

Yanıt: A 

67.Aşağıdaki kamu harcamalarından 

hangisinin gelir dağılımını bozucu 
etkisi vardır? 
A) Eğitim harcamaları 
B) Yatırım harcamaları 
C) Cari harcamalar 
D) İç borç faiz ödemeleri 
E) Memur maaşları 

Yanıt: D 
Yapılan kamu harcamalarından yüksek 

gelir grupları yararlanıyorsa, gelir dağı

lımındaki adaletsizlik artacaktır. Bu tür 

harcamalaia, devlet tahvili faiz ödemele

ri ve iktisadi gayeli mali transferler örnek 

olarak verilebilir. 

68.Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının fonksiyonel sınıflandı

rılmasının amaçlarından biri değil

dir? 

A) Devletin faaliyet alanlarını belirle

mek 

B) Plan ve program arasındaki koordi
nasyonu sağlamak 

C) Benzerlik gösteren hizmetleri bir 

araya toplamak 

D) Hizmetleri aksatmadan kamu har
camalarını azaltmak 

E) Tekrarı gerekmeyen hizmetleri 
sunmamak 

Yanıt: B 



KAMU GİDERLERİ 

Kamu hizmetlerinin etkin ve başarılı bir 
şekilde yürütülmesi, kaynakların etkin 
olarak kullanılması, bazı hizmetler hiç 
yapılmazken bazılarında tekrarlanma
lar olmasının önlenmesi, gider rakam
larının daha anlamlı olması ve bilimsel 
çalışmalara daha yardımcı bir nitelik 
taşıması gibi yönlerden fonksiyonel 
ayırımın önemi ve faydası büyüktür. 

69.Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda 
kamu harcamasıdır? 
A} Özel şahıs bağışları 
B) Vergi muafiyeti 
C) Vergi istisnaları 
D) İl genel idare giderleri 
E) Sosyal sigorta ödemeleri 

Yanıt: D 
Merkezi idarenin (taşra örgütü dahil) 
harcamaları dar anlamda kamu har-
camasıdır. -~ 

.c 
~ 
32 

70.Aşağıdakilerden hangisi kamu har- ·~ 
camalarının gerçek artış nedenle- °' 
rinden biridir? 
A} Bütçe tekniğindeki değişiklikler 
B) Nüfusun artması 
C) Sınırların genişlemesi 
D) Para değerindeki değişmeler 
E) Savaş teknolojisindeki gelişme 

Yanıt: E 

71.Aşağıdakilerden hangisi kamu hiz
metlerinin özelliklerinden biri değil
dir? 
A} Fiyatlarının rekabete açık olmaması 
B) Pazarlanamaz olması 
C) Bölünemez olması 
D) Devletin zorunlu finansman kaynak

ları ile karşılanması 
E) Ferdi taleplere cevap vermesi 

Yanıt: E 
Kamu hizmetleri ferdi taleplere değil 
toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekte
dir. 
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72.Toplam talebin bir öğesi olan ve cari 
dönem üretimini ya da fiyat düzeyini 
etkileyen kamu harcamaları aşağı

dakilerden hangisidir? 
A) Cari harcamalar 
B) Transfer harcamalar 
C) Olağan üstü kamu harcamaları 
D) Reel harcamalar 
E) Verimsiz kamu harcamaları 

Yanıt: D 

73.Devletin üreteceği mal ve hizmetlerin 
belirlenmesinde siyasi sürecin dev
reye girmesinin temel nedeni aşağı
dakilerden hangisidir? 

A) Kişilerin özel mallara olan taleplerini 
açıklamak istememeleri 

B) Firmaların hizmetlerinden yararla
nacak kişileri belirleyebilmeleri 

C) Firmaların üretim faktörlerine olan 
taleplerini açıklayamamaları 

D) Kişilerin lüks malları tüketmeye zor
lanamamaları 

E) Kişilerin kamusal mallara olan ta
leplerini açıklamak istememeleri 

Yanıt: E 

74. Aşağıdakilerden hangisi tam kamu
sal mal ve hizmetlerin özellikleridir? 
A} Üretimi piyasa ekonomisi tarafından 

yapılır. 

B) Fiyatlandırılamaz ve faydaları bölü-
nebilir. 

C) Fiyatlandırılır ve faydaları bölünür. 
D) Faydasından mahrum bırakılabilir. 
E) Faydaları bölünemez ve faydasın

dan mahrum bırakılamaz. 

Yanıt: E 
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75. Aşağıdakilerden~ hangisi . · üretimi 
piyasa ekonomisi· tarafından· gerçek
leştirilmekle birlikte doğal .. tekel 
özelliği de taşıdığı için kamu. otori
tesi tarafından düzenlemeler yapılan 
mal ve hizmetlE!r.den biridir? · 

76. 

A) Cep tEılefonu 
B) Bulaşık makinesi 

C) TelE!Vizyon 
D) Bardak 
E) Elektrik 

Yanıt: E 

Aşağıdakilerden hangisi kamu ke

siminin hangi malları ne kadar üre
teceğine karar verir? 

A) Piyasa 
B) Siyasal süreç 

C) Özel sektör 
D)DPT 
E) Maliye Bakanlığı 

. Yanıt: B ·ı;ı 
cı 

Toplumsal mal ve hizmetlerin üretilme

si ile ilgili kararlar; siyasi süreç· içerisin

de alınmakta ve gerçekleştirilmektedir. 

Toplum bireyleri, ancak siyasi yapı içe

risinde kullanacağı "oy' ile ilgili tercihle

ri aracılığıyla bu süreç üzerinde etkili 

olmaktadır. 

77. Devletin ürettiği malların hem kalite 
ve miktarında hem de giderlerinde 
artışı meydana gelmesi aşağıdaki

lerden hangisidir? 

A) Görünüşte artış 

B) .Gerçek artış 
C) Askeri harcamalar 

D) Fiktif artış 
E) Arızi artış 

Yanıt: B 
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78. Aşağıdakilerden hangisi yurtlçi 
hasılatın veya gelirin ne kadarının 

devlet tarafından kullanıldığını gös
terir? 
A) Özel harcamalar/GSMH 

B) Brüt Satışlar/SMH 

C) Kamu harcamaları/GSYİH 

D) Kamu harcamaları/SMH 

E) Kamu harcamaları/SMH 
Yanıt: C 

79.Aşağıdakilerden hangisi kamu gider
lerinin fonksiyonel ayrımına dahil 

edilmez? 
A) Transfer harcamaları 

B) Bayındırlık harcamaları 

C) Eğitim giderleri 
D) Sağlık giderleri 

E) Sosyal hizmet giderleri 
Yanıt: A 

80. Aşağıdakilerden hangisi kamu gi
derlerimin artmasını sanayi ve sos
yal gelişmeler ile altyapının geliş

mesine bağlayan yaklaşımdır? 

A) Azalan marjinal verimler kanunu 

B) Ölçeğe göre artan getiri 

C) Say Kanunu 
D) Devlet faaliyetlerinin sürekli artışı 

kanunu 
E) Arz-talep kanunu 

Yanıt: D 

81. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal 

kurumların özelliklerinden biridir? 

A) Kamu bütçesi içinde yönetilmeleri 

B) Özel şirket statüsünde olmaları 

C) Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne 

bağlı çalışmaları 

D) Gerçekleştirdikleri kamu faydasın

dan herkesin yararlanabilmesi 

E) Çalışmalarını kendi gelirleriyle fi

nanse etmeleri 
Yanıt: E 
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82. Devletin yaptığı personel harcama
ları aşağıdakilerden hangisinin kap
samına girer? 

83. 

A) Transfer harcamaları 
8) Yatırım harcamaları 
C) Olağanüstü harcamalar 
O) Cari harcamalar 
E) İhtiyari harcamalar 

Yanıt: D 

Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının hangi kamu hizmetleri 
için yapıldığını belirten sınıflandır
madır? 

A) Fonksiyonel sınıflandırma 
8) Cari sınıflandırma 
C) Sosyal sınıflandırma 
O) Ekonomik sınıflandırma 
E) Yönetsel sınıflandırma ·;; 

Yanıt: A il 

84. Aşağıdakilerden hangisi kamu hiz
metlerinde maliyeti belirleyen un
surlardan biri değildir? 
A) Sunulan hizmet miktarı 
8) Hizmet sunulan bireylerin gelir dü

zeyi 
C) Kullanılan hizmet üretim teknolojisi 
O) Hizmetten yararlanan kişilerin sayı-

Si 

E) Hizmet sunulan alanın genişliği 

Yanıt: B 
Kamu hizmetlerinin maliyetini belirle
yen unsurlar: 
1-Girdi fiyatları 
2- Kullanılan hizmet üretim teknolojisi 

3- Hizmetten yararlanan kişilerin sayısı 

4-Hizmet sunulan alanın genişliği 

5-Sunulan hizmet miktarı 

~ 
-"' 
-~ 

"' 
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85. Kamu hizmetlerinin parasız verilme
si amacıyla yapılan piyasadan mal 
hizmet alınması aşağıdaki sınıflan
dırmalardan hangisinin kapsamında 
yer alır? 

86. 

A) Transfer harcamaları 

8) Karşılıklı harcamalar 

C) Karşılıksız ödemeler 

O) Verimsiz harcamalar 

E) Reel harcamalar 

Yanıt: E 
Reel harcamalar Devletin, bir mal veya 
hizmeti para karşılığında almasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi Advalorem 
sübvansiyonun tanımıdır? 
A) Üretilen malın birim yada fiyatından 

bağımsız bir defaya mahsus yapı
lan sübvansiyon 

8) Üretilen malın maliyet yada satış fi
yatının belli bir oranı olarak yapılan 
sübvansiyon 

C) Her yıl düzenli olarak yapılan üre
tim-tüketim sübvansiyonu 

O) Sadece daralma döneminde yapı
lan üretim-tüketim sübvansiyonu 

E) Üretilen mal birimi başına yapılan 
sübvansiyon 

Yanıt: B 
Advalorem sübvansiyon; devlet tara
fından, üreticilere, değer esasına göre 
yapılan bir mali yardımdır. Sübvansi
yon oranının uygulandığı büyüklük, bir 
birim mal veya hizmetin satın alma fi
yatıdır. Sübvansiyon, mal veya hizme
tin piyasa fiyatına, gibi belirli bir oranın 
uygulanması suretiyle tespit edilir. İş
letmeler, advalorem sübvansiyonu da 
toplam maliyetlerini azaltan bir unsur 
olarak algılarlar. 
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87. Harçların miktarı ile hizmetin maliye

ti arasında bir ilişki olmamasının 

asıl nedeni aşağıdakilerden hangi-

sidir? · 

A) Verilen hizmetten faydalananların 

gelir düzeyinin bilinememesi 

B) Harcın gönüllü bir ödeme olması 

C) Harcın mükelleflerinin daha önce

den bilinememesi 

D) Verilen hizmetin maliyetinin belirle

nememesi 

E) Harç tutarını belirleyen kamu otori

tesinin karar verirken siyasal, sos

yal ve mali faktörleri göz önüne al

ması 

Yanıt: E 

88. İşçi sigorta primleri aşağıdaki kamu 

gelirlerinden hangisinin kapsamı ~ 
içinde yer alır? ~ 

A) Mamelek gelirleri 

B) Fon gelirleri 

C) Transfer gelirleri 

D) Vergi benzeri gelirler 

E) Sübvansiyon ödemeleri 

Yanıt: D 

Cebri ve yasal bir ödeme olması, para 

şeklinde, gerçek ve tüzel kişilerden 

alınması yönleriyle vergiye benzeyen 

ancak karşılığının bulunması nedeniyle 

de vergiden ayrılan parafiskal ödeme

lere literatürde; vergi benzeri ödeme

ler, vergiye benzeyen harçlar, harca 

benzeyen yanlarından hareketle; harç 

benzeri ödemeler de denildiği görül

mektedir. 

-~ 
Ol 
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89. Aşağıdakilerden hangisi, modern 

maliyecilerin kamu harcamalarının 

sınırlandırılması konusundaki gö

rüşlerinden biri değildir? 

A) Özel sektöre bırakılan faaliyetler

den yapılan tasarruflar daha verimli 

alanlarda kullanılarak ekonomik 

fayda sağlanabilir. 

B) İdari nitelikteki harcamalar sonu

cunda devletin genel idaresinde ve 

hizmet akışında verimlilik artışı 

meydana gelmiyorsa bu yönde ya

pılan kamu harcamaları kısılmalıdır. 

C) Genel kamu hizmetlerine ilişkin 

harcamalar talep yaratıcı nitelikte 

olduğundan bu harcamalar hiçbir 

şekilde azaltılmamalıdır. 

D) Transfer harcamaları ekonomik 

kaynakların kullanımını verimli sek

törlerden verimsiz sektörlere kay

dırdığından transfer harcamalarının 

kısılması gerekir. 

E) Özel sektör tarafından daha verimli 

olabilen kamu faaliyetleri özel sek

töre devredilmelidir. 

Yanıt: C 

90. Geleneksel toplum sisteminin fonk

siyonlarını yerine getirememesi üze

rine sosyal güvenlik hizmetlerinin 

devlet tarafından karşılanmaya baş

laması kamu harcamalarında ne tür 

bir artışa neden olmuştur? 

A) Gerçek artış 

B) Görünüşte artış 

C) Sanal artış 

D) Nominal artış 

E) Ayni artış 
Yanıt: A 

Sosyal güvenlik hizmetlerinin devlet ta

rafından karşılanmaya başlaması ka

mu harcamalarını nitelik ve miktar yö

nünden artıracağı için gerçek artış ne· 

denidir. 
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91. Wagner yasasının dar anlamdaki 
yorumuyla ilgili olarak kamu harca
maları ve gayrisafi milli hasıla ara
sındaki ilişki aşağıdakilerin hangi
sinde doğru olarak verilmiştir? 
(G= Kamu Harcamaları, Y= Gayrisafi 
milli hasıla) 
A) (llG/G)/(llY/Y)<1 
B) llG/llY <O 

C) (llG/G)/(ll Y /Y)> 1 
D) (llG/G)=(ll Y /Y) 
E) (llG/G)/(ll Y IY)=O 

Yanıt: C 

Wagner'e göre;Devlet tarafından yapı
lan hizmetlerin gelir esnekliği 1 'den bü
yüktür. 

92. Kamu harcamalarının gelir dağılı
mında eşitsizliği azaltıcı (progresif) 
olması ne demektir? ] 
A) Kamu harcamalarının daha ziyade ~ 

yüksek gelir gruplarının yararlanabi- -~ 
leceği hizmetlere yapılmasıdır. "' 

B) Kamu harcamalarının gelirte ters 
orantılı olarak finanse edilmesidir. 

C) Kamu harcamalarının artan oranlı 
vergilerle finanse edilmesidir. 

D) Kamu harcamalarının daha ziyade 
düşük gelir gruplarının yararlanabi
leceği hizmetlere yapılmasıdır. 

E) Kamu harcamalarından daha çok 
yararlanan kesimlerin bu harcama
ların finansmanına daha fazla kat
kıda bulunmasıdır. 

Yanıt: D 
Kamu harcamalarının daha ziyade dü
şük gelir gruplarının yararlanabileceği 
hizmetlere yapılması ile gelir dağılımını 
düzelteci etki yapmaktadır. Gelir dağı
lımını eşitleyici nitelikte olan kamu har
camalarına örnek olarak, sosyal amaçlı 
transfer harcamaları öğrenci bursları 
verilebilir. Ayrıca, sağlık ve eğitim hiz
metlerinden düşük gelirliler yararlanı
yorsa, bu da gelir dağılımını eşitleyici 
etki yapacaktır. 
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93. Kamu harcamalarının fonksiyonel 
sınıflandırmasında dikkate alınan 
ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kamu harcamalarının genel bütçe

yerel bütçeye göre yapılması 
B) Kamu harcamalarının hangi kamu 

hizmetleri için yapıldığı 
C) Kamu harcamalarının gelir dağılımı 

üzerinde yarattığı etki 
D) Kamu harcamalarının kamunun 

hangi birimince yapıldığı 
E) Kamu harcamalarının sosyal refahı 

artırıp artırmadığı 

Yanıt: B 

94. Bireylerin kolektif mallardan yarar
lanma imkanı ile satın alma gücü 
arasında doğru orantılı bir ilişki ol
mamasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Bireylerin ekonomik güçlerinin farklı 

olmasına rağmen eşit oy hakkına 
sahip olmaları 

B) Bütün bireylerin oy hakkına sahip 
olmaları ve ihtiyaçlarını tam olarak 
açıklayamamaları 

C) Bireylerin güvenlik ve adalet gibi 
kamu hizmetlerini öncelikle talep 
etmeleri 

D) Sadece belli bir düzeyde gelir dü
zeyine sahip kişilerin kamu mal ve 
hizmetlerinden yararlanması 

E) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçları 
için mal ve hizmet talep etmeleri 

Yanıt: A 

95. Kamusal mal ve hizmetlerden sağ
lanan faydalar dikkate alındığında 
bu faaliyetlerden sağlanan marjinal 
sosyal faydayla ilgili olarak aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sıfıra eşittir 
B) Marjinal özel faydadan büyüktür 
C) Marjinal özel faydadan küçüktür 
D) Sonsuzdur 
E) Negatiftir 

Yanıt: B 
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96 .. Aşağıdakilerden hangisi kamu har

camalarının ekonomik sınıflandır

masında yer alan kategorilerden biri 

değildir? 

97. 

A) Reel harcamalar 
B) Verimsiz haı-Çamalar 
C) Cari harcamalar 
D) Olağan harcamalar 
E) Yatırım harcamaları 

Yanıt: D 
Kamu harcamalannın ekonomik sınıf

landırılması aşağıdaki gibidir: 
1- Reel harcamalar_ 
2- Verimli harcamalar 
3- verimsiz hai'camaıar· 
4- Cari harcamalar 
5-Yatırım harcamaları 

6-Transfer harcamaları 

-Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının, · gerçekleştirilmesi ön
görülen amaçlara yönelik hizmetler -~ 

dikkate alınarak sınıflandırılmasıdır? -g._ 
A) Organik sınıflandırma :2 
B) Ekonomik sınıflandırma 

C) Fonksiyonel sınıflandırma 

D) İdari sınıflandırma 
E) İnorganik sıniflandırma 

Yanıt: C 

Kamu Harcamalarının Fonksiyonel 
Tasnifinde, yapılacak giderler yoluyla 
gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlara 
yönelik hizmetler dikkate alınmaktadır. 
Devletin klasik ve sosyo-ekonomik ni
telikteki hizmetleri göz önünde tutul
makta, her bir hizmet grubu için yapı
lan giderler dikkate alınmaktadır. 

98. Aşağıdakilerden hangisi kamu har
camalarının fonksiyonel sınıflandır

ması içerisinde .yer a_lmaz? 

A) Adalet ve iç güvenlik 

B) Sağlık hizmetleri 
C) Bankacılık hizmetleri 

D) Eğitim hizmeHeri 

E) Sosyal hizmetler 
Yanıt: C 

MALiYE 

99, . Kamu harcamalarının verimli-
. _verimsiz sınıflandırmasıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ
rudur? 

A) Kalkınma carileri verimli, cari har

camalar verimsizdir 

B) Ekonominin üretim kapasitesini artı

ran harcamalar verimli, diğerleri ise 

verimsizdir 

C) Sermaye teşkili için yapılan trans

ferler verimli, cari harcamaları ve

rimsizdir 

D) Sosyal transferler verimsiz, süb

vansiyonlar verimlidir 

E) Transfer harcamaları verimli, yata

rım harcamaları verimsizdir 

Yanıt: B 

Bir kamu gideri GSMH'de net bir artışa 
neden oluyorsa "verimli'', tersi halinde 
''verimsiz" sayılır. Buna göre üretim 
kapasitesini artırıcı nitelikteki yatırım 

harcamaları, iktisadi yardımlar gibi 
harcamalar verimli, askeri harcamalar 
verimsiz niteliktedir. 

100. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderle
rinin özelliklerinden biri ~ildir? 

A) Ödemenin genel olarak nakden ya

pılması 

B) Finansmanının genelde kamu gelir

leri ile sağlanması 

C) Yetkili kişilerce gerçekleştirilebilmesi 

D) Kamu ihtiyaçlarını karşılamaya yö

nelik olarak yapılması 

E) Karşılığında bir mal veya hizmet 

alımının söz konusu olması 

Yanıt: E 
Genel olarak kamu ihtiyaçlarını karşı

lamak amacıyla yapılan ödemelere, 
kamu giderleri denilmektedir. 
Para şeklinde ödemesi yapılan, yetkili 
kişilerce gerçekleştirilen ve zaman içe
risinde sürekli olarak artma gösteren 
kamu giderleri, üzere kamu ihtiyaçlarını 
karşılamaya yöneliktir. kamu giderleri
nin başlıca nitelikleridir. 
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101. Ormanlar gibi sınırlı kullanım kapa
sitesine sahip yerlerin aşırı kullanı
mı sonucu ortaya çıkan tahribat 
aşağıdakilerden hangisine bir ör
nektir? 
A) Dışsal ekonomi 
B) İkame etkisi 
C) Gelir etkisi 
D) Dışsal ekonomisizlik 
E) Dış kazanç 

Yanıt: D 
Bir ekonomik birimin faaliyetinden di
ğer ekonomik birimler olumsuz şekilde 
etkileniyorlarsa, negatif bir dışsallıktan 
söz edilir. Buna da, dış zarar, dis eko
nomiler, veya dışsal ekonomiksizlik 
denir. 

-~ 
102. Cari giderlerle ilgili aşağıdaki ifade- .c 

lerden hangisi yanlıstır? :!l1 
A) Genellikle kamunun yüklendiği hiz- ·N 

O>cıı metlerin idari giderleridir 
B) Genellikle bir bütçe dönemine yö

neliktir 
C) Genellikle her yıl tekrarlanırlar 
D) Bu harcamaların tamamı vergilerle 

karşılanır 

E) Devletin tüketim malları alımına yö
nelik harcamalarıdır 

Yanıt: D 

Yıl içinde bir veya birçok defa kullan
makla tükenen, kamu tüketimi ile ilgili 
olan, faydaları devamlılık gösterme
yen, ama hemen hemen her yıl teker
rür eden mal ve hizmetler için yapılan 
giderler, cari giderlerdir. Cari giderlere 
örnek olarak, maaşlar, elektrik, kırtasi
ye, kira vb. giderler gösterilebilir.Cari 
giderlerin tamamının vergilerle finanse 
edilme gibi bir zorunluluğu yoktur. 
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103. Kamu harcamalarının mutlak ve 
nispi artışlarıyla ilgili olarak aşağı
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kamu harcamalarının nominal ola
rak artması mutlak, reel olara artışı 
nispidir 

B) kamu harcamalarının nominal ola
rak artması mutlak, sabit fiyatlarla 
arması nisbidir 

C) Kamu harcamalarının milli gelire 
oranla artışı mutlak, nüfusa oranla 
artışı nispidir 

D) Mutlak artış kamu harcamalarının 
belirli bir zaman aralığında parasal 
olarak artması, göreli artış ise kamu 
harcamalarının ilgili diğer ekonomik 
büyüklüklere göre artmasıdır 

E) Kamu harcamalarının ülkenin yüz 
ölçümünde meydana gelen değiş
melere oranla artışı mutlak, nüfusa 
oranla artışı nispidir 

Yanıt: D 
Kamu harcamalarının zaman içindeki 
artışı mutlak ve göreli (nisbi) olarak 
tespit etmek de mümkündür. Kamu 
harcamalarının mutlak artışında, kamu 
harcamaları belirli bir başlangıç yılın
dan başlayarak para ile ifade edilir ve 
bunların başka bir ekonomik büyüklük
le karşılaştırılması yapılmaz. Kamu 
harcamalarının nisbi artışında ise ka
mu harcamalarındaki artışlar başka bir 
ekonomik büyüklüklerde (Milli gelir ve 
nüfus artışı, ülke sınırlarının büyümesi 
gibi) meydana gelen artışlarla muka
yese edilir. 

104. Aşağıdakilerden hangisi cari har
camalar içinde yer almaz? 
A) Vergi iadesi 
B) Personel giderleri 
C) Kira giderleri 
D) Kırtasiye giderleri 
E) ısıtma giderleri 

Yanıt: A 
Vergi iadeleri transfer harcamaları 
içindedir. 
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105. Devletin sermaye oluşumu için yap
tığı transfer harcamalan ile ilgili ola
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? _ 

A) Devlet, bu harcamaları karşılığında 

bir mal ve hizmet elde edebilir 

B) Kamulaştırma harcamaları bu 

transfer harcamaları grubu içinde 

yer alır 

C) Cari yılda üretilen taşınmaz malla

rın alımları için yapılan ödemeler bu 

gruptadır 

D) Devletin mali sermaye niteliğinde 

tahvil, bono gibi alımları bu harca

ma grubuna dahildir 

E)Karşılıksız değildir 

Yanıt: C 

-~ 

106.Kamu harcamalarının devı_etln orga- .o 

nik yapısına göre sınıflandırılmasına ]! 
ne ad verilir? ·t;j 
A) İdari sınıflandırma en 

B) Ekonomik sınıflandırma 
C) Gerçek sınıflandırma 
D) İşlevsel-sınıflandırma 
E) Fonksiyonel sınıflandırma 

Yanıt: A 

İdari sınıflandırmalar, devletin yapısı, 

organları, tta ettiği fonksiyonlar göz 

önünde tutulmak kaydı iie yapılan sınıf

landirmalardır. Devlet bütçesinde, 

ödenekler, kamu hizmetlerini yürüten 

çeşitli kuruluşlar arasında, idari sınıf

landırmaya göre dağıtılır. Bu tasnif 

devletin harcama yapan organları ara

sındaki bir sınıflandırma olduğu için, bu 

sınıflandırmaya organik sınıflandırma 

da denir. İdari sınıflandınmaya örnek 

olarak, Cumhurbaşkanlığı, Yargıtay, 

Sayıştay, TBMM, Milli Eğitim Bakanlı

ğı, Dışişleri Bakanlığı vb. idari birimle

rin ayrımı verilebilir. 

MALİYE 

107:Mall hizrnederi görmeye kendi kay

naklar_ı · yetmeyen yerel ·yönedmlere 
merkezi devlet·· -tarafından hizmet 

çeşitleri belirtmeksizin genel bir 
yardım şeklinde yapılmasını ene ad 

verilir? 

A) Subvansiyon 

B) Dotasyon 

C) Mali yardım 

D) Harcama 

E) Gider Karşılama 

Yanıt: B 

108.Kamusal mal ve hizmetlerin politik 
fiyatlarıyla(vergi) yarı kamusal mal 

ve hizmetlerin ise yarı politik fiyat
larla(harç) finanse edileceğini öne 

süren ve maliyeci aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Musgrave 
B) Schumpeter 
cı E.sarone 
D) Rostow 
E)Pigou 

Yanıt: C 
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KAMU GELİRLERİ 

1. Kamu harcamalarının önemli bir 
bölümü genellikle aşağıdakilerden 
hangisiyle finanse edilir? 

A) Ceza 

B) Vergi 

C) Emlak gelirleri 

D) Para basma 

E) Borçlanma 

Yanıt: B 

Devlet, gelir ihtiyacının önemli bir bö
lümünü (% 75 - % 90) vergilerle karşı
lar. Bu durum, bütün ülkelerin gelir sis
temleri açısından geçerlilik taşımakta
dır. 

2. Aşağıdakilerden hangisi devletin 
egemenlik hakkına dayanarak elde 
ettiği gelirleri arasında yer almaz? 
A) Parafiskal gelirler 

B) Harçlar 

C) Para ve vergi cezaları 

D) Devletlerarası yardımlar 
E) Fonlar 

Yanıt: D 
Kamu gelirleri, cebrilik kriterine göre; 
cebre dayanan ve cebre dayanmayan 
kamu gelirleri olmak üzere iki gruba 
ayrılabilir. Cebrilik, kişinin ödeme ko
nusunda davranış serbestisine sahip 
bulunmaması ve ödemeyi gerektiren 
işlemlerin varlığı halinde, ödeme yü
kümlülüğünün doğmasını ifade etmek
tedir. Bu ayrımı G. Jeze, Pelin gibi bazı 
bilim adamları yapmıştır. 

Bu ayırıma göre cebri gelirlerin 
başlıcaları; 

Vergiler, 
Harçlar, 
cezalar, 
Şerefiyeler, 

Parafiskal gelirler 
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Cebre dayanmayan gelirlerin başlı
caları; 

Mülk ve teşebbüs gelirleri, 
Borçlanma gelirleri (zorunlu ol
maları hali dışında) 
Bağış ve yardımlar 

3. Vergiyi harçtan ayıran temel unsur 
aşağıdakilerden hangisidir? 

4. 

A) Karşılıklı olması 

B) Cebri olması 
C) Nihai bir ödeme olması 
D) Para şeklinde olması 
E) Hem gerçek hem de tüzel kişilerden 

alınması 

Yanıt: A 
Harç; Devlerin bazı hizmetleri nedeniy
le alınan iktisadi değerlerdir. Vergiden 
farklı olarak harç'ta karşılık vardır. 

Vatandaş Ali Sağlam'ın kıraathane 
açmak için belediyeye yaptığı öde
me hangi tür kamu geliridir? 
A) Vergi 
B) Harç 
C) Resim 
D) Şerefiye 
E) Parafiskal Gelir 

Yanıt: C 
Resimler, bir iş ya da faaliyetin yapıl
masına yetkili kuruluşlar tarafından izin 
verilmesi dolayısiyle yapılan bir öde
medir. 
Karşılığının bulunması nedeniyle ver
giden farklı, harçlara ise benzer bir ni
teliğe sahiptir. 
Uygulamada; ilgili belgelere pul yapış
tırılması, basılı damga konulması, 
makbuz verilmesi ya da kesinti yapıl
ması şekillerinde ödemesi yapılan re
simler daha çok yerel yönetim kuruluş
ları tahsil olunmaktadır. Res'ımlere ör
nek olarak; rıhtım resmi, ithalde alına
cak damga resmi gösterilebilir. 



762 

5. Aşağıdakilerden hangisi vergi ben

zeri {parafiskal) gelirlere örnek de

ğildir? 

A) Avukatların barolara ödedikleri ai
datlar 

B) Bir gayrimenkul tescil edilirken yapı
lan ödeme 

C) Esnafların mesleki odalara ödedik
leri aidatlar 

D) Sosyal sigorta işveren katkı payları 

E) Çalışanların maaşından kesilen 
sosyal sigorta primi 

Yanıt: B 
Parafiskal Gelirler, sosyal hayatta dev-
let müdahaleciliğinin genişlemesi dola
yısiyle artan kamu harcamalarının bir 
bölümünü karşılamak suretiyle, belirli 
amaçların gerçekleştirilmesi için kuru-
lan, kamu veya yarı-kamu niteliğinde 

olan ekonomik, sosyal veya mesleki 
kuruluşlara; bu amaçlarının finansma- ·
nına tahsis edilmek üzere, kamu eteri- .o_: 
telerince gelir toplama yetkisinin veril-

32 
mesiyle ortaya çıkan ve bütçe dışı bir 
kamu geliridir. -~ 

cı 

Sosyal, ekonomik ve mesleki nitelikteki 
bu kuruluşlara; ülkemizden, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, OYAK ve mesleki 
odalar {Tabibler Odası, Barolar, Vs) 
örnek olarak gösterilebilir. Bunların 

üyelerinden ve katılımcılarından tahsil 
ettiği gelirler parafiskal gelirlerdir. 
Bir gayrimenkul tescil edilirken yapılan 
ödeme ise harçtır. 

6. Aşağıdakilerden hangisi vergi ve 
benzeri gelirler arasında yer almaz? 

A) Emlak ve Teşebbüs Gelirleri 

B) Parafiskal gelirler 

C) Resim 

D) Harç 

E) Şerefiye 
Yanıt: A 

Vergi ve benzeri gelirler egemenlik gü

cüne dayanan gelirlerdir. Mülk ve te
şebbüs gelirleri egemenlik gücüne da
yanmayan gelir olmadığı için vergi ve 

benzeri gelirleri içinde yer almaz. 

MALiYE 

7. Devletin mamelek gelirleri aşağıda
kilerin hangisinde doğru tanımlan
mıştır? 

A) Devletin sahip olduğu taşınır ve ta
şınmaz mallardan elde ettiği gelir
lerdir' 

B) Devletin egemenlik gücüne dayana
rak elde ettiği gelirlerdir. 

C) Özel kesim tarafından devlete yapı
lan karşılıksız transferlerdir. 

D) Devletin belli bir işin yapılmasına 

izin verdiği durumlarda elde ettiği 

gelirlerdir. 
E) Devletin karşılıksız esasına göre el

de ettiği gelirlerdir. 
Yanıt: A 

Mülk (Mamalek) Gelirleri: Devletin; arazi
ler, binalar, ormanlar, madenler, liman
lar, yollar, pazar yerleri, hastaneler, mü
zeler, okullar gibi çeşitli mallarını, hukuki 
nitelikleri çerçevesinde değerlendirilmesi 
sonucu elde ettiği gelirlerdir. Bu gelirler, 
bu malların satışının gerçekleştirilmesi 

ya da kiraya verilmesi ile elde edilebilir. 

8.Aşağıdakilerden hangisi vergilerin 
ozelllklerinden biri değildir? 

A) Özel veya tüzel kişilerden alınması 

B) Zorunlu bir ödeme olması 

C) Belirli bir kamu hizmetine yönelik 

olarak alınması 

D) Karşılıksız olması 

E) Kanunlara dayalı olması 

Yanıt: C 
Vergiler belirli bir kamu hizmetine yö
nelik olarak değil tüm kamu hizmetleri
nin finansmanı için alınır. Herhangi bir 
vergi herhangi bir kamu hizmetine tah
sis edilemez. 
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9. Verginin karşılıksız olması ne de
mektir? 

A) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir 
tayda beklememesi 

B) Devletin sadece devlet olduğu için 
vergi alması ve karşılığında her
hangi bir hizmet sunma zorunlulu
ğunun olmaması 

C) Verginin, ödeyen kişilerin şahsına 
yönelik özel ve doğrudan bir karşılık 
vaadi ve taahhüdü olmaması 

D) Devletin vergi karşılığında herhangi 
bir hizmet sunma yükümlülüğünün 
olmaması 

E) Vergi ödeyenler ile hizmetten yarar
lananların aynı kişiler olması 

Yanıt: C 
Mükelleflere, ödedikleri vergiler için 
özel olarak bir mal veyahut da özel ve 
doğrudan bir hizmet verilmez (verginin 
karşılığı kollektit mal ve hizmetlerdir). 
Devlet, vergi ile bireysel ihtiyaçları de
ğil, toplumsal nitelikteki ihtiyaçları kar
şılamaktadır. Herhangi bir vergiyi öde
yen kimsenin, ödemiş olduğu verginin 
karşılığı olarak, kendisine yönelik bir 
hizmeti devletten istemesi olanağı yok
tur. 

10. Vergi tahsil işinin, getireceği toplam 
vergi hasılatından en düşük oranda 
pay isteyene bırakılması usulü aşa
ğıdakilerden hangisidir? 
A) Emanet usulü 

B) İhale usulü 

C) İltizam usulü 

D) Stopaj usulü 

E) Beyan usulü 
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11.Aşağıdakilerden hangisi kamu kuru
luşu niteliğindeki ekonomik, sosyal 
ve mesleki kuruluşların üyelerine 
götürdükleri hizmetler karşılığı top
ladıkları bir kamu geliridir? 
A) Resim 

B) Harç 
C) Paratiskal gelirler 
D) Şerefiye 
E) Vergiler 

Yanıt: C 

12. Devlet Memurlarından emekli sandı
ğı için yapılan kesinti hangi tür kamu 
geliridir? 
A) Vergi 
B) Paratiskal Gelir 
C) Harç 
D) Resim 
E) Şerefiye 

Yanıt: B 
Paratiskal gelirlerde; sosyo ekonomik 
alanda devlet müdahaleciliğinin geniş
lemesi nedeni ile artan kamu harcama
larının bir bölümünü karşılamak sure
tiyle belirli amaçların gerçekleştirilmesi 
için kurulan, kamu veya yarı kamu nite
liğinde olan ekonomik, sosyal veya 
mesleki kuruluşların bu amaçlarının fi
nansmanına tahsis edilmek üzere gelir 
toplama yetkisinin verilmesi ile ortaya 
çıkan ve bütçe dışı bir kamu geliridir. 

12. Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangi
si devletin egemenlik gücüne bağlı 
değildir? 

A) Vergi 

B) Resim 

Yanıt: B C) Harç 
İhale usulünün iltizam usulünden en 
önemli farkı; en yüksek vergi hasılatını 
getirmeyi taahhüt edene vergi toplama 
yetkisinin verilmesi şeklinde uygulama 
yerine, getireceği toplam vergi hasılatı 
üzerinden en düşük oranda pay isteye
ne verilmesidir. 

D) Teşebbüs gelirleri 

E) Paratiskalite 

Yanıt: D 
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13. Aşağıdakilerden hangisi A. Smith'in 

Vergileme ilkelerinden değildir? 

A) Adalet 

B) İktisadilik 

C) Uygunluk 

D) Kesinlik 

E) Mali ve Sosyal amaçlarla alınması 

Yanıt: E 

Adam Smith'in vergi ilkeleri: 
a.Vergide Adalet: Kişilerin vergi ödeme 
güçlerine göre vergilendirilmesidir. 
b.Vergide Belirlilik (Muayyenlik) ve Ke
sinlik : Vergi ile ilgili işlem ve kurumla
rın muayyen olması gerektiğini ifade 
eder. 
c.Vergide İktisadilik (Tasarruf): Mükel
leflerin ödediği paralarla, devlete giden 
paralar arasındaki fark minimum olma

lıdır. 

d.Vergide Uygunluk: Vergiler mükellef- -~ 

ten, ödeme imkanının en uygun olduğu {il· 

zamanda ve biçimde alınmalıdır. 'i1 

14 "Zadegan, Krala kılıcını ve kanını, 

kilise duasını, halk ise parasını ve

rir:" Şeklindeki düşünce hangi vergi

leme ilkesine aykırıdır? 

A) Vergilemede Adalet ilkesi 

B) Vergilemede Genellik ilkesi 

C) Vergilemede Belirlilik ilkesi 

D) Vergilemede Açıklık ilkesi 

E) Vergilemede Uygunluk ilkesi 
Yanıt: B 

15. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş 

vergileme ilkelerindendir? 

A) Vergilemede Adalet ilkesi 

B) Vergilemede Genellik ilkesi 

C) Vergilemede Açıklık ilkesi 

D) Vergilemede Uygunluk ilkesi 

E) Vergilemede Esneklik ilkesi 

Yanıt: E 

-~ 
C> 
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16. Verginin, mükelleflerin gelirlerindeki 

değişmeleri izleyebilmesi hangi ver

gileme ilkesi ile doğrudan ilgilidir? 

A) Esneklik 

B) Genellik 

C) Eşitlik 

O) Adalet 

E) İktisadilik 
Yanıt: A 

Vergide esneklik ilkesi; verginin, mükel

leflerin vergi ödeme güçlerindeki azal

ma ve arlmayı izleyebilmesidir. 

17.Anayasamızın 73. maddesindeki " ..... . 

·herkes vergi vermekle yükümlüdür." 

İfadesi hangi vergileme ilkesi ile ilgi

lidir? 
A) Esneklik 

B) Genellik 

C) Eşitlik 

D) Adalet 

E) İktisadilik 
Yanıt: B 

Verginin adelet ilkesi, bir ülke sınırları 

içerisinde bulunan herkesin, toplam 
vergi yüküne katılmasını öngörmekte

dir. Bir ülkede herkes, sosyal sınıf farkı 
gözetilmeksizin, kendi gelir ve malla
rından vergi vermek zorundadır. Nite

kim Anayasamızın 73. maddesindeki 
" ...... herkes vergi vermekle yükümlü

dür." ifadesi vergide genellik ilkesi ile 

ilgilidir. Bu ilke gereği; 

- Bir ülkede bulunan vatandaş ya da 

yabancı olsun herkes, belli sınırlar içe

risinde vergi verir. 

- Dışarıda oturan yabancılar da, ülke

den devamlı veya geçici olarak elde et
tiği gelirler veya ülkede bulunan mal ve 

mülkleri dolayısıyla vergi ödemek zo

rundadır 
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18. Devletin aynı durumda olan kişi ve
ya kişi gruplarından aynı miktarda 
vergi almasına ne ad verilir? 

A) Vergilemede dikey eşitlik 

B) Vergilemede yatay eşitlik 

C) Verginin sosyal sorumluluğu 

D) Vergilerin şahsiliği 

E) Vergilerin objektifliği 

Yanıt: B 
Vergide eşitlik ilkesi, mükelleflerin vergi 
ödeme güçleri dikkate alınmak suretiy
le vergilendirmenin yapılmasını öngö
rür. Vergide adaletin gerçekleştirilebil
mesi bakımından önemli bir fonksiyonu 
bulunan bu ilke, vergi yükünün, mükel
leflerin kişisel ve ekonomik durumları
na göre eşit bir şekilde dağıtılmasını 
gerekli kılmaktadır. 
Vergide eşitlik; yatay eşitlik ve dikey 
eşitlik olarak incelenebilir. ·ıı; 
Aynı ya da benzer durumda olan mü- El 
kelleflerin aynı boyutta ve şekilde ver- 31 
gilendirilmesine yatay eşitlik denilmek- ·;;; 
tedir. ~ 
Dikey eşitlik ise; sosyal ve ekonomik 
durumları birbirlerinden farklı kişilerin, 
biri diğerinden farklı boyutta vergi 
ödemesini öngörür 

19.Aşağıdakilerden hangisi mükelleflere 
yüklenen vergi miktarı ve çeşidinin 
belirli olmasını, koşullarının açık ve 
kesin olması gerektiğini belirten 
vergi ilkesidir? 
A) Uygunluk ilkesi 

B) Açıklık ilkesi 

C) Belirlilik ilkesi 

D) Eşitlik ilkesi 

E) Adalet ilkesi 

Yanıt: C 

Belirlilik İlkesi Vergi ile ilgili olan işlemle
rin ve vergi ile ilgili kurumların tüm mü
kellefler tarafından anlaşılabilir olması 
ve bu işlem ve kurumların belli olması 
gerektiğini ifade eder. Vergi mükellefle
rinin, verginin ödenmesinden kimin so
rumlu olacağının, verginin matrahının 
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bulunması ile ilgili işlemlerin, oran ya da 
oranlarının, ödeneceği zamanın ve na
sıl ödeneceğinin yasada belirtilmiş ol
ması, mükelleflerin bu konularda bilgi 
sahibi kılınmaları bu ilke gereğidir. 

20. Vergilemede esneklik ilkesi ne de
mektir? 

A) Verginin, mükelleflerin gelirlerindeki 
değişmeleri izleyebilmesi 

B) Verginin mümkün olduğunca çabuk 
tahsil edilmesi 

C) Vergilerin ekonomik konjoktür hare
keti etkilerini azaltması 

D) Vergi yasalarında hızla değişiklik 

yapılabilmesi 

E) Vergi yasalarının uygulanmasında 

kamu otoritesinin esnek davranma
sı 

Yanıt: A 
Vergide esneklik ilkesi; verginin, mükel
leflerin vergi ödeme güçlerindeki azal
ma ve artmayı izleyebilmesidir. Vergide 
hasılatın kendiliğinden azalıp, artması
na "otomatik elastikiyet" denilmekte 
olup, aksi uygulamaya, yani devletin 
müdahalesi ile uyum sağlanmasına 

"müdahaleci elastikiyet" denilmektedir 

21. Tarafsız vergi ne demektir? 

A) Farklı gelire sahip bireylerden farklı 
oranda vergi alınması 

B) Aynı gelire sahip bireylerden aynı 

verginin alınması 

C) Farklı gelire sahip olanlardan farklı 
vergi alınması 

D) Verginin milli geliri etkilememesi 

E) Verginin konması sonucu iktisadi 
karar ve davranışları etkilememesi 

Yanıt: E 
Tarafsız vergi; vergilerin piyasanın iş

leyişini bozmayacak şekilde olmasına 
denir. Bu yüzden de yeni maliye anla
yışında muafiyet ve istisnaların daral
tılması söz konusudur. Bir vergi sistemi 
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piyasada sapmalara yol açmadığı öl
çüde etkindir. 

22.Vergilemede amaçlanan hasılatın, az 
masrafla gerçekleştirilmesi ve vergi
lerin, bireylerin çalışmasına engel 
olmaması, ekonomik birimlerin ka
rarlarını etkilememesi hangi vergi 
ilkesi gereğidir? 

A) Uygunluk ilkesi 

B) İktisadilik ilkesi 

C) Belirlilik ilkesi 

D) Eşitlik ilkesi 

E) Adalet ilkesi 
Yanıt: B 

Verinin İktisadilik ilkesi iki şekilde açık
lanabilmektedir. Birincisi, vergide ve
rimlilik ilkesine benzer sonuçlara ula-

şan bir açıklama şeklidir. Amaçlanan -~ 

hasılatın, az masrafla gerçekleştirilme- .c 

si bu yorum biçiminde önem taşımak- ~ 
tadır. Diğer açıklama şekli ise; vergile- -~ 
rin, bireylerin çalışmasına engel olma- cı 

ması, ekonornik birimlerin kararlarını 

etkilememesidir. 

23. Aşağıdakilerden hangisi vergi öde
me gücüne ulaşmak için yararlanılan 
tekniklerden değildir? 

A) En az geçim indirimi 

B) Tarifelerden yararlanma 

C) Ayırma Kuramı 

D) Muafiyet ve İstisnalar 

E) Vergi Denetimi 
Yanıt: E 

24. Vergi ödeme gücüne ulaşmak için 
yaralanılan teknikler aşağıdaki vergi
lerden hangisinin uygulamasında 

daha fazla etkilidir? 

A) Katma değer vergisi 

B) Kurumlar vergisi 

C) Gelir vergisi 

D) Özel tüketim vergisi 

E) Veraset ve intikal vergisi 

Yanıt: C 

25. 

26. 

MALiYE 

Vergi ödeme gücünün tam olarak belir
Jenmesi ve ona göre vergi uygulanma
sı olanağı bulunmamakla birlikte, gü
nümüzde çeşitli tekniklerden ya da 
araçlardan yararlanmak suretiyle vergi 
ödeme gücüne ulaşılmaya çaba göste
rilmektedir. Özellikle gelir vergisi uygu
laması açısından etkili olan bu teknik 
veya araçlar; 

-En az geçim indirimi uygulaması, 
-Ayırma ilkesinden yararlanma 
-Tarifelerden yararlanma, 
-Muafiyet ve istisnalardan da yarar-

lanma. 

0-100 TL için ........... %5 

100-200TL için ....... % 1 O 

200-300TL için ...... %20 

Yukarıdaki vergi tarifesinin yüksek
lik farkı kaçtır? 

A) 12,5 B) 15 C) 50 

D) 300 E)125 

Yanıt: B 

Vergi yüksekliği vergi tarifesinin en üst 

dilimine uygulanan oran ile en düşük 
oran arasındaki farktır. (20-5=15) 

Gelir dilimleri Vergi oranı 

İlk 100.000 10 

Sonraki 200.000 15 

Sonraki 400.000 20 

Sonraki 800.000 25 

Yukarıdaki vergi tarifesinin uzunluk farkı 
ne kadardır? 

A) 700.000 

C) 800.000 

E)25 

B) 100.000 

D) 15 

Yanıt: A 

Bir vergi tarifesinde en yüksek matrah ile 

en düşük matrah arasındaki fark uzunluk 

farkıdır. Sorudaki uzunluk farkı 800-100= 

700 bin 
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27. Önce vergi mükellefinin gelirinin 
vergilendirilmesi gereken tarifeye 
göre vergilendirilmesi sonra en az 
geçim indiriminin tarifeye göre he
saplanan miktarının toplam gelir 
üzerinden hesaplanan vergiden dü
şülmesi yoluyla uygulanan en az 
geçim indirimi sistemine ne ad veri
lir? 
A) Karma sistem 
8) Dekot sistemi 
C) Bölme sistemi 
D) Katsayı sistemi 
E) Matrahtan indirim sistemi 

Yanıt: B 
Vergiden İndirim (Dekot) Sistemi, önce 
mükellefin vergilendirilmesi söz konusu 
geliri, vergi tarifesine göre vergilendi
rilmekte; daha sonra; en az geçim indi
riminin tarifeye göre bulunan vergisi, 
toplam vergiden düşülmektedir. Kalan ·;; 
kısım, mükellefin ödemesi gerekli ver- ~ 
giyi oluşturmaktadır. Uygulama formüle :;;: 
edilecek olunursa; -~ 

V = (Gt. Ov1) -(İt. Ov2) cı 
Olacaktır. 

28.Kişinin kendisinin ve ailesinin yaşa
mını asgari düzeyde sürdürebilmek 
için gerekli gelirin vergilendirilme
mesine ne ad verilir? 
A) En az geçim indirimi 
8) Vergi bağışı 
C) İstisna 
D) Muafiyet 
E) Matrahtan indirim 

Yanıt: A 

29.Mükellefin gelirinden, en az geçim 
indirimi tutarının düşülmesi ve kalan 
kısmın vergilendirilmesi şeklinde 
gerçekleştirilen uygulamaya ne ad 
verilir? 
A) Karma sistem 
8) Dakot sistemi 
C) Bölme sistemi 

D) Vergiden indirim sistemi 

E) Matrahtan indirim sistemi 

Yanıt: E 
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Matrahtan İndirim Sistemi mükellefin 
gelirinden, en az geçim indirimi tutarı
nın düşülmesi ve kalan kısmın vergi
lendirilmesi şeklinde gerçekleştirilen 
uygulamadır.Bu uygulama şekline gö
re; örneğin bir mükellefin yıllık toplam 
geliri 30.000.000. lira ve yararlanacağı 
yasalarla öngörülmüş en az geçim indi
rimi tutarı 5.000.000. lira ise, başkaca 
indirim bulunmadığı varsayımı altında 
25.000.000. lira; üzerinden vergi he
saplanacak değeri, yani vergi matrahı
nı oluşturacaktır. 

30. Emlak vergisine ne tür tarife uygu
lanır? 

A) Eşit oranlı tarife 
8) Spesifik tarife 
C) Artan oranlı tarife 
D) Tersine artan oranlı tarife 
E) Azalan oranlı tarife 

Yanıt: A 

31. Aşağıdakilerden hangisi eşit oranlı 
vergilerden biridir? 
A) Gelir vergisi 

B) Damga vergisi 

C) Kurumlar vergisi 
D) Motorlu taşıtlar vergisi 
E) Veraset ve intikal vergisi 

Yanıt: C 
Vergi matrahındaki değişmelere kar
şın, vergi oranının aynı kalmasına eşit 
oranlılık denilmektedir. Sabit oranlı ya 
da tek oranlı vergiler de denilen bu uy
gulama, vergi matrahı ne kadar olursa 
olsun, marjinal birimin yarattığı fayda
nın aynı kalması esasına dayalıdır. 
Vergi matrahındaki değişmelere karşın, 
vergi oranının aynı kalmasına eşit 
oranlılık denilmektedir. Sabit oranlı ya 
da tek oranlı vergiler de denilen bu uy
gulama, vergi matrahı ne kadar olursa 
olsun, marjinal birimin yarattığı fayda
nın aynı kalması esasına dayalıdır. 
Günümüzde daha çok, objektif yapıda
ki vergiler açısından uygulamaları gö-
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rülmektedir. Katma değer vergisi ve ku

rumlar vergisinin tek oranlı vergi olduğu 

söylenebilir. 

32. Mükellefin geliri arttıkça, gelire kı

yasla vergi oranının düşmesi duru

munda hangi oran yapısından söz 

edilebilir? 

A) Sınıf usulü artan oranlı 

B) Dilim usulü artan oranlı 

C) Azalan oran 

D) Gizli artan oranlı 

E) Tersine artan oranlı 

Yanıt: E 
-

Mükellefin geliri arttıkça, gelire kıyasla 

vergi oranının düşmesi durumunda 

azalan oran yapısı söz konu_dur. Aza

lan oran yapısı iki şekilde olabilir: 
-~· 

- Matrah ve Vergi Oranının Aynı Doğ- -;ı 

rultuda Azalması ,,,_ 
"" 

Bu durumda azalan oranlılık, vergi ora

nının; en yüksekten başlamak suretiy

le, vergi matrahındaki azalmaya uyum

lu olarak düşmesidir. 

Matrah Oran (%) 
25.000'den fazlası. ................ 25 
10.001 -25.000 arasında ........ 20 
5.001 -10.000 arasında ......... 15 

O -5.000 arasında ......... 10 

- Matrahın Artması - Vergi Oranının 

Azalması 

Bu uygulamada matrah yükseldikçe, 

matrah dilimlerine uygulanacak vergi 

oranları azalır. 

Matrah Oran (%) 

İlk 20.000TL için ............. 10 

Sonra gelen 30.000 TL için ............ 8 
" " 50.000 TL için ............. 6 

M 100.000TL için ............. 4 

-~ 
C> 
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33-36. &oruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplandırınız. 

Matrah . Oran 

Matrahın 1-7.800 TL için ............... %15 

Matrahın 7.800-19.800 TL için ......... %20 

Matrahın 19.800-44.700 TL için ........ %27 

Matrahın 44.700 TL' den fazlası için ... %35 

33. Yukarıdaki vergilemenin oran yapısı 

nasıldır? 

A) Sınıf usulü artan oranlı 

B) Dilim usulü artan oranlı 

C) Tersi ne artan oranlı 

D) Düz oranlı 

E) Gizli artan oranlı 
Yanıt: B 

Dilim usulü artan oranlılıkta, matrah; tari

fenin öngördüğü dilimlere bölümlenmek

te, her dilim için ayrı bir vergi oranının 

uygulanması yoluna gidilmektedir. 

34. Yukarıdaki Oran yapısı ülkemizde 

hangi vergi çeşitlerinde kullanılmak· 

tadır? 

A) Kurumlar Vergisi 

B) Katma Değer Vergisi 

C) Gelir Vergisi 

D) Emlak Vergisi 

E) Veraset ve intikal Vergisi 

Yanıt: C 

Dilim usulü artan oranlı tarifelere, ül

kemizde uygulanan gelir vergisi tarifesi 
örnek olarak gösterilebilir. 

35. Bu oran 
kaçtır? 

A) 15 

D) 24,25 

yapısında yükseklik farkı 

B) 20 C) 23 

E) 35 
Yanıt: B 

Yükseklik farkı, gelire uygulanan en 

yüksek oran ile en düşük oran arasın

daki farktır. Buna göre yükseklik farkı 

35-15=20 olmaktadır. 
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36. Bu oran yapısına göre 250.000.-YTL 
gelir elde eden bir mükellef ne kadar 
vergi ödeyecektir. 

A) 37.500 B) 45.000 C) 50.000 
D) 82.148 E) 87.500 

Yanıt: D 
Matrah Oran 
Matrahın 1-7.800 TL için °/o15 1.170.-TL 
Matrahın 7.800-19.800 TL için o/o20 2.400.-TL 
Matrahın 19.800-44.700 TL için o/o27 6.723.-TL 
Matrahın 44.700 TL'den fazlası için o/o35 71.855.-TL 
Toplam 1.170+2.400+6.723+71.855=82.148 

37. Matrahın belli bir değere kadar olan 
kısmı vergiden istisna edilirken bu 
değerin üstünde olan kısmı, matrah 
değeri ne olursa olsun sabit bir 
oranda vergilendirilmesi aşağıdaki 
tarifelerden hangisi ile mümkün ol
maktadır? 

A) Eşit oranlı tarife 

B) Tersine artan oranlı tarife 

C) Azalan oranlı tarife 

D) Degressif tarife 

E) Sınıf usulü tarife 

Yanıt: D 

38. Aşağıdakilerden hangisi konuları 
bakımından vergilerin ayrımıdır? 
A) Gelir, Servet, Harcama vergileri 

B) Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, 
Kurumlar vergisi 

C) Objektif Vergiler, Subjektif vergiler 

D) Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim 
Vergisi, veraset ve intikal Vergisi 

E) Artan Oranlı Vergiler, Azalan Oranlı 
vergiler, Düz oranlı vergiler 

Yanıt: A 
Vergiler genel olarak aşağıdaki şekilde 
ayrıma tabi tutulur: 

i. Konuları Bakımından; Gelir, Ser
vet ve Gider Vergileri Ayırımı 

ii. Dolaysız ve Dolaylı Vergiler Ayı
rımı 

iii. Diğer Ayırımlar: . 
-Tahsilatı Yapan idari Birimler 

Açısından 
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-Uygulanma Süreleri Açısından 
-Ödeme Şekilleri Açısından 
-Tarifeleri Açısından 
-Mükelleflerin Kişisel ve Ailevi Du-

rumlarını Dikkate Almak Açısından 
-Kapsamları Açısından 

39. Aşağıdakilerin hangisi dolaysız ver
gilerin özelliklerinden biri değildir? 
A) Mükellefi önceden bilinmektedir 
B) Genellikle subjektif niteliktedirler. 

C) Kolaylıkla yansıtılabilirler 

D) Artan oran, muaflık, istisna uygula
masına uygundur. 

E) Vergi matrahının ekonomik koşul
ara uyum gösterme olanağı dolaylı 
vergilere nazaran dolaysız vergiler
de daha fazladır. 

Yanıt: C 
Dolaylı vergiler mali anestezi nedeniyle 
kolaylıkla yansıtılabilirler ancak dolay
sız vergiler genellikle mükellefin üzeri
ne kalır. Yansıtılması çok güçtür. 

40. Yansıma ölçütüne göre aşağıdaki

lerden hangisinde verginin dolaysız 
olduğu kabul edilir? 

A) Vergiyi doğuran olayın gerçekleş

memesi 

B) Mükellefiyetin vergi beyannamesi 
vermesini gerektirmemesi 

C) Vergi mükellefi ile vergi ödeyenin 
farklı kişiler olması 

D) Vergiden kaçınmanın mevcut olma
sı 

E) Vergi mükellefi ile yüklenicisinin ay
nı kişi olması 

Yanıt: E 
Vergilerin dolaysız ya da dolaylı olduk
larının belirlenmesi açısından başlıca 
iki ölçüden yararlanılmaktadır. Bunlar
dan birincisi, yansıma ölçüsü yani vergi 
yükünün mükellef tarafından başkala
rına devredilip devredilememesi, ikin
cisi ise verginin devamlılığı ve tahsil 
usulüdür. 
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Vergi, asıl mükellef olarak düşünülmüş 

olan kişinin· iktisadi unsurlarından doğ

rudan alınıyorsa ve aktarılamıyorsa do

laysız yapıdadır. Gelir, kurumlar, emlak 

vergileri bu gruba örnek olarak gösteri

lebilir. Dolaysız vergilerde mükellef 

vergiyi sonuçta, kural olarak kendi mal 

varlığından · ödemek durumunda kal

makta, yasalar önünde vergi mükellefi 

olarak kabul edilen kişi ile vergi sonucu 

malvarlığı azalan kişi aynı olmaktadır. 

41. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar 

üzerinden alınan vergi değildir? 

A) Katma değer vergisi 

B) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

C) Özel iletişim vergisi 

D) Motorlu taşıtlar vergisi 

E) Hiçbiri 

Yanıt: D 1 
Motorlu taşıtlar vergisi harcamalar üze

rinden değil servet üzerinden alınan ·ı;ı 
cı 

vergidir. 

42. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

Gelir Üzerinden alınan vergiler doğ

ru olarak verilmiştir? 

A) Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim 

Vergisi, Emlak vergisi 

B) Kurumlar Vergisi, Katma Değer 

Vergisi, Emlak vergisi 

C) Kurumlar Vergisi, Gelir vergisi 

D) Gelir Vergisi, Genel Harcama Ver

gisi 

E) Emlak vergisi, Kurumlar vergisi, 

özel İletişim Vergisi 
Yanıt: C 

Gelir üzerinden alınan vergiler; genel ola

rak gelir vergisi ve kurumlar vergisinden 

oluşmaktadır. 

MALiYE 

43. Sermaye gelirlerinin emek gelirine 

oranla daha fazla oranda vergilendi

rilmesine ne ad verilir? 

A) Vergide adalet prensibi 

B) Vergide eşitlik prensibi 

C) Ayırma kuramı 

D) Mali anlamda gelir kuramı 

E) Kaynak teorisi 
Yanıt: C 

Ayırma kuramına göre sermaye gelirle

ri, emek gelirlerine göre daha yüksek 

bir oranda vergilendirilmelidir. 

44. Dolaylı bir verginin oranın yükseltil

mesinin ilk etkisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Harcanabilir geliri azaltır 

B) Fiyatları yükseltir 

C) Talebi azaltır 

D) Vergiden kaçınma olur 

E) Vergi kaçakçılığı artar 

Yanıt: B 

Harcamalar üzerinden alınan dolaylı 

yergilerin ilk etkisi fiyatları yükseltmesi

dir. Zira dolaylı vergiler mal ve hizmet

lerin satış fiyatı üzerinden hesaplana

rak bunların fiyatlarını artıracaktır. 

45. Aşağıdakilerden hangisi gider vergi

lerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Tersine artan oranlıdır 

B) Harcamalar üzerinden alınır 

C) Gelir dağılımının adaletsizliğini azal

tırlar 

D) Tasarrufu artırıcı etkileri vardır 

E) Objektif vergilerdir 

Yanıt: C 

Gider vergileri; üretilen, satılan ya da tü

ketilen mal ve hizmetler üzerine konulan 

vergilerdir. Gider üzerinden alınan vergi-
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46. 

ler, kural olarak dolaylı vergi niteliğinde
dir. Mal ve hizmetlerin fiyatları içerisinde 
gizlenmiş olduğundan mükellef psikoloji
sine daha uygundur. 
Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha 
kolay olan bu vergiler, önemli hasılat 
sağladıklarından ve çok çeşitli sayıda 
mal ve hizmet üzerine yayıldığından bü
yük ölçüde başvurulan bir vergi grubu ni
teliğindedir. En önemli sakıncaları, daha 
önce de incelendiği üzere, vergi adaleti
ne ters düşer bir şekilde, gelire kıyasla 
tersine artan oranlı etki yaratmalarıdır. 
Bu vergiler, bir kişiden değil bir işlemden 
alınmaktadır. Bu nedenle, bireylerin fiili 
satın alma güçlerini dikkate almaz. Yani 
objektif niteliktedirler. Bireyin geliri ile 
vergi olarak alınan kısım arasındaki zıt
lık, söz konusu vergilerin öneminin gelire 
kıyasla düşmesine yol açar. Yani gider 
vergileri gelir dağılımının adaletsizliğini 
artırır. 

Aşağıdakilerden hangisi vargının 
yansımasındaki süreçlerden biri de- -~ 
ğildir? cı 

A) Verginin ödenmesi 

B) Vurgu 

C) Aktarma 

D) Yerleşme 

E) Kabul 

Yanıt: E 

47. Verginin yansıma aşamaları sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ödeme, aktarma. vurgu, yerleşme 

B) Yerleşme, ödeme, vurgu, aktarma 

C) Ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme 

D) Aktarma, vurgu, ödeme, yerleşme 

E) Vurgu, ödeme, yerleşme, aktarma 

Yanıt: C 
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Yansıma Aşamaları: 
- Ödeme: Yansımasında ilk aşama verginin 
ödenmesiyle başlar 
- Vurgu: Vergiyi ödeyen mükellefin vergi 
ödenmesinden dolayı üzerinde hissettiği 
psikolojik baskıdır. Yansıması, verginin 
vurgu etkisinin bir sonucudur. 
Aktarma (Vergiyi Devretme) :Bu aşamada 
üzerine vergi yükünün devredildiği kişi yine 
fiyat mekanizması aracılığı ile bu yükü baş
kalarına, aktarır. 
- Yerleşme: Son olarak, vergi yükünü baş
kasına devredemeyen bir kişinin üzerinde 
kalır. Bu kimseye verginin hamili (taşıyıcısı) 
denir. 

48. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yan
lıştır? 

A) Et, ekmek, şeker ve benzeri zorunlu 
tüketim maddelerinin üzerinde ko
nulacak bir vergi kolaylıkla yansıtı
labilir. 

B) Talep esnekliğinin sıfır olması du
rumunda yansıma olmaz. 

C) Çamaşır makinesi, buzdolabı ve 
benzeri dayanıklı tüketim maddele
rinde konulan bir verginin yansıması 
daha zordur. 

D) Talebin fiyat esnekliğinin yüksek 
olması vergi yansıması zor olur. 

E) Vergi yansımasının zor yada kolay 
oluşu talep esnekliğine bağlı olarak 
değişir. 

Yanıt: B 
Yansıma arz esnekliği ile doğru, talep 
esnekliği ile ters orantılıdır. Talebi az 
esnek olan bir mal üzerine konan vergi, 
talebi esnek olan başka bir mal üzerine 
koyulan vergiye göre daha kolay yan
sır. Çünkü, talebi az esnek olan malla
rın fiyatlarındaki değişmeler karşısında 
tüketicilerin talep ettikleri miktarlarda 
pek fazla bir değişme olmaz. Arz es
nekliği ile yansıma doğru orantılıdır. 
Çünkü, bir malın arz esnekliği yüksek
se, yani bir üretici firma malın arz mik
tarını malın fiyatına göre artırıp azaltma 
imkanına sahipse, yansıma daha kolay 
gerçekleşir. 
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49. Aşağıdaki vergilerden hangisinin 

yansıtılması en zordur? 

50. 

51. 

A) Gelir vergisi 

B) Kurumlar vergisi 

C) Katma Değer Vergisi 

D) Özel tüketirnVergisi 

E) Emlak Vergisi 
Yanıt: E 

Vergi türlerinin yansıması kolay olan

dan daha zor olana doğru .. aşağıdaki 

gibidir: 
1-Gider (dolaylı) üzerinden alınan ver

giler,(KDV, ÖTV) 
2-Gelir (dolaysız) üzerinden alınan 

vergiler (kurumlar, gelir vergisi) 

3- Servet ve servet transferinden alınan 

vergiler(Emlak. MTv, Veraset ve intikal) 

Kamu harciımalari sabitken belli bir 

vergiyle çliğer bir verginin · değişti

rilmesi halinde gelir dağılımında ~ 
oluşan değişmeyi ifade eden yansı- -~ 

ma türü han'gisidir? -
·~ 

A) Biçimsei"yansıma 

B) Mutlak yansıma 

C) Diferansiyel yansıma 

D) Efektif yansıma 

E) İleri yansıma 
Yanıt: C 

Diferansiyel vergi yansıması; bir vergi

nin yerine, aynı tutarda gelir yaratacak 

bir başka verginin konulması ve kamu 

harcamalarının aynı kalması durumun

da yaratacağı etkilerin incelenmesini 

öngörmektedir. 

Vergilere karşı mükelleflerin diren

melerine, fazla çalışıp fazla vergi 

ödemektense isti rahatı. tercih etme

lerine ne ad verilir? 

A) Vergilerin ikame etkisi 

B) Vergilerin gelir etkisi 

C) Vergiden kaçınma 

D) Vergi kaçakçılığı 

E) Vergi muafiyeti 
Yanıt: A 

cı 

MALİYE 

Vergiler, kişilerin belirli bir emek karşı

lığında elde ettikleri geliri azaltırlar. 

.Emeğin fiyatının düşmesi karşısında 

dinlenmenin alternatif maliyeti (fiyatı-

··nın) düşer. Dolayısıyla kişi fiyatı düşen 

bu mala talebi artıracak yani daha çok 

dinlenip daha az çalışmak isteyecektir. 

52.c.Vergi Kanunlarına göre vergilendi

rilmesi gereken bazı kişi veya kişi 

gruplarının aynı veya başka kanun 

hükmü dolayısıyla vergilendirilme

mesine ne ad verilir? 

A) Vergi kaçakçılığı 

B) Vergiden kaçınma 

C) Vergi istisnası 

D) Vergi muafiyeti 

.E) Verginin amortismanı 

Yanıt: D 

Vergi kanunlarına göre vergilendirilme-

. si gereken kişi yada kişi gruplarının, 

aynı veya başka kanunlarla vergi dışı 

bırakılmasına vergi muafiyeti denir. 

Vergi istisnası ise; vergi kanunlarına 

göre vergilendirilmesi gereken vergi 

konularının aynı veya başka kanunlarla 

kısmen veya tamamen vergi dışı bıra

kılmasıdır. Muafiyet kişilerin, istisna ise 

vergi konularının vergi dışında bırakıl

masıdır. 

53. Aşağıdaki vergilerden hangisi mali 

anesteziye en uygundur? 

A) Kurumlar Vergisi 

B) Gelir Vergisi 

C) Geçici Vergi 

D) Katma Değer Vergisi 

E) Emlak vergisi 
Yanıt: D 

Mali anestezi; mali yükümlülüklerin 

muhatapları tarafından farkına varıl

madan yerine getirilmesini ifade etmek

tedir. Özellikle dolaylı vergilerin fiyat 

içerisine gizlenmiş olmaları nedeniyle, 

verginin ödeyicisi tarafından açıkça 

hissedilmemesi bunun en iyi örneğini 





GENEL MUHASEBE 

GENEL MIJIIMEBI1 

Genel Bilgiler-Temel Kavnıııılıır 
1. Muhasebe temel denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Varlıklar= Borçlar+ Öz Sermaye 
B) Varlıklar = Borçlar+ Duran Varlıklar 
C) Varlıklar+ Öz Sermaye= Borçlar 
D) Borçlar = Alacaklar 
E) Dönen Varlıklar= Duran Varlıklar 
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Yanıt: A 
Muhasebe Temel Denklemi: İşletmenin mevcutlar ve alacaklardan oluşan varlıklar toplamının, 
bu varlıkları elde etmek için kullanılan sermaye ve borç kaynakları toplamına daima eşit 
olacağını gösteren eşitliktir. Bu denklem bir bilanço eşitliğidir. Bu eşitlik aşağıdaki şekillerde 
ifade edilebilir: 

VARLIKLAR= SERMAYE+ BORÇLAR 

AKTİF= PASİF 

VAALIKLAR = KAYNAKLAR 

MEVCUTLAR+ ALACAKLAR= SERMA YE + BORÇLAR 

2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? 
A) Önemlilik Kavramı 
B) Maliyet Kavramı 

C) Tutarlı Rapor Sistemi Kavramı 
D) Çift Kayıt Kavramı 
E) Objektif Belge (Belgelendirme) Kavramı 

Yanıt: D 
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin dayanağı olan muhasebenin temel kavramları 
evrensel nitelikte olup, muhasebe uygulamasına yön verirler. Bu kavramlar aşağıda kısaca 
açıklanmıştır: 

a. Sosyal Sorumluluk Kavramı: Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe 
uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli 
kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi 
üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder. 
Bu kavrama uyulmaması halinde diğer ilkeler anlamını yitirecektir. 

b. Kişilik Kavramı: İşletmenin sahip ve sahiplerinden; yöneticilerinden, personelinden ve 
diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin 
sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini ifade eder. 

c. İşletmenin Sürekliliği Kavramı: İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın 
sürdüreceğini ifade eder. İşletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle 
bağlı değildir. 

1 KPSS Muhasebe bölümünün 'Yo70'ini {yaklaşık 28-30 soru) genel muhasebe oluşturmaktadır. Bu bölümdeki sorular 
adayların bilgi düzeyleri dikkate alınarak kolaydan zora doğru hazırlanmıştır. Aynca sorular hesap planına uygun 
olarak ayrılmıştır. Sorularda yer alan seçenekler sınav formatına göre düzenlenmiş olup, hesap kodlarını da içeren 
tekdüzen planı ile mali tablolar bölüm sonuna ek yapılmıştır.Muhasebe soruları ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizle 
ilgili olarak muhasebeyardim@windowslive.com adresine mail atabilir veya msn listenize ekleyebilirsiniz. 
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d. Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen 

ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer 

bölümlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve 

zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. 

e. Parayla Ölçülme Kavramı: Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye 

ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. 

f. Maliyet Esası Kavramı: İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin 

muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini 

ifade eder. 

g. Tarafsızlık ve Belgelendirme: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve 

usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe 

kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız olarak 

davranılması gereğini ifade eder. 

h. Tutarlılık Kavramı: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, 

birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Benzer 

olay ve işlemlerde, kayıt düzeni ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali 

tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. İşletmelerin faaliyet sonuçlarının 

ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması bu kavramın amacını oluşturur. 

ı. Tam Açıklama Kavramı: Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların 

doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade 

eder. 

i. İhtiyatlılık Kavramı: Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin 

karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu 

olarak işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve 

karları için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi 

yapmazlar. 

j. Önemlilik Kavramı: Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali 

tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek 

düzeyde olmasını ifade eder. 

k. Özün Önceliği Kavramı: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin 

değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini 

ifade eder. 

3. Değer artışlarının kesin gelir haline dönüşünceye kadar muhasebeleştirilmemesine 

karşılık, değer düşmelerinin ortaya çıktıkları anda muhasebeleştirilmesi hangi 

muhasebe temel kavramı gereğidir? 

A) Özün Önceliği B) Parayla Ölçülme C) Sosyal Sorumluluk 

D) İhtiyatlılık E) Kişisellik 
Yanıt: O 

İhtiyatlılık kavramı gereği örneğin işletme stoklarının piyasa fiyatındaki artış, satılmadığı sürece 

gelire dönüştürülmezken, stoklarda meydana gelen değer düşüklüğü için karşılık ayrılarak 

giderlere eklenir. 
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4. İleri tarihli; bir çekin "Alacak Senetleri Hesabı"nda izlenmesi hangi muhasebe kavramı 
gereğidir? 

A) Özün Önceliği 
D) İhtiyatlılık 

B) Tutarlılık 
E) Kişisellik 

C) Sosyal Sorumluluk 

Yanıt: A 
İleri tarihli bir çek Türk Ticaret Kanununa göre çek olarak değerlendirilirken, muhasebe 
açısından vadeli bir işlemdir ve muhasebeleştirilmesinde özün önceliği ilkesi gereği vadeli 
alacak/borç olarak işlE!m görür. 

5. Gelir ve giderlerin 
kavramı gereğidir? 

A) Özün önceliği 
D) İhtiyatlılık 

tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi hangi muhasebe 

B) Tutarlılık 
E) Önemlilik 

C) Dönemsellik 

Yanıt: C 
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı 
döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik kavramı gereğidir. Örneğin 
ısıtma ihtiyacı için alınan 30 ton yakıttan dönem sonunda 1 O ton kalması durumunda, tüketilen 
20 ton yakıt cari dönemin gelirleri ile karşılaştırılırken, kalan 1 O ton gelecek dönemin gelirleri ile 
karşılaştırılmak üzere gelecek döneme aktarılır. 

6. Seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden 
uygulanması hangi muhasebe kavramı gereğidir? 
A) Dönemsellik B) Tutarlılık C) Tam açıklama 
D)Sosyal Sorumluluk E) Kişisellik 

Yanıt: B 
Tutarlılık kavramı; muhıı,sebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen 
dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Geçerli nedenlerin bulunduğu 
durumlarda, işletmeler, uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak bu 
değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mali tabloların dipnotlarında açıklanması 
zorunludur. 

7. Yabancı para cinsinden düzenlenen bir senedin ulusal para cinsinden 
muhasebeleştirilmesi hangi muhasebe kavramı gereğidir? 
A) Tutarlılık B) Parayla Ölçülme C) Maliyet esası 
D) Tarafsızlık E) Özün önceliği 

Yanıt: B 
İşletmedeki işlemlerin litre, metre, kg, metreküp, adet gibi çeşitli birimlerde gerçekleşmesi 
bunların muhasebe kayıtlarında ortak ölçü birimi olan ulusal para birimi ile izlenmesini zorunlu 
kılar. Hatta yabancı para birimi ile yapılan işlemler dahi ulusal para birimine çevrilerek kayıtlarda 
izlenmesi bu kavram gereğidir. 
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8. İşletme sahiplerinin borç ve alacaklarının öz kaynaklar bölümünde açılan özel bir 

grupta yer alan hesaplarda izlenmesi hangi muhasebe kavramı gereğidir? 

A) Maliyet Esası B) Özün Önceliği C) Tam Açıklama 

D) Kişilik E) Tarafsızlık 

Yanıt: D 

Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer 

ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu 

kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. Muhasebenin kişiliği kavramına göre, muhasebe 

"işletme kişiliği"ne özgülenen değerler ile bu değerlerin değişimi ile ilgilenir. Örneğin bir işletme 

sahibinin işletmeye tahsis ettiği binanın gelirleri ile giderleri işletme hesaplarına alınırken; 

işletmeye tahsis etmediği binaların gelir ve giderleri işletme sahibinin kendi özel hesabına alınır. 

9. En önemli muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özün Önceliği 8) Sosyal Sorumluluk C) Parayla Ölçülme 

D) Dönemsellik E) Kişisellik 
Yanıt: B 

Hukuki sorumluluktan daha geniş anlamı olan sosyal sorumluluk kavramı en önemli muhasebe 

temel kavramıdır. Bu kavram göz ardı edildiğinde diğer kavramların etkinliği ve anlamı kalmaz. 

10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin görevlerinden biri değildir? 

A) Sınıflandırma B) Rapor Etme C) Yorumlama 

D) Kaydetme E) Vergileme 

Yanıt: E 

a-Kaydetme: Muhasebe para ile ifade edilebilir işlem ve olayları belli bir disiplin içinde 

kaydeder. Para ile ifade edilmeyen işlemler işletme için önemli bile olsa kayıt edilmezken, para 

ile ifade edilebildiği halde işletme açısından önemsiz görünen işlemler kaydedilir. Örneğin şirket 

müdürünün istifası muhasebeleştirilmezken, 75 kuruş değerindeki malın kaybolması 

muhasebeleştirilir. İşletmelerdeki ilk işlem sermaye konulması olup varlık ve kaynaklarda daha 

sonra meydana gelen değişmeler, muhasebe mantığı içinde derlenerek ve tarih sırası ile 

kaydedilir. 

b·Sınıflandırma: Derlenerek tarih sırası ile kaydedilen işlemler özelliklerine göre sınıflandırılır. 

Örneğin nakit para, ticari mallar, giderler vs. ayrı gruplar halinde yeralır. 

c- Rapor etme: Muhasebe içinde üretilen işletme bilgiler, ilgili çevreye evrensel bir dille sunulur. 

d· Yorumlama: Raporlanan bilgilerin anlamı ve olaylar ile sonuçları arasındaki ilişki araştırılarak 

yorumlama yapılır. 

11. Bir işlemin, kaydedilmeden önce yazıldığı, yetkili imzaları taşıyan ve bir yevmiye 

maddesindeki bilgileri içeren muhasebe belgesine ne ad verilir? 

A) Fatura 8) Sevk İrsaliyesi C) Muhasebe Fişi 

D) Poliçe E) Gider Makbuzu 
Yanıt: C 
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Bir işlemin, kaydedilmeden önce yazrldrğr, yetkili imzaları taşıyan ve bir yevmiye maddesindeki 
bilgileri içeren muhasebe belgesine muhasebe fişi denir. İşletmeler işlemleri ile ilgili kayrtları 
esas defter olan yevmiye defterine geçirmeden önce, muhasebe fişlerine geçirebilirler. 
Muhasebe fişlerinin işletmede kullanrlmasr muhasebede düzenliliği, belgelerin evraklara 
t:>ağlanmasınr, işlemlerin kayda geçirilmeden önce kontrol edilmesini sağlar. 

12. Muhasebe fişlerinin kasa hesabı dışındaki hesapları ilgilendiren işlemlere ilişkin 
olanlarına ne ad .verilir? 

A) Kasa Fişi 

D) Defteri Kebir 

B) Mahsup Fişi 

E) Geçici Mizan 

C) Sevk irsaliyesi 

Yanıt: B 
Muhasebe fişlerinin kasa hesabr drşındaki hesapları ilgilendiren işlemlere ilişkin olanlarına 
mahsup fişi deni.r. 

13. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe temel kavramı değildir? 
A) Evrensellik B) Tutarlılık C) Dönemsellik 
D) Para ile ölçülme E) Özün önceliği 

Yanıt: A 
Evrensellik diye bir muhasebe temel kavramr yoktur. 

14. İşletmenin dönem sonunda envanter işlemlerinin yapılmasından sonra düzenlediği 
mizana ne ad verilir? 

A) Kesin Mizan B) Geçici Mizan C) Aylık Mizan 
D) Genel Geçici Mizan E) Yardrmcı Mizan 

Yanıt: A 
Muhasebe dışı ve içi işlemlerinin yapılmasından sonra hesapların kalanlarının envanter 
sonuçlarına eşit hale getirildikten sonra kayıtların doğruluğunu gösterecek olan mizana Kesin 
Mizan denir. 

15. İşletmenin dönem sonunda yaptığı kapanış yevmiye kaydı, hangi tür yevmiye 
maddesine örnektir? 

A) Basit Madde 

D) Tamamlayıcı Madde 

B) Bileşik Madde 

E) Yalın Madde 

C) Karma Madde 

Yanıt: C 
Karma madde birden çok borçlu hesaba karşılık, birden çok hesabın alacaklı olduğu madde 
türüdür. Kapanış ve açılış yevmiye maddelerinde (genellikle) birden fazla hesap borçlandırılıp 
alacaklandırıldığı için karma madde ntteliğindedirler. 
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16. 

TİCARİ MALLAR 

İNDİRİLECEK KDV 

KASA 

1.000 

180 

1.180 

Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi tür yevmiye kadına örnektir? 

A) Basit Madde B) Bileşik Madde C) Karma Madde 

D) Tamamlayıcı Madde E) Spesifik Madde 
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Yanıt: B 

Bileşik madde birden fazla borçlu (veya alacaklı) hesaba karşılık, tek alacaklı (veya borçlu) 

hesabın yer aldığı yevmiye maddesidir. 

17. Muhasebe dışı envanter sırasında tespit edilen varlıklar ve borçlar ile hesap kalanları 

arasındaki farkların giderilmesi ve sonuç hesaplarının kapatılarak dönem kar veya 

zararının saptanması işlemlerine ne ad verilir? 

A) Muhasebe İçi Envanter B) Mali Karın Tespiti C) Fiili Envanter 

D) Gelir Tablosu Düzenlemek E) Hata Düzeltme İşlemleri 
Yanıt: A 

Muhasebe dışı envanter işlemlerinde bulunan sonuçlar, ilgili hesapların kalanlarına eşit 

değilse, hesapların kalanları ile envanter sonucunda ortaya çıkan gerçek tutarlar arasındaki 

farkı ortadan kaldırmak için bazı işlemlerin yapılması gerekir. Yapılan bu işlemlere muhasebe içi 

envanter işlemleri denir. Bu işlemleri ayrıca yevmiye defterine ve büyük deftere kaydetmek 

gerekir. 
Muhasebe içi envanter aşağıdaki kalemlerden oluşur; 

- Genel geçici mizanın çıkarılması, 

- Hesap devresine ait kar ve zararın tespiti için yapılan ayarlama ve envanter maddeleri, 

- Yevmiye ve büyük defterin kapatılması, 

- Kesin mizanın çıkarılması, 

- Bilançonun hazırlanması, 

- Gelir tablosunun düzenlenmesi, 

-Takip eden hesap devresine ait hesapların yeniden açılması. 

18. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek yoluyla işletmeye dahil ekonomik 

değerleri kesin ve ayrıntılı olarak saptamak işlemlerine muhasebe ilminde ne ad 

verilir? 

A) Muhasebe İçi Envanter B) Mizan Çıkarmak 

C) Bilanço Düzenlemek D) Muhasebe Dışı Envanter 

E) Hata Düzeltme İşlemleri 

Yanıt: D 
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Dönem ·sonunda fiili durumu saptamak için, saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek 
suretiyle işletmenin varlıkları ve borçlan kesin ve ayrıntılı olarak saptamak gerekir. Bu işleme 
muhasebe dışı envanter denir. 

19. Yalın(Basit) yevmiye maddesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tek hesabın alacaklı olmasına karşılık, birden fazla hesabın borçlu olduğu yevmiye 

kaydıdır. 

B) Tek hesabın borçlanmasına karşılık, birden fazla hesabın alacaklandığı yevmiye 
kaydıdır. 

C) Tek hesabın borçlu, tek hesabın alacaklı olduğu yevmiye kaydıdır. 
D) Birden çok borçlu ve alacaklı hesabın olduğu yevmiye kaydıdır. 
E) Muhasebe kayıt hatasının olduğu yevmiye kaydıdır. 

Yanıt: C 
Tek hesabın borçlu, tek hesabın alacaklı olduğu yevmiye kaydıdır. Örnek: 

ApNAN ÇEKLER 1.000 

20. 

ALACAK SENETLERİ 

1. Genel Geçici Mizan 
11. Kesin Mizan 
111. Envanter İşlemleri 

1.000 

İşletmenin yukarıdaki işlemleri yapış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1,11,111 B) 111,11,1 C) 1,111,11 
D) 111,1,11 E) 11,1,111 

Yanıt: C 
Muhasebe Sürecinin İşleyişi ve İşlem Akışı: 

1- Açılış (işe başlama) veya dönem başı envanterinin yapılması, 
2- Açılış envanterine dayanarak açılış bilançosunun düzenlenmesi, 
3- Envanter bilgilerinin envanter defterine geçirilmesi, 
4- Açılış bilançosuna dayanarak, açılış kaydının yapılması, 
5- Yevmiye defterine yapılan açılış kaydının büyük deftere geçirilmesi, 
6- Her gün yapılan günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük 

deftere geçirilmesi, 
7- Ocak-Kasım ayları için aylık mizanların, Aralık ayı sonu itibariyle de genel geçici mizanın 

düzenlenmesi, 
8- Dönem sonu itibariyle envanter çıkarılması ve envanter sonuçlarının envanter defterine 

yazılması, 

9- Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (envanter kayıtlarının) yapılması, 
10-Kesin mizanın çıkarılması, 
11-Gelir tablosu ile dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi. 
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21.Geçerli nedenlerin bulunması halinde işletmelerin 

değiştirebileceklerini ifade eden muhasebe temel 
muhasebe politikalannı 

kavramı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tarafsızlık 

D) Tutarlılık 

B) İşletmenin sürekliliği 

E) Özün önceliği 

C) Kişilik 

Yanıt: D 

Tutarlılık kavramına göre seçilen muhasebe politikalarının değiştirilmeden uygulanması gerekir. 

Ancak geçerli nedenlerin bulunması halinde bu politikalar değiştirilebilinir. Bu durumda da 

değişikliğin etkilerinin bilanço dip notlarında gösterilmesi gerekir. 

22. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı 

kaynakları gösteren tabloya ne ad verilir? 

A) Bilanço B) Gelir Tablosu C) Envanter Tablosu 

D) Fon Akım Tablosu E) Alacakların Yaş Çizelgesi 

Yanıt: A 

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları 

gösteren kaynakları gösteren tabloya Bilanço denir. Bilanço, işletmelerin belli bir tarihteki 

mali durumunu statik olarak gösteren mali bir tablodur. Mali durum, işletmenin varlıklarının, 

sermayesinin ve borçlarının çeşit ve tutar bakımından ifadesidir. Bilanço; aktif ve pasif 

olmak üzere iki bölümden oluşur. Aktif kısım varlıkları, pasif kısım ise bu varlıkların öz 

sermaye ve borçlardan karşılandığını gösteren kaynakları ifade eder. 

23. Aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere ne ad verilir? 

A) Hesap B) Bilanço C) Kasa Fişi 

D) Mahsup Fişi E) Muhasebe Fişi 

Yanıt: A 

Aynı nitelikteki işlemlerin üzerinde toplandığı çizelgelere hesap adı verilir. Başka bir tanım 

olarak ticari işlemlerin izlenmesine ve saptanmasına yarayan cetvellere hesap denir. 

24. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer alır? 

A) Dönem Net Zararı 

B) Dönem Net Karı Veya Zararı 

C) Dönem Karı Veya Zararı 

D) Önceki Dönem Gider Ve Zararları 

E) Genel Yönetim Giderleri 

Yanıt: A 

Dönem net zararı bilanço da yer alırken diğer hesaplar gelir tablosu hesaplarıdır. 
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25."A" İş..,.mesl, alıcı ;Mehmet Yıldıza yarısı ve KDV'si peşin diğer yarısı çek karşılığı 
olmak üzere 2.000 liralık mal satmış ve aşağıdaki kaydı yapmıştır(KDV %15) 

---- I ------
KASA HESABI 
ALACAK SENETLERİ 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

1300 
1000 

2000 
300 

"A" işletmesinin yapması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

B) 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

C) 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

D) 

BORÇ SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 

E) 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

2300 
2300 

2000 
2000 

1000 
1000 

1000 
1000 

1300 
1300 

Yanıt: C 
Yevmiye defteriride yapılan hatalar muhasebe ilkelerine göre düzeltilir. Bu düzeltme işlemi iki 
şekilde yapılır. Birincisi hatalı yevmiye maddesini ters kayıtla kapatmak ve doğru yevmiye 
maddesini yapmak ikincisi ise hatalı yevmiye maddesine dokunmadan yapılan ikinci yevmiye 
maddesi ile· hatayı düzeltmektir. Sınavda genellikle ikinci yöntemdeki düzeltme işlemi 
sorulmaktadır. 

Hatalar genel olarak yanlış hesap kullanımı ve tutarlarda olmaktadır. Hatalı hesap kullanılması 
durumunda sadece bu hesap ters kayıtla kapatılır ve doğru hesap kaydı yapılır. Tutarda hata 
yapılması durumunda doğru tutara ulaşacak şekilde işlem yapılır. 
Soruda 101-Alınan Çekler Hesabının yerine 121·Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılmıştır. 
101- Alınan Çekler Hesabının Borçlandırılması 121-Alacak Senetleri hesabının 
alacaklandırılması ile düzeltme işlemi tamamlanacaktır. 
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26. "A" İşletmesi, peşin olarak 3000 liralık mal satın almış ve aşağıdaki şeklide kayıt 

yapmıştır.(KDV %15) 

KASA 

İNDİRİLECEK KDV 

TİCARİ MALLAR 

3000 
450 

3450 

"A" işletmesinin yapması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden. hangisidir? 

A) 

TİCARİ MALLAR 

KASA 

B) 

TİCARİ MALLAR 

KASA 

C) 

TİCARİ MALLAR 

KASA 

D) 

KASA 
TİCARİ MALLAR 

E) 

KASA HESABI 

TİCARİ MALLAR 

6450 
6450 

450 
450 

3000 
3000 

6450 
6450 

3000 
3000 

Yanıt: A 

Soruda hem hesapta hem de tutarda hatalı yevmiye maddesi verilmiştir. Düzeltme işleminin 

yapılması için hem hesapların hem de tutarların düzeltilmesi gerekir. Düzeltme kaydından sonra 

sonuç olarak -bu işlemle ilgili- hem 100-Kasa Hesabının 3450 TL alacaklanması, hem de 153-

Ticari Mallar Hesabının 3000 TL borçlandırılması sağlanmıştır. Hatalı kayıt ile düzeltme kaydı 

sonucu büyük defter durumu aşağıdaki gibi olur. 

153-TİCARİ MALLAR 100-KASA 

3450 6450 

6450 3000 
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27. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlık hesapları ile ilgili olarak yanlış verilmiştir? 

A) İşletmenin bir yıl içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıkları dönen 
varlık hesaplarında izlenir. 

B) İşletmenin elde tuttuğu paralarla, vadesi bir yıla kadar olan bankadaki paraları bu dönen 
varlık hesaplarında izlenir. 

C) Dönen varlık hesaplarına ilk kayıt alacak kaydedilir. 

D) Dönen varlık hesapları daima borç kalanı verir. 

E) Hisse senetleri dönen varlık hesabıdır. 

Yanıt: C 
Dönen Varlık hesaplarına ilk kayıt daima hesabın borcuna yapılır. Varlıklardaki artış durumunda 
hesap borçlandırılırken, azalışlar alacaklandırılır. Varlık hesapları alacak kalanı vermez, daima 
borç bakiyesi verir ya da ~akiye vermez. 

28. DeğiŞtirilen amortisman hesaplama usulünün finansal tablo dipnotlarında belirtilmesi 
hangi muhasebe temel kavramı gereğidir? 

A) Özün Önceliği B) Dönemsellik C) Tutarlılık 

D) Para İle Ölçülme E) Tarafsızlık 

Yanıt: C 

Seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması 
tutarlılık kavramı gereğidir. Geçerli nedenlerin varlığı halinde bu politikalar değiştirilebilir ancak 
etkilerinin dipnotlarda gösterilmesi gerekir. 

29. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde tüketilmesi beklenen değerlerin yer aldığı 
ana hesap grubunun adı nedir? 

A) Dörien Varlıklar B) Duran Varlıklar C) Özkaynaklar 

D) Maddi Duran Varlıklar E) Mali Duran Varlıklar 

Yanıt: A 
Dönen Varlık Ana Hesap Grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal 
koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya 
tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. 

Tek düzen hesap planında dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler menkul kıymetler, 
ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir 
tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenmiştir. 

30. Bilançonun hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır? 

A) Satışların Maliyeti Tablosu B) Fon Akım Tablosu 

C) Geçici Mizan D) Kesin Mizan 

E) Kar Zarar Tablosu 

Yanıt: D 
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Kesin mizandaki kalanlar işletme varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını oluşturan unsurların 

gerçek büyüklüğünü gösterir. Kesin mizandaki hesap kalanlarına dayanılarak bilanço 

düzenlenir. 

31. Bir iktisadi kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması sırasında yapılan 

harcamalar ile bunlara bağlı bütün giderlerin toplamına ne ad verilir? 

A) Maliyet Değeri B) Tasarruf Değeri C) Piyasa Değeri 

D) Alış Değeri E)Mukayyet Değer 
Yanıt: A 

VUK'nun 262. maddesi maliyet bedelini, bir iktisadi kıymetin edinilmesi veyahut değerinin 

arttırılması sebebiyle yapılan ödemelerle bunlarla ilgili bütün giderlerin toplamı olarak 

tanımlamıştır. 

Satın alınan veya imal edilen bir iktisadi kıymetin maliyet bedeli değerlemesi yapılan iktisadi 

kıymetin özelliğine göre değişmektedir. VUK'na göre satın alınan veya imal edilen bir iktisadi 

kıymetin işletmenin mağaza veya deposuna girinceye kadar veya kullanılır hale gelinceye 

kadar yapılan bütün harcamalar; bir iktisadi kıymetin değerini devamlı olarak arttıran, 

kapasitesini genişleten veya hizmet ömrünü arttıran harcamalar da maliyet bedeline dahil edilir. 

Maliyet bedeline 

(i) satın alma veya imal bedeli, gümrük vergileri, nakliye, sigorta ve montaj giderleri 

(ii) noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım ve taşım alım vergileri, yıktırma, 

hafriyat ve tasfiye giderleri, gibi harcamalar maliyet bedeline dahildir. 

(i) grubu harcamaların maliyet bedeline ilavesi zorunlu (ii) grubu harcamaların ilavesi ise 

ihtiyaridir. 

32. İşletme faaliyetlerinin sürekli ve sonsuz olduğu varsayımına rağmen, işletmedeki 

gelişmelerin belirli süreler itibariyle ölçülmesi hangi muhasebe kavramı gereğidir? 

A} Sosyal Sorumluluk B) Kişilik Kavramı C) Para İle Ölçülme 

D) Dönemsellik Kavramı E) İşletmenin Sürekliliği 
Yanıt: D 

Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, 

belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız 

olarak saptanmasıdır. 

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı 

döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. 

33. Muhasebe yöntem ve usullerinin birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden 

uygulanmasını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A} İhtiyatlılık B) Tam açıklama C) Özün Önceliği 

D) Tutarlılık E) İşletmenin sürekliliği 
Yanıt: D 
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Tutarlılık kavramı; muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini 
izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. 
İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir 
olması bu kavramın amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt 
düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden 
tek düzeni öngörür. 

34. Mali tabloların bilinçli okuyucunun ihtiyaç duyduğu bilgileri içermesini öngören 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A} İhtiyatlılık 

B) Tam açıklama 

C) Özün Önceliği 
D) Tutarlılık 

E) İşletmenin sürekliliği 

Yanıt: B 
Tam açıklama kavramı; mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru 
karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. 
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri 
kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel 
olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. 

35. Aşağıdakilerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır? 
A) Faaliyet Karı 

B) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
C) Dönem Karı veya Zararı 

D) Genel Yönetim Giderleri 
E) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

Yanıt: E 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri hem bilançonun aktifinde (Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
Hesap Grubunda) hem de gelir tablosunda (faaliyet giderleri) yer alır. Bunun nedeni Araştırma 
ve Geliştirme Giderlerinin Vergi Usul Kanununun mükelleflere verdiği seçimlik haktır. Mükellefler 
bu giderlerini doğrundan gider yazabileceği gibi (gelir tablosu hesabına kayıt) aktifleştirerek 
(bilanço hesabına kayıt) amortisman yöntemi ile de gider yazabilir. 

36. Aşağıdakilerden hangisi aktif (varlık) hesapları ile ilgili bir karşılık hesabı değildir? 
A) Şüpheli Ticari Alacaklar 
B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
C) Kıdem Tazminatı Karşılığı 
D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 
E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

Yanıt: C 
Kıdem tazminatı karşılığı hesabı yabancı kaynak hesabıdır. 



978 GENEL MUHASEBE 

37. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem başı bilançosunda yer almaz? 

A) Alınan Sipariş Avansları 

B) Özel Maliyetler 

C) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 

D) Arama Giderleri 

E) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 
Yanıt: E 

Sonuç hesapları da denen Gelir tablosu hesapları dönem sonunda kapatıldığı için izleyen 

dönemin açılış kayıtlarında yer almazlar. 

38. Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin diğer defterlere, matematiksel 

olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan çizelgelere ne ad veril.ir? 

A) Bilanço B) Gelir Tablosu C) Mizan 

D) Fon Akım Tablosu E) Kar Zarar Tablosu 

Yanıt: C 

Yevmiye defterindeki kayıtların büyük deftere doğru olarak geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek 

için aylık mizanlar düzenlenir. Mizanda hesapların hesaplarının borç - alacak toplamları ile 

yevmiye defterinin borç - alacak toplamları arasında olması gereken eşitlik kontrol edilir. Eşitlik 

varsa büyük deftere kayıtlar hatasız girmiş demektir. 

39. İşletmenin nakit ve likiditesi yüksek değerleri ile normal faaliyet dönemi içinde 

paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklarına ne ad verilir? 

A) Duran Varlık B) Dönen Varlık C) Menkul Varlık 

D) Yabancı Kaynak E) Öz Kaynak 

Yanıt: B 

Dönen varlık ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal 

koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya 

tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Tek düzen hesap planında dönen varlıklar ana 

hesap grubu; hazır değerler menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, 

stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde 

bölümlenir. 

40. İşletmenin onikinci ayın miianının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kesin Mizan B) Geçici Mizan C) Genel Geçici Mizan 

D) Aylık Mizan E) Kat'i Mizan 
Yanıt: C 

İşletmenin bir dönemlik {dönem içi) günlük işlemlerinin kaydından sonra dönem sonunda genel 

geçici mizan çıkartılır. Genel geçici mizan bir bakıma on ikinci ayın mizanıdır. 
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41. I· Ana Hesap 

il- Tali Hesap 
ili- Nazım Hesap 

979 

İşletme, varlıklarının bulundukları yeri hesaplar üzerinde izlemek isterse yukarıdaki 
lıesap türlerinden hangisini kullanabilir? 

42. 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız il 
C)lvell 

D) il ve 111 
E) 1,11 ve 111 

ALACAK SENETLERİ XXXX 
-TahSi:leki Senetler 

ALACAK SENETLERİ 
-cüzdandaki Senetler 

---- '/ -----

xxxx 

Yukarıdaki kayıt hangi hesap türleri kullanılarak yapılmıştır? 
A) Nazım Hesaplar 

B) Tali Hesaplar 
C) Yardımcı Hesap ve Ana Hesap 
D) Ana Hesap ve Nazım Hesap 
E) Tali Hesap ve Nazım Hesap 

Yanıt: E 

Yanıt: B 
Ana hesap ya da kollektif hesap adı da verilen toplayıcı hesaplar, aynı türden işlemleri bir araya 
toplayan hesaplardır. Kasa, banka, Ticari mallar gibi. Bu hesaplar bir işlem türü hakkında toplu 
bilgi verirler ve defteri kebirde bir isim altında gözükürler. Defteri kebirde topluca gösterilen 
işlemlerin ayrıntılarına göre gösterildiği hesaplara ise yardımcı (tali) hesaplar denir. Bunlar ise 
yardımcı (muavin) defterde yer alırlar. 

43. Bir işletmenin belirli bir dönemde tüm gelir, gider ve maliyetlerini bir arada gösteren 
ve bunların sonucu olarak ilgili dönem kar veya zararın yer aldığı tabloya ne ad 
verillr? 

A) Nakit Akım Tablosu 
B) Satışların Maliyeti Tablosu 
C) Gelir Tablosu 

D) Bilanço 
E) Fon Akım Tablosu 

Yanıt: C 
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44. 1- Bilanço 

il- Gelir Tablosu 

ili- Fon Akım Tablosu 

iV- Kar Dağıtım Tablosu 

Yukarıdakilerin hangileri Temel Mali Tablodur? 

A) 1,11 B) 1,111 C) 1,11,IV 

D) 11,111,IV E) 111, iV 
Yanıt: A 

Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğine (MSUGT) göre Mali Tablolar aşağıdaki 

tabloları içerir : 
1. Bilanço 

2. Gelir Tablosu 

3. Satışların Maliyeti Tablosu 

4. Fon Akım Tabloları 

5. Nakit Akım Tablosu 

6. Kar Dağıtım Tablosu 

7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu 

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, 

diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur. 

45. Aşağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici hesaplardan biri değildir? 

A) Verilen Çek Ve Ödeme Emirleri Hesabı 

B) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 

C) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

D) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 

E) Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı 

Yanıt: E 

Düzenleyici Hesaplar: Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların temsil ettiği aktH ve pasif 

değerlerin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplardır. Bunlar; 1-

Ak1ifi Düzenleyici Hesaplar 2- Pasifi Düzenleyici Hesaplar olarak ikiye ayrılır. 

Aktif düzenleyici hesaplar: Aktif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak amacı için 

kullanılırlar ve bu hesaplar pasif nitelikli olmalarına rağmen aktifte (-) işaretli olarak yer alırlar. 

Örneğin Birikmiş Amortismanlar, Verilen çek ve ödeme emirleri Hs. Vb. 

Pasif düzenleyici hesaplar: pasif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak için 

kullanılırlar ve bu hesaplar aktif nitelikli olmalarına rağmen pasifte(-) işaretli olarak yer alırlar. 

(Borç Senetleri Reeskontu, Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı vb).Aktif ve pasifi düzenleyici 

hesapların kullanılması ile net bilanço elde edilir. 
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46. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin uzun vadeli olanı yoktur? 
A) Alıcılar Hesabı 

B) Borç Senetleri Hesabı 

C) Ortaklardan Alacaklar 

D) Alınan Depozito Ve Teminatlar 

E) Şüpheli Ticari Alacaklar 

Yanıt: E 
Tek Düzen Hesap planında Şüpheli Ticari Alacaklar hesabın'ın uzun vadelisi bulunmamaktadır. 
Bunun nedeni işletmenin nakit yönetimi ile ilgilidir. 

47. Vergi Usul Kanununa göre kıdem tazminatlarının fillen ödendiği dönemde gider 
yazılabilmesi hangi muhasebe temel kavramına aykırıdır? 

A) Özün önceliği 
D) İhtiyatlılık 

B) Kişisellik 
E) Dönemsellik 

C) Tutarlılık 

Yanıt: E 
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı 
döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik kavramı gereğidir. Vergi 
Usul Kanununa .. göre kıdem tazminatlarının gider olarak kabul edilmesi ödeme esasına 
bağlanmıştır. Dolayısıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları kanunen kabul edilmeyen 
giderlerdendir. Bu durum tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesine aykırıdır. 

48. Aşağıdakilerden hangisi borç kalanı vermez? 
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları B) Alıcılar C) Alacak Senetleri 
D) İş Avansları E) İştirakler 

Yanıt: A 
Hesabın iki yanının toplamının arasındaki farka hesabın bakiye (kalan) vermesi denir. Eğer borç 
(sol) tarafı daha büyük ise borç kalanı, sağ (alacak) tarafı daha büyük ise hesap alacak kalanı 
verir. Varlık (aktif) ve gider hesaplarına ilk kayıt daima hesabın borcuna yapılır. Varlıklardaki 
artış durumunda hesap borçlandırılırken, azalışlar alacaklandırılır. Varlık hesapları alacak kalanı 
vermez, daima borç bakiyesi verir yada bakiye vermez. 
Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı pasif hesap olduğu için alacak kalanı verirler veya kalan 
vermezler. 

49. Aşağıdakilerden hangisi Bilançoda yer almaz? 
A) Bankalar B) Dönem Net Karı 
C) Ödenmemiş Sermaye 
E) Alacak Senetleri 

D) Yurtiçi Satışlar 

Yurtiçi satışlar hesabı gelir tablosu hesabıdır. 
Yanıt: D 
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50. Aşağıdaki hesaplardan hangisine yapılacak ilk kayıt alacak tarafa yapılmaz? 

A) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 

B) Satıcılar 

C) Birikmiş Amortismanlar 

D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

E) Şüpheli Ticari Alacaklar 

Varlık hesaplarına ilk kayıt daima borç tarafa yapılır. 

51. İşletmenin senet cirolarından doğan sorumluluk hangi hesapta izlenir? 

A) Alacak Senetleri Hesabı 

B) Borç Senetleri Hesabı 

C) Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı 

D) Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 

E) Nazım Hesaplarda 

Nazım hesapların kullanılış amacı bir bilginin muhasebeleştirilmesidir. Nazım Hesaplar; 

- İşletmelerin sorumlulukları, 

- Fer'i zilyetliğindeki kıymetleri, 

Yanıt: E 

Yanıt: E 

- Hak doğurabilecek işlemleri, muhasebe disiplini altında izlemek istediği bilgileri kaydetmek için 

kullanılır. 

Nazım hesaplarda izlenecek işlemler, bu hesapların kendi aralarında muhasebeleştirilir. Nazım 

hesaplar diğer hesaplar ile karşılaştırılmaz ve bilançoların doğru yorumlanabilmesi için özellikle 

'1am açıklama kavramı" gereği "bilanço dip notları"nda gösterilir. 

52. Muhasebe işlemlerinden; 

1. Amortisman Ayrılması, 

il. Enflasyon Düzeltmesi Yapılması, 

111. Karşılık Ayrılması, f-
IV. Reeskont Ayrılması, 

hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? 

A)Yalnız 1 B) Yalnız il 

D) 1 ve 111 E) il ve iV 

C) Yalnız 111 

Yanıt: C 

Amortisman ve reeskont uygulaması dönemsellik kavramı gereği, karşılık ayırma işlemi ise 

ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır. 
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53. Aşağıdakilerden hangisi pasif düzenleyici hesaplardan biri değildir? 
A) Menkul Kıymetler İhraç Farkları Hesabı 
B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı 
C) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlükleri Hesabı 
D) Diğer Borç Senetleri Reeskontu 
E) Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 

Yanıt: E 
Maliyet giderleri karşılığı hesabı pasifte yer alır ancak düzenleyici hesap değildir. 

54. Aşağıdakilerden hangisine dönem sonunda reeskont ayrılmaz? 
A) Poliçelere B) Borç Senetlerine C)Hisse Senetlerine 
D) Alacak Senetlerine E) Çeklere 

Yanıt: C 
Alacak ve borç senetlerine vergi uygulamalarında, çeklere ise Türkiye Muhasebe standartları 
uygulamalarında reeskont ayrılabilir. Hisse senetleri ise alacağı değil hisseyi temsil ettiği için 
reeskont ayrılmaz. 

55. Önceki dönem sonu kesin mizanında borç kalanı veren hesaplar borçlandırılmak, 
alacak kalanı veren hesaplar da alacaklandırılmak suretiyle yapılan yevmiye 
maddesine ne ad verilir? 
A) Envanter Kaydı B) Kapanış Kaydı C) Açılış Maddesi 
D) Genel Geç·ıci Mizan E) Kapanış Maddesi 

Yanıt: C 
Önceki dönem sonu kesin mizanında kalan veren hesaplar bilanço hesaplarıdır. Bu hesaplar 
yeni dönemde borç kalanı (aktif karakterliler) verenler borçlandırılmak, alacak kalanı (pasif 
karakterliler) verenler de alacaklandırılmak suretiyle yevmiye defterine kaydedilir. Buna açılış 
kaydı denir.Açılış kaydında borçlandırılan ve alacaklandırılan hesaplar, defter-i kebirde (büyük 
defter) o hesap için ayrılan sayfada hesabın durumuna göre borç yada alacak tarafına 
kaydedilir. 

56. Büyük defter hesaplarında gösterilen işlemlerin ayrıntılarına göre izlendiği hesaplara 
ne ad verilir? 
A) Ana Hesap B) Hesap Grubu C) Nazım Hesap 
D) Tali Hesap E) Toplu Hesap 

Yanıt: O 
Defteri kebirde topluca gösterilen işlemlerin ayrıntılarına göre gösterildiği hesaplara ise yardımcı 
(tali) hesaplar denir. Bunlar yardımcı (muavin) defterde yer alırlar. 

57.İşletmenin, alınan yabancı parayı ulusal para cinsinden kayıtlarına geçirmesi 
muhasebe kavramlarından hangisine uygundur? 
A) Özün Önceliği B) Para İle Ölçülme C) Tutarlılık 
D)Tam Açıklama E) İhtiyatlılık 

Yanıt: B 
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Muhasebe kayıtlarında kullanılan ortak ölçü ulusal, para olduğu için yabancı paralar da ulusal 

para birimine çevrilerek kayıtlara alınır. 

58.Muhasebe kayıtlarında nazım hesapları kullanan bir işletme, aşağıdaki işlemlerden 

hangisinin kaydında nazım hesap kullanması gerekli değildir? 

A) Alıcılardan alınan senedin ciro edilmesi 

B) İşletmenin düzenlediği poliçenin kabule gönderilmesi 

C) Nominal değerinin üstünde bir fiyatla hisse senedi alınması 

D) Aktifindeki menkul kıymetlerde meydana gelen değer düşüklüğü için karşılık ayrılması 

E) Senetli ticari alacaklar için reeskont ayrılması 
Yanıt: E 

- Bir alacak senedinin ciro edilmesi halinde, senet esas borçlusu tarafından ödeninceye 

kadar işletmenin ciranta sıfatı ile sorumluluğu devam eder. Bu sorumluluğun izlenmesi için 

nazım hesap kullanılır. 

- İşletme şayet işlemlerinde nazım hesap kullanıyor ise işletme tarafından düzenlenen bir 

poliçe kabul işlemi tamamlanıncaya kadar nazım hesaplar kullanabilir. (aynı durum yardımcı 

hesaplarda da izlenebilir.) 

- Hisse senetleri alış bedeli ile kayıtlara alınır. Nominal değeri alış değerinden farklı ise, 

bu durum bir bilgi olarak nazım hesaplarda izlenebilinir. 

- Menkul kıymetlerini alış bedeli değerleyen (Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca) 

işletmeler değer düşüklüğü için karşılık ayırması durumunda bu karşılık tutarları kanunen kabul 

edilemeyen gider niteliğindedir. Kanunen kabul edilmeyen giderleri bir bilgi olarak nazım 

hesaplarda izlenebilir. 

Senetlere ayrılan reeskont işlemin muhasebeleştirilmesinde ana hesaplar kullanılmaktadır. 

Dolayısı ile bu işlemlerde nazım hesap uygulanması söz konusu değildir. 

59.Hisse Senetleri Vergi Usul Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir? 

A) Alış Bedeli B) Mukayyet Değeri C) Maliyet Bedeli 

D) Borsa Rayici E) Emsal Bedeli 
Yanıt: A 

Vergi Usul Kanununa göre Hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir. Ancak "Alış Bedeli"nin 

tanımının kanunda yapılmamıştır. Alış bedelini bir varlığın alınması sırasında ödenen bedel 

olarak tanımlamak mümkündür. 

60. Tek Düzen Hesap Planı uygulamalarında aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından 

hangisi gizli yedekler veya fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz? 

A) Önemlilik B) Tutarlılık C) Dönemsellik 

D) İhtiyatlılık E) Özün önceliği 
Yanıt: D 

İhtiyatlılık Kavramı: Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin 

karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, 

işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve karlar için ise 

gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. Ancak bu kavram 

gizli yedekler veya gereğinden fazla karşılıklar ayrılmasına gerekçe oluşturamaz. 
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61. Aşağıdaki ,hesaplarcıan hangisi bilançoda yer alır? 
A) Genel Yönetim Giderleri hesabı 
B) Konusu Kalmayan, ıs:arşılıklar hesabı 
C) Finansman Giderleri hesabı 
O) Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı 

, E) Karşılık Giderleri hesabı 
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Yanıt: O 
Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin 
işletmede uygulanması aiılacıyla yapılan giderlerden oluşan "Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 
hesabı" hem gelir tablosun,da hem bilançoda yer almaktadır. Bunun nedeni Vergi usul 
Kanununun bu tip giderleri aktifleştirme ve doğrudan gider yazma konusunda mükelleflere 
insiyatif tanımasıdır. Aktifleştirilen Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5 yılda eşit taksitlerle itfa 
edilir. 

62. Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Gelirlerve giderler gelir tablosunda ulusal para birimi ile gösterilirler. 
B) Gelir tablosu genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe kavramlarına göre 

düzenlenir. 
C) Gelir tablosu işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, öz sermayesini ve borçlarını 

ayrıntılı olarak gösterir . 
.O) Gelir, ve giderlerin gösterilmesinde maliyet ve tahakkuk esasları uygulanır. 
E) Gelir tablosu dinamik bir özelliğe sahiptir. 

Yanıt: C 

İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını, öz sermayesini ve borçlarını ayrıntılı olarak gösteren 
talilo bilançodur. 

63. Aşağıdakilerden hangisi "aktifi düzenleyici hesap"lardan biri değildir? 
A) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı 
B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 
C) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 
O) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 
E) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı 

322-Borç senetleri reeskontu hesabı (-)pasifi düzenleyici hesaptır 

Yanıt: E 

64. Vadeli çeklerin "101.Alınan Çekler" hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe 
kavramlarından hangisine aykırıdır? 
A) Sosyal Sorumluluk B) Özün Önceliği C) Tutarlılık 
D) İhtiyatlılık E) Dönemsellik 

Yanıt: B 
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Genel olarak muhasebe işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda 

farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır. Örneğin, ileri tarihli bir çek 

Türk Ticaret Kanununa göre çek olarak değerlendirilirken, muhasebe açısından vadeli bir 

işlemdir ve muhasebeleştirilmesinde özün önceliği ilkesi gereği vadeli alacak/borç olarak işlem 

görür. 

65. Muhasebe defterlerinin tutulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıstır? 

A) pefter sayfaları kopartılamaz. 
B) işlemlerin kaydedilmesi mazeretsiz olarak 1 O günden fazla uzatılabilir. 

C) Defterlerin Türkçe tutulması zorunludur. 
D) Yalnızca yevmiye defterinde yapılan hatalar muhasebe ilkelerine göre düzeltilir. 

E) Defterlerdeki kayıtlar arasında satırlar çizilmeden boş bırakılamaz. 

Yanıt: B 

İşlemlerin kaydedilmesi mazeretsiz olarak 1 O günden fazla geciktirilmesi uygun değildir. 

66.Gerçek bedeli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak saptanılamayan bir malın, 

değerleme gününde satılması halinde benzer bir mala göre sahip olacağı değere ne ad 

verilir? 

A) Vergi Değeri 

D) Emsal Değeri 

B) İtibari Değer 
E) Maliyet Bedeli 

C) Mukayyet Değer 

Yanıt: O 

VUK'nun 267. maddesine göre emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut 

doğru olarak tesbit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline 

nazaran haiz olacağı değerdir. 

67. Bir ekonomik değerin, değerleme gününde, sahibi bakımından sahip olduğu gerçek 

değerine ne ad verilir? 

A) Maliyet Bedeli 

D) Tasarruf Değeri 

B) Vergi Değeri 

E) Rayiç Değer 

C) Mukayyet Değer 

Yanıt: O 

Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değer tasarruf değeridir. 

68. 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GELECEK YILLARA 
AİT GİDERLER 

I 
~~~- -~~~~ 

xxx 
xxx 

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına uygun olarak yapılmıştır? 

A) Önemlilik 
B) Özün Önceliği 
C) Sosyal Sorumluluk 
D) Tam Açıklama 
E) Dönemsellik 

Yanıt: E 
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Dönem ayırıcı hesaplar dönemsellik ilkesi gereği kullanılır. Sorudaki kayıttan daha önce gelecek 
yıllara ait giderler hesabına alınan bir ödemenin zamanın geçmesi ile önümüzdeki muhasebe 
döneminde giderleştirileceği anlaşılmaktadır. 

69.Türk lirası hangi değer üzerinden muhasebe kayıtlarına alınır? 
A} Rayiç Değer B) Borsa Değeri C) İtibari Değer 
D) Mukayyet Değer E) Tasarruf Değeri 

Yanıt: C 
İtibari değer her nevi senetlerle, hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerdir. Nominal 
değer olarak da tanımlanır. Vergi Usul Kanununa göre Türk lirası itibari değer ile 
değerlenmektedir. 

70. İşletmenin borç senetleri için yaptığı reeskont hesaplaması, muhasebe sürecinin 
hangi aşamasında gerçekleşir? 
A) Muhasebe içi envanter çalışmaları 
B) Dönem sonu bilançosunun hazırlanması 
C) Dönem başı bilançosunun hazırlanması 
D) Gelir tablosunun hazırlanması 
E) Muhasebe dışı envanter çalışmaları 

Yanıt: E 
Dönem sonunda fiili durumu saptamak için, saymak, ölçmek, tartmak ve değer1endimıek suretiyle 
işletmenin varlıkları ve borçları kesin ve ayrıntılı olarak saptamak gerekir. Bu işleme muhasebe 
dışı envanter denir. Senetler için reeskont hesaplanması muhasebe dışı envanter işlemleri 
sırasında yapılır. 

71.Tesis, makine ve cihazlara ilişkin sigorta bedellerine muhasebenin hangi ilkesine göre 
hangi finansal tabloda yer verilmelidir? 
A) Dönemsellik İlkesi - Gelir Tablosu 
B) Özün Önceliği İlkesi - Gelir Tablosu 
C) İşletmenin Sürekliliği İlkesi - Satışların Maliyeti Tablosu 
D) Tam Açıklama İlkesi - Kar Dağıtım Tablosu 
E) Tam Açıklama İlkesi - Bilanço 

Yanıt: E 
Aktif değerlerin sigorta tutarı bilanço dipnotlarında (3 nolu dipnot) tam açıklama ilkesi gereği 
gösterilir. 

72. Muhasebe politikalarının değiştirilmesi halinde bu konuda bilgi verilmemesi 
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangilerine uyulmadığını gösterir? 
A) Önemlilik-Sosyal Sorumluluk 
B) Sosyal Sorumluluk-İhtiyatlılık 
C) İhtiyatlılık-Kişisellik 
D) Tutarlılık-Tam Açıklama 
E) Özün Önceliği-Dönemsellik 

Yanıt: D 
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Muhasebe konu ve politikalarının değiştirilmeden uygulanması Tutarlıhk kavramı ile ilgilidir. 

Ancak geçerli nedenlerin bulunması halinde politikalar değiştirilebilir. Ancak bu değişikliğin 

etkilerinin bilanço dipnotlarında açıklanması gerekir. Bilanço dipnotlarında yapılan açıklama ise 

'Tam Açıklama" kavramı gereğidir. 

73. İşletmenin ana hesapları izlemek için tuttuğu deftere ne ad verilir? 

A) Büyük Defter 
B) Yardımcı Defter 
C) Yevmiye Defteri 
D) Envanter Defteri 
E) İşletme Defteri 

Yanıt: A 

Büyük Defterde (Defter-i Kebir) yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak 

usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Büyük 

defterde ana hesaplar topluca gösterilir. Büyük defterin her bir sayfasına hesaplarını biri 

kaydedilir. 

74.0rtaklardan birinin özel gider masraflarının parasının işletme tarafından ödenmesi 

durumunda, işletmenin ortaklardan alacaklar hesabını · kullanması aşağıdaki 

muhasebe temel varsayım !arından hangisi ile açıklanır? 

A) Kişilik 
B) Parayla Ölçme 
C) Sosyal Sorumluluk 
D) Süreklilik 
E) Özün Önceliği 

Yanıt: A 

Kişilik kavramı işletmenin sahip ve orlaklarından, personelinden ve diğer ilgililerinden farklı bir 

kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin bu kişilik adına yürütülmesi 

gerektiğini öngörür. Bu kişiler adına işletme tarafından ödeme yapılması durumunda ortaklardan 

veya personelden alacaklar hesaplarına kayıt yapılması gerekir. 

75. İşletme, elindeki ihraç fazlası kumaşların toptan satışı ıçın açtığı ihaleye katılan 

"F"LTD ŞTİ 'nin teminat olarak banka teminat mektubu vermesi halinde verilen 

teminat mektubu hangi hesapta izlenir? 

A) Ticari Mallar 

B) Verilen Depozito Ve Teminatlar 

C) Bankalar 

D) Alınan Depozito Ve Teminatlar 

E) Nazım Hesaplar 
Yanıt: E 

İşletmenin aldığı depozito veya teminatlardan nakit olanlar dışındakiler Nazım hesaplarda 

izlenir. Alınan teminatlar nakit ise "Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabında" izlenir. 
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76. L işletmesinin dönem başı bilançosunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir: 
Banka Kredileri 350.000 
Borç senetleri 100.000 
Kasa 175.000 
Ticari Mallar 475.000 
Diğer ticari borçlar 25.000 
Alacak senetleri 125.000 
Demirbaşlar 25.000 
Alıcılar 75.000 
Hisse senetleri 225.000 
Satıcılar 50.000 

Buna göre işletmenin sermayesi ne kadardır? 
A) 475.000 B) 1.050.000 C) 575.000 
D) 250.000 E) 875.000 

Yanıt: C 
Bu tip sorul,ard.a bilanço hesaplarının aktif ve pasif hesapları ayrı ayrı toplanarak aralarındaki 
fark alınır. Bu farkın hesaplanmasında düzenleyici hesapların dikkate alınması gerekir. Ancak 
bazen gelir tablosu hesapları da verilmektedir. Bu durumlarda gelir tablosu hesaplarının dikkate 
alınmaması gerekir. Sorunun çpzümü sizlere bırakılmıştır. 

77.Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz? 
A) Gider Tahakkukları Hesabı 
B) İştirakler Hesabı 

C) İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı 
D) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 
E) Sayım Ve Tesellüm Noksanları Hesabı 

Yanıt: C 

"İştiraklerden temettü gelirleri hesabı" İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde 
ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği gelir tablosu hesabıdır. 

78. Borç s.enetleri için 
yakından ilgilidir? 
A) Maliyet 
C) Kişilik 
E) Tutarlılık 

her yıl reeskont ayrılması hangi muhasebe temel kavramıyla 

B) Özün Önceliği 
D) Parayla Ölçülme 

Yanıt: E 
Seçilen muhasebe politikalarının (soruda reeskont uygulaması) değiştirilmeden uygulanması 
tutarlılık kavramı gereğidir. 
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79. Paranın istikrarsızlığı aşağıdaki kavramlardan hangisinin geçerliliğini azaltır? 

A) Süreklilik B) Dönemsellik C) Özün Önceliği 

D)Tutarlılık E) Para İle Ölçülme 
Yanıt: E 

Paranın istikrarsızlığı (enflasyon gibi) muhasebede kullanılan paranın ortak ölçü biriminin ortak 

bir ölçü birimi olma özelliğini azaltır. İşletme varlıkları elde edilme maliyetleri ile kayıtlara alınır. 

Oysa 2006 ile 2009 yılında bir Türk Lirası farklı satın alma gücüne sahiptir. Ve bu dönemlerin 

karşılaştırılmalı mali tabloları ilgilileri yanıltabilir. Bu nedenle enflasyon muhasebesi ve yeniden 

değerleme gibi yöntemler geliştirilmiştir. 

80. İşletme sahibinin dönem karını olduğundan az, yöneticilerin ise olduğundan fazla 

göstermeleri durumunda hangi muhasebe temel kavramına aykırı hareket edilir? 

A) Maliyet Esası B) Dönemsellik C) Sosyal Sorumluluk 

D) Para ile Ölçülme E) Kişilik 
Yanıt: C 

Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların 

düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının 

gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması 

gerektiğini ifade eder. 

81. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde bilanço toplamı azalmaz? 

A) Banka kredisinin ödenmesi 
B) Taşıtlara amortisman ayrılması 
C) Çek cirosu ile borç senedi ödenmesi 
D) Nakit ticari mal alınması 
E) Alacak senetlerine reeskont ayrılması 

Yanıt: D 

Banka kredisi ödendiği zaman kasa mevcudunda azalma olacaktır. Bu azalma aynı zamanda 

pasifte de olacağı için bilanço toplamı azalır. Benzer durum çek ciro edilerek borç senedi 

ödenmesi için de söz konusu olacaktır. 
Taşıtlara amortisman ayrılması durumunda birikmiş amortismanlar hesabının aktif düzenleyici 

hesap olması nedeni ile aktif toplamı azalacak, amortisman tutarı kadar tutar gider yazıldığı için 

öz kaynak tutarı azalacaktır. Yine benzer durum alacak senetlerine reeskont ayrılmasında da 

söz konusu olacaktır. Yanı aktif toplamı azalacaktır. 

Nakit mal alımı durumunda bir aktif (varlık) hesabında azalış (kasa hesabında), aynı tutarda 

başka bir aktif {Ticari Mallar )hesabın artışına neden olacağı için bilanço toplamı 

değişmeyecektir. 

82.İşletmenin nakit mal alımı, bilanço ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol 

açar? 

A) Kaynakları artırır. 
B) Varlıkları azaltır 
C) Kaynakları azaltır. 
D) Giderleri artırır 
E) Varlıkları değiştirmez 

Yanıt: E 
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Nakit mal alımı durumunda bir varlık hesabında azalış {kasa hesabında), aynı tutarda başka bir 
varlık hesabın artışına neden olacağı için varlıklar değişmez. Buna karşın mal satışı varlık 
toplamını dolayısı ise bilanço toplamını artırır. 

83.Kayıtlı sermaye nerde izlenir? 
A) Ödenmiş Sermaye B) Ödenmemiş Sermaye C) Sermaye 
D) Sermaye Yedekleri E) Bilanço Dipnotları 

Yanıt: E 
Kayıtlı sermaye, Sermaye Piyasası Kanununa göre anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde 

hüküm bulunmak kaydıyla hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret 

Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir. Kayıtlı sermaye bilanço dipnotlarında gösterilir. 

84.Değeri düşen mallar için değer düşüklüğünün oluştuğu dönemde karşılık ayrılması 
hangi muhasebe temel kavramı gereğidir? 

A) Maliyet Esası B) Dönemsellik C) Tutarlılık 

D) Para ile Ölçülme E) Kişilik 

Yanıt: B 
Ticari Mallardaki değer düşüklüğü için değer düşüklüğünün oluştuğu dönemde karşılık ayrılma 
işlemi dönemsellik kavramı gereğidir. Zira bu dönemde meydana gelen bir gider vardır ve bu 
gider aynı dönemin gelirleri ile karşılılaştırılmalıdır. ( Bu işlemin aynı zamanda ihtiyatlılık kavramı 
gereği olduğu unutulmamalıdır.) 

85.Muhasebede çift kayıt sistemine temel olan muhasebe kavramı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Dönemsellik 
D) Özün Önceliği 

B) Kişilik 
E) Tam Açıklama 

C) Maliyet 

Yanıt: B 

Kişilik temel kavramı, VARLIKLAR= BORÇLAR+ SERMAYE denkleminin dolayısıyla çift kayıt 
sisteminin temelini oluşturur. 

86.Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı dönemsellik ilkesi ile doğrudan ilgili 
değildir? 

A) Gelir Tahakkukları 
B) Gelecek Aylara Ait Giderler 
C) Alacak Senetleri Reeskontu 
D) Yasal Yedekler 
E) Maliyet Giderleri Karşılığı 

Yanıt: D 
Dönem ayırıcı hesapların kullanımı doğrudan dönemsellik ilkesi ile ilgilidir. Gelir Tahakkukları, 
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler, Gider Tahakkukları, Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler 
Hesapları dönem ayırıcı hesaplardır. Maliyet Giderleri Hesabı da aylık maliyetlerin doğru olarak 
saptanması için kullanılan bir hesaptır ve dönemsellik ilkesi ile ilgilidir. Reeskont uygulaması ise 
vadeli senetlerin içindeki vade farkının bir bakıma dönemlere yayma işlemi olduğunda 
dönemsellik ilkesi ile ilgilidir. Yasal yedeklerin kullanımı ise doğrudan dönemsellik ilkesi ile ilgili 
değildir. 
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87. İşletme KDV dahil 1.180 TL'ye mal satmış, satış bedelinin yarısı için senet diğer yarısı için 

çek alınmış ve aşağıdaki gibi kayıt yapılmıştır: 

ALINAN ÇEKLER 

TİCARİ MALLAR 

HESAPLANAN KDV 

1.180 

1.000 

180 

Buna göre işletmenin yapması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

ALICILAR 590 

ALACAK SENETLERİ 590 

B) 
I 

ALINAN ÇEKLER 590 

ALACAK SENETLERİ 590 

C) 

ALACAK SENETLERİ 590 

TİCARİ MALLAR 1.000 

ALINAN ÇEKLER 590 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000 

D) 

ALINAN ÇEKLER 590 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000 

ALACAK SENETLERİ 1.590 

E) 

ALACAK SENETLERİ 1.000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000 Yanıt: C 

Sorudaki hatalı yevmiye kaydındaki ilk hata 600.Yurt içi Satışlar Hesabı yerine 153.Ticari Mallar 

Hesabının kullanılmasıdır. Bunun düzeltilmesi için Ticari Mallar Hesabı Borçlandırılarak tasfiye 

edilmesi Yurtiçi Satışlar Hesabının ise alacaklandırılması gerekir. İkinci hata ise 121 Alacak 

Senetleri Hesabına 590 TL borç kaydı yapılması gerekirken bu tutarın 101 Alınan Çekler 

Hesabına kaydedilmesidir. Bunun düzeltilmesi için de Alacak Senetleri Hesabının 590 TL tutarla 

borçlandırılması aynı tutarda 101 Alınan Çekler Hesabının borçlandırılması gerekir. 

88.Aşağıdaki defterlerden hangisinde yapılan hatalar muhasebe ilkelerine göre düzeltilir? 

A) Defter-i Kebir B) Envanter Defteri C) Yevmiye Defteri 

D) Kasa Defteri E) Karar defteri 
Yanıt: C 
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Yergi .Usul .. Kanuı:ıa göre kanuni defterlerde kayıt düzeni; 
Defterle[Türkçe tutulur, 
Defterler mürekkeple veya makine ile {bilgisayar çıktısı) yazılır 
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Yevmiye maddelerinde yapılan yanlışlıklar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir 
Diğer defterlerde yapılan hatalar yanlış işlemin üzeri okunacak şekilde çizilerek ve 
yanında doğrusu yazılarak düzeltilir. 

89.Maliyet Esası aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? 

A) Süreklilik 

D) Para ile Ölçülme 

B) Dönemsellik 

E) Kişilik 

C) Tutarlılık 

Yanıt: A 

İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esası ile yakından ilgilidir ve bu esasın temelini oluşturur. 
Çünkü işletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmadan sürdürülmesi düşünülmediği takdirde, 
işletmenin tasfiye edileceği ve varlıklarının da maliyet bedeli ile değil tasfiye bedeli ile izlenmesi 
gerekli hale gelir. 

90 - 94. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 
BANKA KREDİLERİ 
BORÇ SENETLERİ 
SERMAYE 
DÖNEM NET KARI 

BANKALAR 
TİCARİ MALLAR 
ALACAK SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
x 
xx 

xx 

90.Yukarıdaki yevmiye maddesine ne ad verilir? 

A) Açılış Kaydı 

D) Düzeltme Kaydı 

B) Kapanış Kaydı 

E) Envanter Kaydı 

C) Dönem İçi Kaydı 

Yanıt: B 
Kesin mizandan yararlanılarak bilanço düzenlendikten sonra bakiye veren hesaplar kapatılır. 
Kapanış kaydında borç karakterli hesaplar alacaklandırılır, alacak karakterli hesaplar 
borçlandırılır. 

91. Yukarıdaki yevmiye maddesinin türü nedir? 
A) Basit Madde B) Bileşik Madde C) Karma Madde 
D) Tamamlayıcı Madde E) Yalın Madde 

Yanıt: C 
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Karma madde birden çok borçlu hesaba karşılık; birden çok hesabın alacaklı olduğu madde 

türüdür. Kapanış ve açılış yevmiye maddelerinde (genellikle) birden fazla hesap bôrçlandırılıp 

alacaklandırıldığı için karma madde niteliğindedirler. 

92. Yukarıdaki yevmiye maddesinde hangi hesap hatalı kullanılmıştır? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu 

B) Alacak Senetleri 

C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

D) Bankalar 

E) Banka Kredileri 
Yanıt: A 

Kapanış maddesinde, kalan veren aktif karakterli bilanço hesapları alacaklandırılarak, pasif 

karakterli hesaplarda borçlandırılarak kapatılır. Pasif karakterli olup Aktifi düzenleyici 

hesaplardan biri olan Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının kapanış kaydında borçlandırılması 

gerekir. 

94. Yukarıdaki yevmiye maddesine dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) İşletmenin geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. 

B) İşletme geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave etmiştir. 

C) İşletme reeskont işlemini eksik yapmıştır. 

D) İşletme kurumlar vergisi mükellefidir 

E) İşletme üretim işletmesidir 

Yanıt: C 

İşletmenin hem borç senetleri hem de alacak senetleri mevcuttur. Buna rağmen sadece alacak 

senetlerine reeskont ayrılmış, borç senetlerine reeskont ayrılmamıştır. Vergi usul kanununa 

göre alacak senetlerine reeskont ayıran mükellefler borç senııtıerine de reeskont ayırmak 

zorundadır. 

94. Bir hesap grubunda diğer başlığı altında izlenen bir durumun ait olduğu grup 

toplamının % 20'sini geçmesi halinde ayrı bir başlık altında izlenmesi hangi muhasebe 

temel kavramı gereğidir? 
A) Kişilik 
B) Parayla Ölçme 
C) Önemlilik 
D) Süreklilik 
E) Özün Önceliği 

Yanıt: C 
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95.İşletme daha &nı:e .almış, O!clıığu tpı:ıl"'1' 5. il~ ~-~ ı:ıın,JL'.1.!11: Ç!!l!;lerden ikisini mal 
satın almak için, kalanını ise mal satın aldığı aynı satıcılara borcunu ödemek amacıyla 
ciro etmiş ve aşağıdaki gibi kaydetmiştir: (KDV% 18) 

' 

TİCARİ MALLAR 

İNDİRİLECEK KDV 

SATICILAR 

ALINAN ÇEKLER 

15.000 

1.800 
8.200 

25.000 

Bu kaydı düzeltebilmek için yapılacak kayıtta aşağıdaki heısaplardan hangisi yer alır? 

A) Satıcılar hesabı 5.000 TL alacaklı 
B) Satıcılar hesabı 5.000 TL borçlu 
C) Satıcılar hesabı 10.000 TL borçlu 
D) Ticari Mallar hesabı 10.000 TL alacaklı 
E) Ticari Mallar hesabı 11.800 TL alacaklı 

, . Yanıt:B 
Sorudaki yevmiye maddesinde Ticari mallar hesabına 5.000 TL fazla, satıcılarhesabına 5.000 
TL eksik borç kaydı yapılmıştır. Yapılacak düzeltme kaydında satıcılar hesabının 5000 TL ile 
borçlandırılması, ticari mallar hesabının 5.000 TL ile alacaklanması gerekir. 

96.Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve 
sunulması için bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması hangi 
muhasebe temel kavramı gereğidir? 
A) Kişilik 
B) Parayla Ölçme 
C) Önemlilik 
D) Süreklilik 
E) Sosyal Sorumluluk 

Yanıt: E 

97. Vergi Usul Kanunu'na ve Türk Ticaret Kanununa göre, muhasebede kullanılan defterlerin 
saklanma süresi sırası ile kaç yıldır? 

A) 10-5 yıl 

B) 5- 10 yıl 

C} 3-5 yıl 

D) 5-3 yıl 

E} 1-5 yıl 

Yanıt: B 
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·· 98• 100. Soruıarı'Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Bir işletmenin bilanço hesap tutartarı aşağıdaki gibidir: 

Kasa 50.000 

Sermaye ? 

Bankalar 100.000 

Alıcılar* 75.000 

Verilen Çekler ve Ödeme Em. 15.000 

Ticari Mallar 320.000 

Binalar 450.000 

Taşıtlar 150.000 

Banka Kredileri* 100.000 

Satıcılar* 50.000 

Borç senetleri* 125.000 

Hisse Senedi iptal Kiirtarı 15.000 

Çıkarılmış tahviller 150.000 

Özel Kesim tahvil Senet ve Bonoları 30.000 

Birikmiş Amortismanlar 75.000 

Yasal Yedekler 10.000 

Ödenmemiş Sermaye 110.000 

Geçmiş Yıllar KMarı 25.000 

Dönem Net Zararı 15.000 

* Kısa vadeli 

98.Buna göre, işletmenin sermayesi kaç TL'dir? 

A)735.000 B) 845.000 C) 1.125.000 

D) 1.5g0.000 E) 1.700.000 
Yanıt:A 

99. Buna göre, işletmenin Öz Kaynaklar toplamı kaç TL'dir? 

A) 560.000 B) 660.000 C) 775.000 

D) g45.000 E) 1.030.000 
Yanıt: B 

99.Buna göre, işletmenin dönen varlık toplamı kaç TL'dir? 

A) 560.000 B) 660.000 C) 770.000 

D) 1.345.000 E) 1.430.000 
Yanıt: A 
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Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır 

KASA 50,000 BANKA KREDİLERİ .. 100.000 

BANKALAR 100.000 SATICILAR 50.000 

VER. ÇEK. ve ÔD. EM .. (15.000) BORÇ SENETLERİ 125.000 

ÖZEL KES.TAH.SEN.B. 30.000 KISA VADELi YAS. KA YN. TOPLAllll 275.000 

ALICILAR 75.000 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 150.000 

TİCARİ MALLAR 320.000 
UZUN VADEL.i YAB.KA Y. TOP. Mru/gQ 

SERMAYE 735.000 
DÔNEN VARLJKLAR TOPLAM/ ~ 

ÖDENMEMiŞ SERMAYE 
BİNALAR 

(110.000) 
450.000 

HİSSE SEN. iP. KARLAR! 15.000 
TAŞITLAR 150.000 

10.000 
BİRİKMİŞ AMORTİS. YASAL YEDEKLER 

(75.000) 
GEÇMİŞ YIL KARLAR! 25.000 

OJJ.RAN VARW{ TOPLAlll 525.000 
DÖNEM NET ZARAR! (15.000) 

ÔZKA YNAK TOPLAMI 660.000 

TOPLAM 1.085.000 1.085.000 

100.İşletmenln yaşam süresinin, işletme sahip ya da ortaklarının yaşam süreleriyle bağlı 
olmaması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle açıklanmaktadır? 

A) Kişilik 

D) Özün önceliği 

8) Önemlilik 

E) Süreklilik 

C) Dönemsellik 

Yanıt: E 

101.Tekdüzen Muhasebe Sisteminde, hem bilanço hesapları hem de gelir tablosu 
hesaplan arasında mahsup yapılamaması hangi kavram gereğidir? 

A) Önemlilik 8) İhtiyatlılık C) Sosyal sorumluluk 
D) Tam açıklama E) Dönemsellik 

Yanıt: A 

102.Varlık ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlemesi işlemine ne ad 
verilir? 

A) İç denetim 

D) Dış denetim 

8) Muhasebe dışı envanter C) Bilanço tanzim etmek 
E) Muhasebe içi envanter 

Yanıt: B 
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103.Bir hesap kalemi veya bir mali işlemin nispi ağırlık ve değerinin, ne kadar küçük olursa 

olsun, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri ve alınacak kararları 

etkileyebilecek olması durumunda, mutlaka mali tablolarda yer alması gereğini ifade 

eden temel muhasebe kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tam açıklama 

D) Özün önceliği 

B) Para ile ölçülme 

E) Önemlilik 

C) Tutarlılık 

Yanıt:E 

104.Ekonomik bir değerin, muhasebe kayıtlarında yer alan hesap değerine ne ad verilir? 

A) İz bedeli B) Tasarruf değeri C) İtibari değer 

D) Emsal bedeli E) Mukayyet değer 

Yanıt: E 

105.Bir işletmenin hasılat, gelir ve karlarının aynı döneme ait satışların maliyeti, gider ve 

zararları ile karşılaştırılması gereği düzenlenen mali tablo aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nakit akış tablosu 8) Kar dağıtım tablosu C) Öz kaynak değişim tablosu 

D) Gelir tablosu E) Bilanço 
Yanıt: D 

106.Muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını gösteren muhasebe temel 

kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sosyal Sorumluluk 8) Özün önceliği C) Dönemsellik 

D) Tutarlılık E) Tarafsızlık ve Belgelendirme 
Yanıt: A 

Sosyal Sorumluluk Kavramı, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu 

belirtmekle ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermek1edir. 

107.Muhasebenin bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması 

gereğini ifade eden muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ihtiyatlılık 8) Sosyal Sorumluluk C) Özün önceliği 

D) Kişilik E) Tarafsızlık ve Belgelendirme 
Yanıt: B 

Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının 

yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, 

tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve 

dürüst davranılması gereğini ifade eder. 
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108. Süreklilik ; ve dö!'IEımselllk kavramlarının işletmeler açısından geçerliliğinin 
bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ne yapılması gerekir? 
A) İşletme hemen tasfiye edilir. 

B) )Bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır. 
C) Yevmiye defteri yerine işletme defteri tutulur. 
D) İşletme faaliyetlerini geçici olarak durdurur. 
E) İşletme yönetiminin bu durumu izah etmesi istenir. 

Yanıt: B 

109. İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların 
karşılaştırılabilir olması hangi muhasebe temel kavramının amacını oluşturur? 
A) Sosyal Sorumluluk B) Özün önceliği C) Dönemsellik 
D) Tutarlılık E) Tarafsızlık ve Belgelendirme 

Yanıt: D 

İşletmelerin :mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir 
olması tutarlılık kavramının, amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, 
kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik 
yönünden tek düzeni öngörür. 

' 11 O. Mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları 
etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi muhasebe 
temel kavramı gereğidir? 

A) İhtiyatlılık B) Tam Açıklama C) Özün önceliği 
D) Kişilik E) Maliyet Esası 

Yanıt: B 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri 
kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel 
olaylara da yer verilmesi tam açıklama kavramı gereğidir. 

111.İşletmenin tasfiyeye girmesi durumunda bu işletmenin aşağıdaki temel kavramlardan 
hangisine bağlı kalması beklenemez? 

A) Sosyal sorumluluk B) Tarafsızlık ve Belgelendirme C)Maliyet esası 
D) İhtiyatlılık E) Tam Açıklama 

Yanıt: C 

Tasfiyeye giren bir işletmenin varlıklarını maliyet bedeli ile değil tasfiye değeri ile izlenmesi 
gerekli hale gelir. Tasfiye değeri bir işletmenin tasfiye girmesi halinde varlıklarının paraya 
çevrilmesinde elde edilen para miktarı olup genelde maliyet bedelinin altında bir değerdir. 
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112.Bir ticari işletmenin satmak için aldığı ve üzerinde değişiklik yapmadan satışa 

sunduğu varlıklara ne ad verilir? 

A) İlk madde B) Malzeme C) Mamul 

D) Mal E) Yarı Mamul 
Yanıt: D 

113.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemlerinden biridir? 

A) Alacak senetleri için reeskont hesaplanması 

B) Dönem içinde yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi 

C) Dönem sonu mal mevcudunun sayılması 

D) İşletmenin dönem sonu alacaklarının tespit edilmesi 

E) Kasa mevcudunun sayılması 
Yanıt: B 

İşletmedeki hesapların muhasebe dışı envanterde yapılan sayım ve değerleme işlemleri ile 

hesaplanan değerlerinin muhasebe defterlerindeki kayıtlarıyla karşılaştırılması ve farklı 

kayıtların saptanan fiili durumlarla uyumlu hale getirilmesi aşamasıdır. Ancak karşılaştırma 

işleminden önce varsa tespit edilen kayıt hatalarının düzeltilmesi gerekir. 

Muhasebe içi envanter işlemleri şunlardır: 

- Sayım sonuçları ile geçici mizanı karşılaştırarak farklılıkları bulmak, 

-Dönem içinde yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesi 

- Farklılıkların giderilmesi için gerekli kayıtları yapmak, 

- Dönem sonu yansıtma kayıtlarını yapmak, 

- Yansıtma ve maliyet hesaplarını kapatmak, 

- Gelir tablosunu düzenlemek, 

- Gelir tablosu hesaplarını ilgili sonuç hesaplarına devrederek kapatmak, 

- Kesin mizanı düzenlemek, 

- Kapanış bilançosunu hazırlamak, 

· Kapanış kaydını yapmak. 

114. Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara 

dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde 

olmasını ifade eden muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tam açıklama 

D) Sosyal sorumluluk 

B) Para ile ölçülme 

E) Özün önceliği 

C) Önemlilik 

Yanıt: C 

Önemlilik kavramı: Bir hesap kalemi veya bir mali işlemin nispi ağırlık ve değerinin, ne kadar 

küçük olursa olsun, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri ve alınacak kararları 

etkileyebilecek olması durumunda, mutlaka mali tablolarda yer alması gereğini ifade eder. 
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115.Aşağıdaki hesaplardan hangisi para değeri ile ölçülebilen artışlar için borçlandırılıp, 
azalışlar için alacalandırılır? 
A) Faiz Gelirleri 

B) Bankalar Hesabı 

C) Banka Kredileri Hesabı 

D) Semıaye Hesabı 

E) Gider Tahakkukları 

Yanıt: B 

Aktif Hesaplara (varlıklara) ilk kayıt daima hesabın borcuna yapılır. Varlıklardaki artış 
durumunda hesap borçlandırılırken, azalışlar alacaklandırılır. Varlık hesapları alacak kalanı 
vermez, daima borç bakiyesi verir yada bakiye vemıez. Seçeneklerden sadece Bankalar hesabı 
varlık hesabıdır. 

Bor ıu VARLIK HESAPLAR! 
+ Onceki dönemden 
devir veya ilk kayıt 
+Artışlar 

-Azalışlar 

BOR KALANI 

Alacaklı 

116.İktisadi varlıkların defter-i kebir (büyük defter) hesaplarında yer alan değerlerini 
dikkate almadan borçların sayılması, kontrol edilmesi ve değerlemesi işlemine ne ad 
verilir? 

A) İç denetim B) Dış denetim C)Muhasebe dışı envanter 
D) Muhasebe içi envanter E) Vergi İncelemesi 

Yanıt: C 
Dönem sonunda fiili durumu saptamak için, saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendimıek 
suretiyle işletmenin varlıkları ve borçları kesin ve ayrıntılı olarak saptamak gerekir. Bu işleme 
muhasebe dışı envanter denir. işletmenin T.T.K. ve V.U.K.' na göre yapmak zorunda olduğu 
envanter çıkarma işlemleridir. Muhasebe dışı envanterin iki yönü vardır. 

i.Miktar olarak belirleme (sayım) ve 
il.Değer olarak belirleme (değerleme). 

i.Miktar olarak belirleme (Sayım) İşlemleri: İşletmede ekonomik varlıkların belirli bir tarihte 
sayılması, ölçülmesi, tartılması, hesaplanması gibi işlemleri kapsar 
ii. Değer olarak belirleme (değerleme): Muhasebede değerleme işletmenin ekonomik ve mali 
yönden gerçeğe en yakın durumunu belirleyebilmek amacıyla varlık ve kaynaklarını envanter 
günündeki değerlerini ulusal para birimi ile hesaplama ve saptama işlemleridir. Bu işlemler karı 
doğrudan etkileyeceği için çeşitli değerleme ölçüleri ve yöntemleri geliştirilmiştir. Bu ölçü ve 
yöntemler günümüz uygulamalarında Vergi Usul Kanununda, Türk Ticaret kanununda veya 
Türkiye Muhasebe Standartlarında yer almaktadır. 
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118.Aşağıdaki hesaplardan hangisine ilk kayıt alacak tarafa yapılır? 

A) Genel yönetim giderleri 

B) Kasa 

C) Borç Senetleri Reeskontu 

D) Birikmiş Amortismanlar 

E) Alacak Senetleri 
Yanıt: D 

Aktif karakterli hesaplar (aktif hesaplar ile pasifi düzenleyici) ile gider hesaplarına ilk kayıt borç 

tarafa; pasif karakterli hesaplar (pasif hesaplar ile aktifi düzenleyici) ile gelir hesaplarına ilk kayıt 

alacak tarafa yapılır. Birikmiş amortismanlar hesabı pasif karakterli aktifi düzenleyici hesap 

olduğu için ilk kayıt bu hesabın alacağına yapılır. 

119.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu ilkesi değildir? 

A) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun 

amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. 

B) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk 

ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. 

C) Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını 

gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda 

gösterilmelidir. 

D) Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer 

döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

E) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki 

gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 

Yanıt: E 

"Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki 

gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır." İlkesi bilanço 

ilkesidir. 
Gelir Tablosu İlkeleri Şunlardır: 

a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek 

tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun 

faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap 

kesimi işlemleri yapılmalıdır. 
b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve 

giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Belli bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve 

giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak ve borçlarda doğru hesap 

kesimi işlemleri yapılmalıdır. 
c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun 

amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. 

d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları 

arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden 

fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, 

dağıtılmalıdır. 

e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk 

ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. 

f) Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını 

gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir. 
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g) Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer 
döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet 
yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. 

ı) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp 
çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde 
gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna 
yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir 
tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır. 

120.Varlıklara ilişkin ilkeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, 

bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 

B) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, 
varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. 

C) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden 
ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve 
bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 

D) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan 
duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem 
ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 

E) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için tahakkuk işlemi yapılır. Bu tür alacaklar 
vadelerine göre bilançoda gösterilmelidir. 

Yanıt: E 
Varlıklara İlişkin İlkeler şunlardır: 

1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, 
bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 

2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, 
hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, 
bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta yer 
alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda ilgili hesaplara 
aktarılır. 

3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, 
varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. 

Dönen varlıklar grubu içinde yer alan menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönen 
varlıklar içindeki ilgili kalemler için yapılacak değerleme sonucu gerekli durumlarda uygun 
karşılıklar ayrılır. 

Bu ilke, duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı 
ortaklıklar ve diğer duran varlıklardaki ilgili kalemler için de geçerlidir. 

4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden 
ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda 
ayrıca gösterilmelidir. 

5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki 
gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 

6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan 
duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla her dönem ayrılan 
amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 
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7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli 

dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları 

ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 
8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul kıymetler, 

bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve 

yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait 

olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 

9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. 

Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 

10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri 

ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. 

Bu ilke, alınan rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatlar için de 

geçerlidir. 
Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde 

açıkça gösterilmesi gerekmektedir. 

121.Gerçekleşme ihtimali yüksek olan gelir ve karlar için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

A) Özkaynaklarda gösterilir 

B) Duran varlıklarda gösterilir 

C) Gelir tablosunda gösterilir 

D) Dipnotlarda gösterilir 

E) Dönen varlıklarda gösterilir 
Yanıt: D 

Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp 

çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde 

gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna 

yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir 

tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır. (ihtiyatlılık kavramı) 

122.Benzer olay ve işlemleri kayıt düzenleri ve değerleme ölçülerinin değişmezliğini mali 

tablolarda biçim ve içer,k yönünden tek düzeni öngören muhasebe temel kavramı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sosyal Sorumluluk B) Özün önceliği C) Dönemsellik 

D) Tutarlılık E) Tarafsızlık ve Belgelendirme 
Yanıt: D 

123.Aşağıdakilerden hangisi tekdüzen hesap planında yer alan defteri kebir (büyük 

defter) hesaplarından biri değildir? 

A) İştiraklerden Alacaklar B) Ortaklardan Alacaklar C) Ticari Alacaklar 

D) Diğer Ticari Alacaklar E) Personelden Alacaklar 

Yanıt: C 

Ticari alacaklar defteri kebir hesabı değil hesap grubunun ismidir. 



GENEL MUHASEBE 1005 

124.Aşağıdakilerden hangisi kesin mizanda kalan.vermez? 

A) Alacak Senetleri 

B) Kasa 

C) Şüpheli Alacaklar Karşılığı 

D) Banka Kredileri 

E) Satış iskontoları 

YANIT:E 

Gelir tablosu (sonuç) hesapları envanter işlemleri sırasında 690 Dönem karı veya zararı 
hesabına devredildiği için kesin mizanda kalan vermezler. Kesin mizanda kalan verenler bilanço 
hesaplarıdır. Soruda satıştan iadeler hesabı gelir tablosu hesabı olduğu için kesin mizanda 
kalan vermeyecektir. 

125.Gelir tablosunda aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz? 

A) Net Satışlar 

B) Dönem net karı veya zararı 

C) Olağan kar veya zarar 

D) faaliyet kar veya zararı 

E) Faaliyet dışı kar veya zarar 

YANIT:E 

126.Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk 
eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler nerede gösterilir? 

A) Dönen varlıklarda 

B) Duran varlıklarda 

C) Yabancı kaynaklarda 

D) Özkaynaklarda 

E) Gelir Tablosunda 

Yanıt: C 
Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler: 
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda 

kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. 
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçları, bilançoda 

uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu grupta 
yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki 
ilgili hesaplara aktarılır. 

3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek 
üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları 
kayıt ve tespn edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. 

İşletmenin bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun 
dipnotlarında açık olarak belir1ilmelidir. 

4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk 
eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda 
ayrıca gösterilmelidir. 
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5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan , borç senetlerini bilanço 

tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 

6. Bilançonun kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan 

avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu 

ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel 

ilkedir. 

126.Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 

A) Varlıklar= Borçlar+ Sermaye+ Gelirler -Giderler 

B) Varlıklar-Borçlar=Sermaye 

C) Varlıklar= Kaynaklar 

D) Varlıklar= Borçlar+ Sermaye - Gelirler+ Giderler 

E) Varlıklar= Borçlar+ Sermaye 
Yanıt: D 

Soruda Bilanço temel denkleminin çeşitli eşitlikleri yer almaktadır. Dönem karı bilançonun 

pasifinde (Bilanço temel denkleminin sağında) yer alır ve "gelirler-giderler" şeklinde de ifade 

edilebilir. Bu nedenle soruda yer alan "D" seçeneği yanlıştır. 

127 .Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Dönembaşı varlıklar: 

Dönemsonu varlıklar: 
Dönembaşı borçlar : 
Dönemsonu borçlar: 
Dönem içinde işletmeye eklenenvarlıklar : 
Dönem İçinde işletmeden çekilen varlıklar 

32.000TL 
50.000TL 
12.000 TL 
10.000 TL 
5.000TL 
4.000TL 

Bu bilgilere göre işletmenin kar veya zararı kaç TL dir? 

A) 19.000 kar B) 1 s.000 kar C) 14.000 kar 

D) 90.000 kar E) 4.000 zarar 
Yanıt:A 

Dönem karının hesaplama yöntemlerinden biri de özkaynak kıyaslamasıdır. Bu yöntemde 

dönem sonundaki özsermaye ile dönem başındaki özsermaye arasındaki fark dönem karıdır. 

Ancak bu dönemde işletmeden çekilen veya işletmeye ilave edilen değerlerin olması 

durumunda, işletmeden çekilen değerler bu farka eklenirken, işletmeye ilave edilen değerler bu 

farktan indirilir. Varlık-borçlar=özsermaye olduğuna göre işletmenin dönem karı/zararı 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Dönem kar zararı= [ (Dönemsonu varlık-Dönemsonu borç) -(Dönembaşı varlık-dönembaşı borç) ]

işletmeye eklenen varlıklar+işletmeden çekilen varlıklar 

Dönem kar zararı= [ (50-1 O) -(32-12 ]-5+4= 19.000 TL kar 
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128.Giderler ve zararlar genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalış yaratmaktadır? 

A) Kasada B) Satışlarda 

D) Alacaklarda E) Özsermayede 

129.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 
Kasa 
Bankalar 
Alınan Çekler 
Verilen Çekler ve Öd.Em. 
Alacak Senetleri 
Borç Senetleri 
Alacak Senetleri 
Reeskontu 
Banka Kredileri 
Satıcılar 
Taşıtlar 
Birikmiş Amortismanlar 

15.000TL 
30.000TL 
20.000TL 
5.000 TL 

35.000TL 
20.000TL 

5.000TL 
10.000 TL 
20.000 TL 
50.000 TL 
10.000 TL 

Bu bilgilere göre işletmenin özsermayesi kaç TL dir? 
A) 65.000 

D) 100c000 

B) 80.000 

E) 105.000 

C) Borçlarda 

Yanıt: E 

C) 85.000 

Yanıt: B 
Soruda aktif (varlık) hesapların toplamı 150.000 TL, pasif karakteı1i hesapların toplamı 70.000 TL 
olup, farkları olan 80.000 özsermayeyi oluşturur. 

130.Aşağıdakllerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre finansal 
tablolarda yer alan bilgilerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Zamanında düzenlenmiş olma 

B) Güvenilir olma 

C) İhtiyaca uygun olma 

D) Denelıenmiş olma 

E) Karşılaştırılabilir olma 

Yanıt: O 

Mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle 
kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması 
ve zamanında düzenlenmesi gerekir. 
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131.Aşağıda yer alan hesap kalemlerinden hangisi bilançonun aktifinde yer almasına 

rağmen alacak kalanı verir? 

A) Verilen sipariş avansları 
B) Diğer çeşitli alacaklar 
C) Satıştan iadeler 
D) İştiraklere sermaye taahhütleri 
E) Menkul kıymet ihraç farkları 

Yanıt: D 

Düzenleyici Hesaplar, asli hesapları etkileyerek ve asli hesapların temsil ettiği aktif ve pasif 

değerlerin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplardır. Düzenleyici 

hesaplar: 

1-Aktifi Düzenleyici Hesaplar 

2- Pasifi Düzenleyici Hesaplar 

Olarak ikiye ayrılır. Aktifi düzenleyici hesaplar, Aktif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak 

için kullanılan pasif karakterli hesaplardır. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri, Menkul Kıymet Değer 

Düşüklüğü Karşılığı, Birikmiş Amortismanlar, İştiraklere Sermaye Taahütleri hesapları gibi. Bu 

hesaplar aktifte yer almasına rağmen pasif hesaplar gibi işlem görürler. Yani ilk kayıt ve artışlar bu 

hesapların alacağına, azalışlar borcuna kaydedilir. Bu hesaplar alacak bakiye veya sıfır bakiye 

verirler. 

Pasifi Düzenleyici hesaplar da pasif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak için 

kullanılan aktif karakterli hesaplardır. Menkul Kıymet İhraç Farkı, Borç Senetleri Reeskont, 

Ödenmemiş Sermaye Hesabı gibi. Bu hesaplar da pasifte yer almasına rağmen aktif hesaplar gibi 

işlem görürler. Yani ilk kayıt ve hesap artışları hesabın borcuna azalışlar hesabın alacağına 

kaydedilir. Bu nedenle bu hesaplarda borç bakiye veya alacak bakiye verirler. 

Aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar düzenledikleri hesap yada hesap gruplarının altında eksi 

(-) işaretli olarak yer alırlar. Bu hesapların kullanılması ile net bilanço elde edilir. Düzenleyici 

hesapların kullanılmaması durumunda aktif ve pasif taraflar toplamı denk çıkmakla birlikte, aktif

pasif dengesi daha yüksek miktarlarda oluşarak, öz sermayeye bağlı oransal hesaplamaların 

yanlış yapılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle Tek Tüzen Muhasebe Sistemi brüt bilanço 

yöntemini değil, net bilanço yöntemini benimsemiştir. 

132.Bir isletme daha önce 5000 TL avans verdiği 20000 TL'lik bir ticari malı teslim almış 

ve bunun karşılığında 3000 TL'lik bir kısa vadeli alacak senedini ciro etmiş, 4000 

TL'lik bir çek ile 3000 TL'lik kısa vadeli bir borç senedi vermiş ve geri kalanı içinde 30 

gün kredili olarak borçlanmıştır. Bu işlemin, işletmenin bilançosuna olan etkileri 

hakkında aşağıda yer alan açıklamalardan hangisi yanlıştır? (KDV Oranı % 18.dir) 

A) Dönen Varlıklar toplamı 11600 TL artmıştır 

B) Hazır Değerler toplamı 4000 TL azalmıştır 

C) Stoklar toplamı 20000 TL artmıştır 

D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 11600 TL artmıştır 

E) Stoklar 15000 TL artmıştır 

Yanıt: C 
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Bu tip soruları rahat iÇÖZebilmek ıçın hesapların bilançoda ki yerlerini ve yapılan işlemin 
hesaplardaki değişimi bilmek gerekmektedir. Şimdi işlemin yevmiye kaydını yaparak bilançodaki 
etkisini açıklayalım. 

I 

153 Ticari Mallar 
191 İndirilecek KDV 

103 Ver. Çek. Ve Öd. Emirleri 
121 Alacak Senetleri 
159 Verilen Sipariş Avansları 
320 Satıcılar 
321 Borç Senetleri 

I 

20.000 (Stoklarda artış) 
3.600 {Aktifte artış) 

4.000 (Hazır değ. azalış) 
3.000 {Aktifte Azalış) 
5.000 (stoklarda azalış) 

8.600 (KVK'da artış) 
3.000 (KVK'da artış) 

20.000 TL malın ve buna ilişkin 3.600 TL(=20.000x% 18) Katma Değer Vergisi dönen varlıkları 
23.600 TL giriş sağlayacaktır. Ancak dönen varlıklardaki artış aynı tutarda olmayacaktır. Çünkü 
söz konusu tutarın bir kısmı başka bir aktif hesaplardan karşılanmıştır. Aktiflerden karşılanan 
kısım daha önceden verilen 5.000 TL'lik avans (ki bu 159 verilen Sipariş Avanslarında kayıtlı idi) 
ve 3.000 TL'lik alacak senedinden karşılanmıştır. Kalan kısımlar ise kaynaklardan 
karşılanmasına rağmen 4.000 TL'lik çekin aktifte düzenleyici hesap olmasından dolayı 4.000 
TL'lik çek (103Verilen çekler ve Ödeme Emirleri) aktifi azaltıcı olarak dikkate alınması gerekir. 
3.000 TL'lik borç senedi ve geri kalan kısım (23.600-5.000-3.000-4.000-3.000=)8.600 TL pasifi 
(Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları) artıracaktır. Özetle dönen varlıklara 23.600 TL'lik girişin, 
12.000 TL'lik kısmı dönen varlıklarda azalma, 11.600 TL'lik kısmı ise kısa vadeli yabancı 
kaynaklarda artış ile sağlanmış olup, hem dönen varlıklar hem de kısa vadeli yabancı kaynaklar 
11.600 TL artmış olacaktır. Diğer yandan 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 1 O.Hazır 
Değerler Hesap grubunda düzenleyici hesap olarak yer aldığı için hazır değerlerin toplamının da 
çek tutiırı kadar (4.000 TL) azalması gerekir. Ancak 153.Ticari Mallar ve 159.Verilen Sipariş 
Avansları hesaplarının bulunduğu 15.Stoklar hesap grubunda (20.000-5.000=)15.000 TL'lik bir 
artışa neden olması gerekir. Zira bu hesap grubunda Ticari mallar hesabına 20.000 TL borç 
(giriş) kaydı yapılırken, 159 Verilen Sipariş Avansları hesabından 5.000 TL alacak (çıkış) kaydı 
yapılacaktır. 

133.Aş8ğıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez? 

A) Menkul kıyrTıetler değer düşüklüğü karşılığı 
B) Menkul kıymetler ihraç farkları 
C) Diğer alacak senetleri reeskontu 
D) Verilen çekler ve ödeme emirleri 
E) Sermaye 

Yanıt: B 

Pasif karakterli (pasifte yer alan hesaplar ile aktifte yer alan düzenleyici hesaplar) hesaplar 
alacak kalanı veya sıfır kalan verir. Aktif karakterli hesaplar (aktifte yer alan hesaplar ile pasifte 
yer alan düzenleyici hesaplar) borç kalanı veya sıfır kalan verir. Buna göre 308/408 Menkul 
Kıymet İhraç farkları(-) hesabı pasifi düzenleyici hesap olduğu için borç kalanı verir. 
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134 ve 135 nci soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 

A ticari işletmesinin dönem başı bilançosunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir. 

Kasa 1200 
Satıcılar 1850 
Alınan Çekler 1400 
Devreden KDV 450 
Borç Senetleri 1400 
Ticari Mallar 8000 
Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 1100 
Alınan Sipariş Avansları 150 
Sermaye ? 

134. Yukarıdaki verilere göre A ticari işletmesinin bilançosunda yer alan Hazır değerler 

tutarı ne kadardır? 

A)2600 
D)3700 

8)1500 
E)4000 

C) 2800 

Sorudaki hesaplardan hazır değerler hesap grubunda olanlar: 

+Kasa 
+ Alınan Çekler 
·Verilen cekler ve Ödeme Emirleri 
Toplam 

1.200 
1.400 

(1.100) 
1.500 

Yanıt: B 

135. Yukarıdaki verilere göre A ticari işletmesinin bilançosunda yer alan sermaye tutarı ne 

kadardır? 

A)6750 
D)6550 

8)6150 
E)7000 

C) 5700 

Yanıt: D 

Sermaye tutarı hesaplanırken aktif (varlık) hesapların toplamı ile pasif(hesapların) toplamı 

arasındaki fark alınır. Ayrıca varsa, düzenleyici hesaplar dikkate alınır. 

+Kasa 
+ Alınan Çekler 
-Verilen çekler ve Ödeme Emirleri 
+Ticari mallar 
+Devreden KDV 
AKTİF TOPLAMI 
-Satıcılar 

-Borç Senetleri 
-Alınan Sipariş Avansları 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 

1.200 
1.400 
(1.100) 
8.000 

450 
9.950 
1.850 
1.400 

150 
3.400 

SERMA YE=Aktif-Yabancı Kaynaklar=9950-3400=6650 
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.136 ve 137. soruları aşağıdaki verilere yanıtlayınız. 

A işletmesinin 31/01/2008 tarihinde düzenlediği mizana ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Tutar Kalan 
Hesap Borç Alacak Borç Alacak 
Kasa 5.400 1.200 4.200 -
Bankalar 10.700 3.100 7.600 -
Verilen Cekler ve Odeme Emirleri - 2.000 - 2.000 
Ticari Mallar 27.800 - 27.800 -

·Stok De!ler Düşüklü!lü Karşılı!lı - 300 - 300 
Taşıtlar 30.000 - 30.000 -
Birikmiş Amortismanlar - 6.000 - 6.000 .• 
Satıcılar 12.000 37.000 - 25.000, 
Borc Senetleri 7.500 12.700 - 5.200 .. 
Sermaye - 31.100 - 31.100 ' 
TOPLAM 93.400 93.400 69.600 69.600" .. 

136. Yukarıdaki verilere göre A işletmesinin 31/01/2008 tarihli bilançosunda yer alan 
Dönen Varlıklar Grubu toplamı ne kadardır? 

A) 69.600 
B) 37.300 
C) 24.000 
D) 93.400 
E) 98.000 

Yanıt: B 

Mizanda yer alan hesapların·kaıanları yardımı ile bilanço oluşturulur. Hesapların borç ve alacak 
toplamları dikkate alınmaz. Hesap gruplarının toplamlarının hesaplanmasında hesaplarının 
kalanı ile düzenleyici hesapların kalanlarının dikkate alınması gerekir. Buna göre dönen varlık 
hesaplarının toplamı: 

DuNEN VARLIK HESAPLAR! 
Kasa 4.200 
Bankalar 7.600 
Verilen Çekler ve Odeme Emirleri (2.000) 

Ticari Mallar 27.800 
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (300) 
TOPLAM 37.300 
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137.Yukarıdaki verilere göre A işletmesinin. 31/01/2008 tarihli Bilançosunun Pasif toplamı 

ne kadardır? 

A) 69.600 
B) 67.300 
C) 61.300 
D) 93.400 
E) 95.300 

Yanıt: C 

... 

PASiF HESAPLAR 

Satıcılar 25.000 

Borç Senetleri 5.200 

Sermaye 31.100 

Toplam -.--- 61.300 

138. Aşağıda yer alan hesaplardan hangisi borçlanarak artar? 

A) Ödenmemiş sermaye 
B) Sayım ve tesellüm fazlaları 
C) Alınan Depozito ve Teminatlar 
D) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

Yanıt:A 

Hesapların sınıflandırılması ve işleyişi temel bilanço denklemine dayanır. Bilanço temel 

denkleminin sol yanında varlıklar, sağ yanında kaynaklar yer almaktadır. Bu eşitliğe uygun 

olarak varlıklardaki artışlar için varlık hesaplarının soluna (borcuna), azalışlar hesabın sağına 

(alacağına); Kaynak hesaplarındaki artışlar bu hesapların sağına(alacağına), azalışlar soluna 

(borcuna) kaydedilir. Benzer şekilde gelir elde edilmesi sermayeyi (kaynakları) artıracağı için 

gelir hesaplarına kayıt alacak tarafa; sermayede azalışa neden olacağı için gider ve zarar 

doğması işleminde gider hesabı borç tarafa kaydedilir. 

Varlık Hesaplarının İşleyiş Kuralları: Bu hesaplara ilk kayıt daima hesabın borcuna yapılır. 

Varlıklardaki artış durumunda hesap borçlandırılırken, azalışlar alacaklandırılır. Varlık hesapları 

alacak kalanı vermez, daima borç bakiyesi verir yada bakiye vermez. 

Borçlu VARLIK HESAPLARI Alacaklı 

- Önceki dönemden devir 
veya ifk kayıt 

- Artışlar 

BORÇKALANI 

- Azalışlar 
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Kaynak Hesaplarının İşleyiş Kuralları: Bu hesaplara ilk kayıt daima hesabın alacağına yapılır. 
Kaynaklardaki artış durumunda hesap alacaklandırılırken, azalışlar borçlandırılır. Kaynak 
hesapları borç kalanı vermez, daima alacak bakiyesi verir yada bakiye vermez. 

Borçlu KAYNAK HESAPLAR! Alacaklı 

- Azalışlar - Önceki dönemden devir 
veya ilk kayıt 

- Artışlar 

ALACAK KALAN/ 

Düzenleyici hesaplar: Asli hesapları etkileyerek ve asli hesapların temsil ettiği aktif ve pasif 
değerlerin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplardır. Düzenleyici 
hesaplar: 

1- Aktm Düzenleyici Hesaplar 

2- Pasifi Düzenleyici Hesaplar 

Olarak ikiye ayrılır. Aktifi düzenleyici hesaplar, Aktif değerlerden birinde düzenleme etkisi 
oluşturmak için kullanılan pasH karakterli hesaplardır. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri, Menkul 
Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı, Birikmiş Amortismanlar hesapları gibi. Bu hesaplar kaynak 
hesapları gibi işler. 

Pasifi Düzenleyici hesaplar da pasH değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak için 
kullanılan aktH ·karakterli hesaplardır; Menkul Kıymet İhraç Farkı, Borç SeneUeri Reeskont, 
ÖdenmemiŞSermaye Hesabı gibi. Bu hesaplar da aktH hesaplar gibi işler. 

139. İşletme adına mal alacak, hizmet götürecek veya bir kısım ödemeleri yapacak 
olanlara verilecek avansların izlendiği hesap, hangi hesap gurubunda yer alır? 

A) Ticari alacaklar 
B) Diğer dönen varlıklar 
C) Diğer alacaklar 
D) Stoklar 
E) Maddi duran varlıklar 

Yanıt: B 

195. İŞ AVANSLAR!, İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve 
ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği 
hesaptır. Avans verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme 
belgelerine dayanılarak ilgili hesapların borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. 195 İş 
Avanları hesabı 19.Diğer Dönen Varlıklar hesap grubunda yer almaktadır. 
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140.Aşağıdakl temel muhasebe kavramlarından hangisi, mali tabl.oların bu tablolardan 

yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerlne yardımcı olacak ölçüde 

yeterli, açık ve anlaşılır olmasını anlatır? 

A)Önemlilik 
B) Özün önceliği 
C) Tam açıklama 
D) Tutarlılık 
E) Sosyal sorumluluk 

Yanıt:C 

Tam açıklama kavramı; mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru 

karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri 

kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel 

olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. 

Örneğin bir işletmenin sadece borç miktarının bilançoda yer alması, işletmenin mali durumu 

hakkında yorum yapmak için yeterli değildir. Çünkü borçların vadelerinin de bilinmesi gerekir. Bu 

durumda muhasebe işlemlerinin tam açıklayıcı şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun 

mümkün olmaması halinde raporların dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılmalıdır. 

Tekdüzen bilançoda 30, gelir tablosunda 13 adet dipnot yer almaktadır. Örneğin alacaklar için 

alınmış ipotek ve teminatlar için tek düzen hesap planında hesap yer almamaktadır. Bu ipotek 

ve teminatlar nazım hesaplarda izlenebilir dönem sonunda da bilanço dipnotlarında 

gösterilmelidir. 

141. 

1- Nakit bedelle taşıt alımı 
il- İşletme adına kayıtlı çek verilerek satıcılara olan borcun ödenmesi 

111- Alınan senetlerin ciro edilerek makine alınması 

iV- Banka kredisi kullanarak bina alımı 

V- Alacak senedinin nakit olarak tahsili 

Yukarıdaki işlemlerden hangileri gerçekleştiğinde işletmeninin aktif toplamı değişir? 

A) I, iV 
B) 11, iV 
C) 1, 111, V 
D) il, V 
E) 1, 111, iV 

Yanıt: B 

Bir mali işlemin aktif/pasif (bilanço) toplamını değiştirmesi için aktif ve pasif hesap kalemlerinin 

aynı anda etkilenmesi gerekir. Bir mali işlem sadece aktif hesapları veya sadece pasif hesap 

kalemleri arasında gerçekleşiyor ise bilanço eşitliği (=toplamı) değişmeyecektir. Şimdi sorudaki 

mali işlemleri tek tek ele alalım. 
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ı.Nakit bjıdelle taşıt alımı: Dönen varlıklardaki (Kasadaki) nakit azalırken duran varlıklardaki 
taşıt hesabının değeri artacaktır. Sonuç itibariyle aktif toplamı değişmeyecek 

------/ 

254 TAŞITLAR 
100 KASA 

______ ! 

xx (Duran V. artış) 

XX (Hazır değ. azalış) 

il- İşletme adına kayıtlı çek verilerek satıcılara olan borcun ödenmesi: Çek verildiği zaman 
aktifi düzenleyici hesap olan 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabındaki artış dönen 
varlıkların· azalmasına neden olurken, 32'0 Satıcılar hesabındaki azalış yabancı kaynakların 
azalmasına neden olacaktır. Dolayısı ile aktif(=pasil) toplamı çek tutarı kadar azalacaktır. 

------/ 

320 SATICILAR xx (Yab.Kay.Azalış) 

103 VERİLEN ÇEK.ÖD.EM. XX (Hazır değ. azalış) 

______ ! 

111- Alınan senetlerin ciro edilerek makine alınması: Makinanın alacak senedi ciro edilerek 
alınması ile duran varlıklardaki artış Dönen varlıklardaki azalış ile sağlanacağı için aktif toplamı 
değişmeyecektir. 

------/ 

253 TES.MAKİNA CİHAZLAR 
121 ALACAK SENETLERİ 

______ / 
XX (Duran varl.artış) 

XX (dönen varlık. azalış) 

iV- Banka kredisi kullanarak bina alımı: Binanın banka kredisi alınması ile duran varlıklardaki 
artış yabancı kaynaklardaki artış ile sağlanacağı için hem aktif hem de pasif toplamı artacaktır. 

-----/ 

252 BİNALAR 
300 BANKA KREDİLERİ 

/ ------

xx (Duran varf.arlış) 
XX (Yabancı kayn.artış) 

V- Alacak senedinin nakit olarak tahsili: Alacak senedinin nakit olarak tahsil edilmesi ile 
dönen varlıklardaki artış yine dönen varlıklardaki azalış ile sağlanacağı için aktif toplamı 
değimeyecektir. 

-----/ 

100 KASA 
121 ALACAK SENETLERİ 

______ / 

XX (Dönen V. artış) 

xx (Dönen varlık/. azalış) 



1016 GENEL MUHASEBE 

142.Varlıkların·sayımında belirlenen fazlalıkların,•fazlalık nedenlerinin araştınldığı sürede 

tutulduğu hesap hangi hesap grubu içinde yer alır? 

A) Diğer Dönen Varlıklar 
B) Diğer Borçlar 
C) Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
D) Hazır Değerler 
E) Menkul kıymetler 

Yanıt:C 

397 Sayım vrı ~esellüm Fazlaları hesab,ı 39.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar hesap 

grubunda yer alır bu hesap grubunda yer alan hesaplar şunlardır: 

391. Hesaplanan KDV 
392. Diğer KDV 
393. Me.rkez Ve Şubeler Cari Hesabı 
397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 
399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 

' ., ' 
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HAZIR DEGERLER 

1. Aşağıdaki hesaplardan hangisi "Hazır Değerler" arasında yer almaz? 

A) Kasa B) Bankalar C) Alacak Senetleri 
D) Alınan Çekler E) Diğer Hazır Değerler 

10-Hazır Değerler Hesap grubunda aşağıdaki hesaplar bulunur. 

100-Kasa 

2. 

101- Alınan Çekler 

102-Bankalar 

103-Verilen Çek. ve Öd. Emirleri(-) 

108-Diğer Hazır Değerler 

KASA xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Senetle mal satışı yapılması 

B) Kredili mal satışı 

C) Senet tahsili 

D) Senet düzenlenmesi 

E) Senet cirosu 

1017 

Yanıt: C 

Yanıt: C 
Yapılan nakden tahsilatlar 100- Kasa Hesabının borcuna kaydedilir. Alacak senedi tahsil 
edildiğinde 121-Alacak Senetleri Hesabının alacağına kayıt yapılır. 

3. Kasa hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
. ' 

A) İşletme tarafından yapılan nakit tahsilatlar bu hesabın alacağına kaydedilir 
B) Peşin ödenen gider faturaları bu hesabın borç tarafına kaydedilir 
C) Fiili kasa sayımı sonucu çıkan fazlalar bu hesabın alacak tarafına kaydedilir 
D) Fiili kasa sayımı sonucu çıkan noksanlar bu hesabın alacak kısmına kaydedilir 
E) Bankadan çekilen paralar nedeniyle bu hesap alacaklanır 

Yanıt: D 

Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmenin elindeki ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının 

kaydedilmesi ve izlenmesi için kullanılır. Kasa hesabı, kasaya konulan paralarla borçlanır. 

Kasadan yapılan ödemelerle alacaklanır. Yabancı ülke paraları Kasa Hesabında açılacak tali bir 
hesapta da izlenebilir işletmelerinde çok yoğun döviz işlemleri yapanlar nazım hesaplar 
kullanarak, daha az döviz işlemlerinde bulunanlar ise yardımcı hesaplar kullanabilmektedirler. 
Türk parası itibari yani paranın üzerinde yazılı değerle değerlenir. 
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4. İşletmenin 14 Temmuz günündeki kasa hesabının borç kalanı 18.000 TL olduğu 

halde, kasa mevcudunun 17.400 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni aynı gün 

sonunda tespit edilememiştir. 

Bu durumda işletmenin gün sonunda yapması gereken yevmiye kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir 

A) 
1 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 600 

KASA 600 

B) 
1 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 800 

KASA 800 

C) 1 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 600 

KASA 600 

D) 
KASA 600 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLIKLARI 600 

E) 
KASA 600 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 600 

1 
Yanıt: A 

Kasa Envanteri: Kasa hesabında görülen nakit mevcudunun gerçekte de var olup olmadığı her iş gününün 

sonunda kontrol edilir. Her işgünü sonunda kasa mevcudu sayılır, kasada bulunan para ile hesap kalanı 

karşılaştırılır. Bir başka deyişle kasa hesabının muhasebe dışı ve muhasebe içi envanteri her iş günü 

sonunda yapılır. Kasadaki paranın sayılmasından ibaret olan muhasebe dışı envanter sonucunda; kasada 

mevcut olduğu belirlenen para ile kayıtlara göre bulunması gereken para mevcudu arasında fark olduğu 

görülebilir. 

Kasadaki noksan aynı gün belirlenememişse, farkın nedeninin izleyen günlerde araştırılması için; 

noksanlıklar 'Sayım ve Tesellüm Noksanları' hesabının borç tarafına karşılık 'Kasa hesabı'na alacak 

kaydedilerek denkleşme yapılır. Kasa noksanlığının tesptt edilmesi halinde ilgili hesaba borç, bu hesaba 

alacak kaydedilerek 'Sayım ve Tesellüm Noksanları' hesabı kapatılır. Uygun bir süre bekledikten sonra 

farkın nedeni hala belirlenememiş ise Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 689 Diğer Olağandışı Gider 

ve Zararla.r Hesabına devredilerek kapatılır. 

Diğer yandan kasada fazlalık tesptt edilmiş ancak nedeni aynı gün ortaya çıkarılamamışsa, fazlalıklar 397 

Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına alacak kaydedilir. Farkın nedeni belirlendiği takdirde bu hesap 

borçlanarak diğer hesap alacak yazılarak bu hesap tasfiye edilir. Farkın nedeni belirlenemediği durumda 

ise 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı, 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabına devredilir. 
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5.14 Kasım günü işletmenin Kasa hesabının borç tarafı 12.000 TL alacak tarafı 11.250 TL 

dir. Aynı gün sonunda kasa mevcudunun 600 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın 

nedeninin aynı gün sonunda tespit edilememesi 

gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

KASA 

B) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

KASA 
ı------

C) ____ ! _____ _ 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

KASA 

D) ____ ı _____ _ 
SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

KASA 
---- I ------

E) ı _____ _ 
KASA HESABI 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLIKLARI 

600 
600 

150 
150 

600 
600 

150 
150 

150 

150 

durumunda işletmenin yapması 

ı------

Yanıt: B 
Fiili sayım tutarı (600 TL}, hesap kalanından (12000-11250 =750 TL }küçük olduğu için sayım 
noksanlığı vardır. Farkın nedeni aynı gün tespit edilemediği için aradaki fark 197.Sayım ve 
Tesellüm Noksanları Hesabının borcunda, 100-Kasa Hesabının alacağında 

muhasebeleştirilmiştir. 

6. Yukarıdaki soruda kasa farkının ertesi gün, işletmenin avukatına verilen avansın 
muhasebeleştirilmediğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durumda işletmenin 
yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılmalıdır? 
A} İş Avansları 
B) Personel Avansları 
C) Verilen Avanslar 
D) Verilen Sipariş Avansları 
E) Alınan Avanslar 

Yanıt: A 
Tespit edilen sayım noksanlığının nedeni İş Avansının muhasebeleştirilmediğinden 
kaynaklandığı için, 197- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabını alacaklandırılıp, 195-İş 
Avansları Hesabının borçlandırılması gerekir. 

İŞ AVANSLAR! 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

150 

150 
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7. 

VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ 
BANKALAR 

---/-----

xxx 
xxx 

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? 
A) İşletmenin bankadan çek karnesi alması 
B) İşletmenin bankaya olan kredi borcunu ödemesi 

C) İşletmenin keşide ettiği çekin, lehdarı tarafından tahsil edilmesi 

D) İşletmenin sattığı mal karşılığı olarak çek alması 
E) Verilen çekin bankla tarafından ödenmemesi 

GENEL MUHASEBE 

. r .. , 

Yanıt: C 

İşletmenin üçüncü .. kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler 103 

Verilen Çekler ve Odeme Emirleri (-) hesabında izlenir. Bu hesab alacak karakterli ve bankalar 

hesabının düzenleyici hesabıdır. Hesabın kalanı işletme tarafından çekilen çeklerle verilen 

ödeme emirlerinden henüz banka tarafından ödenmemiş olanların toplamını· gösterir. Kişilere 

çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil 

edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. 

8-10. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A.işletmesi 20 Ekim günü etiket fiyatı 120 TL olan elbiseyi kredili olarak satmıştır. Müşteri 15 

Kasım tar!hinde borcunu ödemek için 100 dolar vermiş, işletme para üstünü Türk Lirası olarak 

vermiştir. işlem tarihindeki dolar kuru 1.5 TL'dir.(KDV ihmal} 

8. İşletmenin 20 Ekim günü yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) 

KASA 120 

YURTİÇİ SATIŞLAR 120 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ 120 

YURTİÇİ SATIŞLAR 120 

I 
C) 

ALICILAR 120 

YURTİÇİ SATIŞLAR 120 

D) 

YURTİÇİ SATIŞLAR 120 

ALICILAR 120 

E) I 

YURTİÇİ SATIŞLAR 120 

ALACAK SENETLERİ 120 

Yanıt: C 



GENEL MUHASEBE 1021 

Kredili satış durumunda 1-20-Alıcılar Hesabı borçlandırılırken, bir satış hesabı, alacaklandırılır. 
(soruda 600-Yurtiçi Satışla~)·, 

9.İşletmenin 15 Kasım günü yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A} 1 

ALICILAR HESABI 
KASA HESABI 
• DôV1Z KASASI 

KAMBİYO KARLAR! 

B} 
1 

KASA HESABI 
-oôvlz KASASI 

ALICILAR 

KASA HESABI 
·1LKA~SI 

I 
C} I 

ALICILAR 
KASA 

KASA 

D} 
KAMBİYO KARLAR! 

KASA HESABI 
1 

E) 1 
KASA HESABI 

ALACAK SENETLERİ 
KASA HESABI 

120 
30 

150 

120 
30 

30 

150 

150 

120 

30 

150 

30 

120 
30 

! i 

Yanıt: B 

Yabancı ülke paraları 100 Kasa Hesabında açılacak tali bir hesapta da izlenir. Tek düzen Hesap 
Planında Yabancı Paralar Hesabı öngörülmemiştir. Soruda işletme alacağını yabancı para ile 
tahsil ettiği için 100-Kasa Hesabı(Döviz Kasası)nın o günkü kur ile borçlanması gerekir. Diğer 
yandan yabancı paranın üzeri TL olarak müşteriye iade edildiği için 100-Kasa Hesabının (TL 
kasası).alacaklanması gerekir. 
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10. Dönem sonunda işletmenin elinde başka döviz olmadığı varsayımı ile yapması 

gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (dönem sonundaki döviz kuru 1.65TL'dlr) 

A) __ _ 

KAMBİYO KARLAR! 30 
KASA 30 
ı------

B) ---- / 
KAMBİYO KARLAR! 15 

KASA 15 
ı------

C) ----
KASA 15 

KAMBİYO KARLAR! 15 
----ı 

D) I _____ _ 

KAMBİYO ZARARLAR! 15 
KASA 15 
ı------

E) ---- I ------
KASA 15 

KAMBİYO ZARARLAR! 15 
I 

Yanıt: C 

Dönem sonunda işletme kasasında bulunan yabancı paralar değerleme kurları ile 

değerlendirilerek mevcudu Türk Lirası karşılığı belirlenir. Kurdaki değişmelere göre hesaplanan 

kar/zarar (Kambiyo Karları/ zararları) hesaplarına kaydedilerek, kasa hesabının kalanın fiili 

mevcudu göstermesi sağlanır. Soruda yabancı para 1,5 TL kur ile kayıtlara alınmış olup, dönem 

sonunda kur 1,65 TL olduğu için değerleme işleminde, 100-Kasa Hesabının borçlandırılması, 

646-Kambiyo Karları hesabının alacaklandırılması gerekir. 

11. İşletme elindeki çeki ciro edilerek mal satın almıştır. 

İşletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 
B) İndirilecek KDV Hesabı Alacaklı 
C) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı Borçlu 

D) Alınan Çekler Hesabı Alacaklı 
E) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı Alacaklı 

Yanıt: D 

Alınan Çeklerin, tahsil edilmesi, geri verilmesi veya başkasına ciro edilmesi halinde bu hesap 

alacaklanır. 
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12. İtletınenin kredi kartı .ile yaptığı satışların ;muhasebeleştirilmeslnde· .borçlu, hesap 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? , 
A) Alacak Senetleri B) Diğer Hazır Değerler C) Alınan Çekler 
D) Borç Senetleri E) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 

Yanıt: B 
Kredi kartı tahsilafları genelde 108-Diğer Hazır Değerler Hesabında izlenir. Diğer yandan kredi kartı 
satışların bankadan tahsilatı daha uzun bir vadede (40-50 gün) yapılacaksa "Ticari Alacaklar" hesap 
grubundaki 127 Diğer Ticari Alacaklar hesabında da izlenebilir. 

13. 12 Eylül tarihinde işletmenin kasa hesabının borç tarafı 35.000 TL. alacak tarafı 
25.000TL dir. Kasa mevcudu ise 15.000TL dir. Bu durumda işletmenin gün sonunda 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangidir? 

A) 

KASA 5.000 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 5.000 

I 
B) 

KASA 25.000 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 25.000 

I 
C) 

KASA 35.000 
SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 35.000 

I 
D) I 

SAYIM VE TESELLÜM 5.000 

FAZLALAR! 
KASA 5.000 

I 
E) I 

SAYIM VE TESELLÜM 5.000 

NOKSANLAR! 
KASA 5.000 

I 

Yanıt: A 
Soruda fiili sayım tutarı (15.000 TL), Kasa Hesabının borç kalanından büyük (10.000 TL) olduğu 
için, aradaki 5.000 TL'nin 100-Kasa Hesabının borcunda, 397- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
hesabının alacağında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 
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15-16.Soruları Aşağıdaki.Bilgilere Göre Cevaplayınız. 
X işletmesi, Y işletmesine KDV hariç 1000 TL'ye mal satmıştır. Y işletmesi, bu işlem 
karşılığında, alış tutarının yarısı ve KDV'si için çek keşide edip vermiş, kalan tutar için ise 
elindeki çeklerden birini ciro etmiştir.(KDV % 18) · · 

15. X işletmesinin yapması gereken kııyıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) I 

ALICILAR 1180 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1000 
HESAPLANAN KDV 180 

I 
B) 

I 

ALACAK SENETLERİ 1180 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1000 

HESAPLANAN KDV 180 

C) I 

ALINAN ÇEKLER 1180 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1000 
HESAPLANAN KDV 180 

D) 

ALINAN ÇEKLER 680 

ALACAK SENETLERİ 500 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1180 

E) 

ALINAN ÇEKLER 680 

ALACAK SENETLERİ 500 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1000 
HESAPLANAN KDV 180 

Yanıt: C 
"101-Alınan Çekler hesabı" gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz 
tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar. Alınan 
çeklerin yazılı değerleri ile bu hesaba borç; tahsil, ciro, geri verilmesi vb. nedenlerte çıkışlarda 
ise alacak kaydedilir. Çeki alan işletme açısında çekin yeni keşide edilmesinin bir önemi 
bulunamamaktadır. 
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16. Y işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

TİCARİ MALLAR 1000 

İNDİRİLECEK KDV 180 

VERİLEN. ÇEKLER VE 680 
ÖDEME EMİRLERİ 
ALINAN ÇEKLER 500 

B) 
I 

TİCARİ MALLAR 1000 

İNDİRİLECEK KDV 180 

VERİLEN ÇEKLER VE 1180 
ÖDEME EMİRLERİ 

I 
C) I 

TİCARİ MALLAR 1000 

İNDİRİLECEK KDV 180 

ALINAN ÇEKLER 1180 

I 
D) 

ALINAN ÇEKLER 680 

ALACAK SENETLERİ 500 1180 

TİCARİ MALLAR 
I 

E) 

ALINAN ÇEKLER 680 

ALACAK SENETLERİ 500 

TİCARİ MALLAR 
1000 

İNDİRİLECEK KDV 
180 

I 

Yanıt: A 

İşletmenin başkasından aldığı çeki ciro etmesi halinde 101-Alınan Çekler Hesabı 

alacaklanırken, kendisinin çek keşide (düzenlemesi) etmesi halinde 103-Verilen Çekler ve 

Ödeme Emirleri hesabı alacaklanır. 

17. İşletmenin 14 Temmuz sabahı kasa Hesabının borç tarafı 840 TL alacak tarafı 15 

TL'dir. İşletme aynı gün bankadan 40 TL çekmiştir ve 30 TL elektrik faturası nakit 

olarak ödenmiştir. 

Yu~.rıdaki bll~ilere göre işletmenin aynı günün akşamında kasa hesabının borç 

kalanı kaç llrad.ır? 

A) 880 B) 840 C) 835 

D) 660 E)680 
Yanıt: C 

Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. 

Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez. 

· SEBE 

esi 

B 
ve 
ye 
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Bu işlemler sonucunda 1 DO-Kasa Hesabının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 

100 KASAH. 

840 1Ş 

40 30 

880 45 

BORÇ KALANI= 880-45= 835 

18-20.Sorulan Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

1027 

İşletme 4.500 TL olan alacağına karşılık 2.500 Euro tahsil etmiştir. İki ay sonra dövizin bir 
bölümünü 1 E = 1.85 TL kuru üzerinden TL'ye çevirerek kur farkından dolayı 50 TL gelir 
elde etmiştir. 

18. Yukarıdaki bilgilere göre işletme alacağını tahsil ettiği zaman yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ----

KASA 4.500 

YURTİÇİ SATIŞLAR 4.500 

B) 

KASA 4.500 

ALACAK SENETLERİ 4.500 

C) 

KASA 4.500 

YURTDIŞI SATIŞLAR 4.500 
I 

D} i 

KASA 4.500 

BANKALAR 4.500 

E) 

KASA 4.500 

ALICILAR 4.500 

Yanıt: E 
Alıcıların ödeme yapması durumunda alıcılar hesabı alacaklanırken kasa hesabı borçlanır. 

19. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin Türk lirasına çevirdiği Euro tutarı ne kadardır? 
A) 1200 6)1400 C) 1120 
0)1000 E)2000 

Yanıt: D 
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4500 TL'ye karşılık 2500 € tahsil edildiğine göre İşl11tm11nin Euro'yu kayıtları aldığında esas 

aldığı kur; 

4.500/2.500=1,80 TL'dir. 

Satış anında 1,85-1,80=0,05 Krş kur artışı olduğuna göre; 

50/0,05=1.000 Euro TL'e çevrilmiştir. 

20. İşletmenin, döviz satışından doğan karının kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ----

KASA 50 
KAMBİYO KARLAR\ 50 

I 
B) 

KASA 50 

DİGER OLAGAN 

GELİR VE KARLAR 
50 

I 
C) 

KAMBİYO KARLAR\ 50 
KASA 50 

I 
D) I 

DİGER OLAGAN GELİR VE 

KARLAR 50 

KASA 
50 

I 
E) I 

REESKONT FAİZ 

GELİRLERİ 
50 

KASA 
50 

I 

Yanıt: A 

Yabancı para cinsinden alınan nakit paralar işlem tarihindeki kur ile kasa hesabına borç 

kaydedilir. Yabancı para alış değeri ile kayıtlardan çıkarılırken, işlem tarihindeki kurdaki azalışlar 

ve artışlar dikkate alınarak, kurdaki artışlar Kambiyo Karları (alacak), azalışlar ise kambiyo 

zararları hesabına (borç) kayıt yapılır. 

21 ve 22. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

31 Aralık tarihi itibariyle işletmenin elinde 250 $ve 1000 Euro vardır. Aynı gün itibariyle yabancı 

para kasasının Borç tarafı 2.500 TL alacak tarafı 387.5TL'dir Değerleme günündeki kurlar 1 $= 

1.7 TL, 1€= 1.75 TL'dir. 

21. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yabancı para değerleme kar/ zarar durumu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 62.5 TL kar B) 75 TL kar C) 57 .5TL kar 

D) 27.25 TL zarar E) 125 TL zarar 

Yanıt: A 
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KASA HESABI (Döviz kasası) 

XJ()()( )()()()( 

)()()( )()()( 

2.500 387.5 

- Mevcut döviz miktarının belirlenmesi: 

Dolar ................. 1.7X250= 425 

Euro .................. 1.75X1000= 1.750 

2.175 

- Döviz kar-zarar hesaplanması: 

satışlar................................................ 387.5 

satışların maliyeti............................... (325) 

Alışlar ........ 2.500 

Mevcut. ...... 2 .. 175. 

62.5 TL (Kar) 

22.İşletmenln yapması gereken envanter kaydı aşağıdakllerden hangisidir? 

A) I 

KAMBİYO KARLARI 62.5 
KASA 62.5 

B) 

KASA 62.5 
KAMBİYO KARLARI 62.5 

C) 
KASA 57.5 

KAMBİYO KARLARI 57.5 

O) 
KAMBİYO ZARARLAR! 27.5 

KASA 27.5 

E) 
KASA 27.5 

KAMBİYO ZARARLAR! 27.5 

Yanıt: B 
Dönem sonunda işletme kasasında bulunan yabancı paralar değerleme kurları ile 
değerlendirilerek mevcudu Türk Lirası karşılığı belirlenir. Kurdaki değişmelere göre hesaplanan 
kar/zarar (Kambiyo Karları/ zararları) hesaplarına kaydedilerek, kasa hesabının kalanın fiili 
mevcudu göstermesi sağlanır. Vergi uygulamalarında kullanılacak kur maliye bakanlığınca 
belirlenir. (Maliye Bakanlığı Merkez Bankası Döviz Alış Kurunu esas alır. Bu işlem ihtiyatlılık 
kavramına uygundur zira döviz alış kuru en düşük kur niteliğini taşır.) 
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23. 

SATICILAR 

VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ 

xx 

xx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Çek keşide ederek mal satın alma 

B) Satıcılara olan borcu ödemek için bankaya ödeme emri vermek 

C) Satıcılardan çek almak 
D) Satıcılardan olan alacağı tahsil etmek için bankaya emir vermek 

E) Satıcıların alacağı için kanuni takip başlattığının öğrenilmesi 

GENEl MUHASEBE 

Yanıt: B 

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler 103-

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabında( -) izlenir. Bu hesap alacak karakterli ve bankalar 

hesabının düzenleyici hesabıdır. Hesabın kalanı işletme tarafından çekilen çeklerle verilen 

ödeme emirlerin.den henüz banka tarafından ödenmemiş olanların toplamını gösterir. Kişilere 

çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil 

edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. 

24. 

VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ 
BANKALAR 

xxx 

xxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Bankanın ödeme emrini yerine getirmesi 

B) Bankaya ödeme emri verilmesi 

C) Bankanın ödeme emrini yerine getirmemesi 

D) Bankanın ödememe protestosu çekmesi 

E) Bankadan çek karnesi alınması 
Yanıt: A 

İşletme tarafından düzenlenip (keşide) verilen çekin ilgilisi tarafından bankadan tahsil edilmesi 

durumunda, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) borçlanır, 102 Bankalar Hesabı 

alacaklanı r. 
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25. Bankadan gelen dekonttan, işletme lehine 1000 TL faiz tahakkuk ettiği, bankanın ·bu 
tutar üzerinden % 12 gelir vergisi keserek kalan tutarın banka hesabına kaydedildiği 
anlaşılmıştır. Bu durumda işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 1000 
PEŞİN ÖDENEN 
VERGİ VE FONLAR 120 
FAİZ GELİRLERİ 880 

B) 
I 

BANKALAR 880 
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 
FONLAR 120 

FAİZ GELİRLERİ 1000 

C) 

BANKALAR 1000 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 120 
FAİZ GELİRLERİ 880 

D) 

BANKALAR 1120 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 120 
FAİZ GELİRLERİ 1000 

E) 

FAİZ GELİRLERİ 1120 
BANKALAR 1000 
PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR 120 

Yanıt: B 
Vade sonunda faizin nakden veya hesaben tahsil edilmesi durumunda Faiz Gelirleri Hesabı 
Alacaklanırken, "Bankalar hesabı" (naklen durumunda .Kasa Hesabı) ile banka tarafından Gelir 
Vergisi Kanunu gereğince yapılan kesinti 193 Peşin Odenen Vergi ve Fonlar Hesabına borç 
kaydı yapılır. 

26. Aşağıdakilerden hangisi bankalar hesabında izlenmez? 
A) Vadesiz mevduatlar 

B) Uzun vadeli mevduatlar 

C) Faizsiz finans kurumlarına açtırılan cari hesaplar 
D) Yurt dışındaki bankalardaki mevduatlar 
E) Tahsil edilecek havaleler 

Yanıt: E 
İşletme banka hesabına dahil olmayan tahsil edilecek havaleler bankalar hesabında izlenmez. 
Tahsil edilecek havaleler "Diğer Hazır Değerler'' hesabında izlenebilir. 
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27 .. 
I 

TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

3.000 
540 

2.040 

1.500 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Yarısı ve KDVsi peşin diğer yarısı çek verilerek mal satılması 

8) Yarısı peşin, KDVsi ve diğer yarısı çek verilerek mal satın alınması 

C) Yarısı peşin, KDVsi ve diğer yarısı çek verilerek mal satılması 

D) Tamamı çek verilerek, KDVsi çek verilerek mal satın alınması 

E) Yarısı ve KDVsi peşin, diğer yarısı çek verilerek mal satın alınması 
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Yanıt: E 

153-Ticari Mallar Hesabının borçlanması ticari mal alındığını gösterir. 100-Kasa Hesabının ve 

103-Verilen Çekler ve Ödeme emirleri hesabının alacaklanması ise ödemenin nakit ve çek 

keşide edilerek yapıldığını göstermektedir. 

28. 

DİGER OLAGANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR xx 

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 

---- I -------

xx 

İşletmenin yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kasa fazlasının gider yazılması 

8) Kasa sayım fazlasının nedeninin bulunamaması 

C) Ticari mallardaki noksanlığın tespit edilmesi 

D) Ticari mallardaki noksanlığın tespit edilememesi 

E) Kasa noksanlığının nedeninin bulunamayıp gider yazılması 

Yanıt: E 

Dönem içinde tespit edilen kasa noksanlığının nedeni dönem sonuna kadar tespit edilemez ise 

dönemsellik ilkesi gereği gider hesaplarına alınması gerekir. 

29.Aşağıdakilerden hangisi Diğer Hazır Değerler Hesabında izlenmez? 

A) Vadesi Gelmiş Kuponlar 

8) Pullar 

C) Tahsil Edilecek Posta Havaleleri 

D) Yoldaki Paralar 

E) Yoldaki Stoklar 
Yanıt: E 
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Bu hesapta; 
- Vadesi gelmiş kuponlar 
- Pullar, 
-Tahsil edilecek posta ve banka havaleleri. 
- Yoldaki paralar 
-Kredi kartı silipleri gibi kıymetler izlenir. 

30. Aşağıdakilerden hangisi bankalar hesabına kaydedilmez? 
A) İşletmenin açtırdığı vadesiz mevduat 
B) İşletmenin açtırdığı vadeli mevduat 
C) İşletmenin açtırdığı döviz tevdiat hesapları 
D) Faizsiz finans kuruluşlarına açılan hesaplar 
E) Teminat olarak alınan banka teminat mektupları 

Yanıt: E 
Teminat olarak alınan nakit dısındaki değerler nazım hesaplarda izlenir. 

31. Bankadan gelen dekonttan, işletme lehine 600 TL faiz tahakkuk ettiği, bankanın bu 
tutar üzerinden % 10 gelir vergisi keserek kalan tutarın banka hesabına kaydedildiği 
anlaşılmıştır. İşletmenin yapacağı kayıtta bankalar hesabının kaydı nasıl olur? 
A) 600TL alacaklı B) 600TL borçlu C) 72TL alacaklı 
D) 79TL borçlu E) 540TL borçlu 

İşletmenin yapacağı kayıt şöyle olacaktır: 

----/ ----
BANKALAR 540 
PEŞİN ÖDENEN 
VERGİ VE FONLAR 

FAİZ GELİRLERİ 

32. 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
DİGERHAZIR 
DEGERLER 

----/----

60 
600 

xxx 

xxx 

İşletme yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dönem içinde kullanılan posta pullarının gider yazılması 
B) Ödenen damga vergisinin gider yazılması 
C) Yönetim bölümüne yapılan giderin nakit ödenmesi 
D) Peşin ödenen vergilerin mahsubu 
E) Vadesi gelmiş kuponların tahsile gönderilmesi 

Yanıt: E 

Yanıt: A 
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İşletmenin cari dönem ihtiyacı için alınan posta pulları alım anında bilanço hesabında 

muhasebeleştirilmek istenirse "108-Diğer Hazır Değerler" hesabına (borç) kaydedilir. Genellikle 

dönem sonunda kalan posta pulları sayılarak, dönem içinde harcananları tespit edilir. Yapılan 

bu tespit ile kullanılan posta pulları sonuç hesaplarına (gelir-gider) alınır. 

33. Kasa hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kasa sayımında ortaya çıkan noksan, kasa hesabının alacağına kaydedilir. 

B) Borç senetlerinin ödenmesi, hesabın borcuna kaydedilir 

C) Bankadan çekilen para, kasa hesabının alacağına kaydedilir 

D) Ödenen elektrik faturası hesabın borcuna kaydedilir 

E) Senetlerin tahsil edilmesi, kasa hesabının alacağına kaydedilir 
Yanıt: A 

Tahsil olunan para tutarları Kasa Hesabına borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları 

alacak kaydedilir. Kasa sayım noksanı tespit edilmesi halinde bu hesap alacaklanırken, 197 

Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlanır. 

34-36.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Firma 2.353.-TL tutarındaki alacağına karşılık 6.500 birim döviz tahsil etmiştir. Bir ay sonra 

işletme, söz konu.su dövizin bir.bölümünü 0,545.-TL kuru üzerinden TL'e çevirerek kur farkından 

411,75.-TL gelir elde etmiştir. 

34.İşletme, alınan yabancı parayı ulusal para cinsinden kayıtlarına geçirmesi muhasebe 

kavramlarından hangisine uygundur? 

A) Özün Önceliği B) Para İle Ölçülme C) Tutarlılık 

D) Tam Açıklama E) İhtiyatlılık 

Yanıt: B 

Muhasebe kayıtlarında kullanılan ortak ölçü ulusal para olduğu için yabancı paralar da ulusal 

para birimine çevrilerek kayıtlara alınır. 

35. İşletmenin Türk Lirasına çevirdiği döviz tutarı ne kadardır? 

A) 750 B) 975 C) 1 .125 

D) 2.250 E) 4.250 

Alış Kuru= 2.353/6.500=0,362 

Kur artışı= 0,545-0,362=0,183 

Bozdurulan Döviz= 411,75/0,183=2.250 

Yanıt: D 
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36. İşletme, alacağını tahsil ettiğinde aşağıdaki muhasebe kayıtlanndan hangisini 
yapmalıdır? 

A) 

ALICILAR 2.353 
ALACAK SENETLERİ 2.353 

1 
B) 

KASA 2.353 
YURTİÇİ SATIŞLAR 2.353 

1 
C) 1 

KASA 2.353 
YURTDIŞI SATIŞLAR 2.353 

1 
D) 

KASA· 2.353 
ALICILAR 2.353 

1 
E) 1 

BANKALAR 2.353 
YURTDIŞI SATIŞLAR 2.353 

1 

Yanıt: D 
37. Aşağıdakilerden hangisi Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının işleyişine 

uygundur? 
A) Çek ödendiğinde bu hesabın borcuna kayıt yapılır 
B) Çek ödendiğinde bu hesabın alacağına kayıt yapılır 
C) Çek tahsil edildiğinde hesabın alacağına kayıt yapılır 
D) Çek verildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılır 
E) Çek alındığında hesabın alacağına kayıt yapılır 

Yanıt: A 
Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde 103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabına alacak; 
çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar 
hesabına alacak kaydedilir. 

38. 1 $ = 1.5 TL kuru ile Kasa hesabına kaydedilen 1100 ABD dolarının bir kısmı liraya 
çevrilmiş, alınan 1.500 TL'nin 300TL'si kambiyo karı olarak kaydedilmiştir. 
Buna göre kaç dolar liraya çevrilmiştir? 
A) 600 8)700 

D) 900 E) 950 

C) 800 

Yanıt: C 
Yabancı paralar o günkü kur ile hesaba alınır. Ve değer ile kayıtlardan çıkarılır. Ancak satış 
anındaki kur artış/azalışları kambiyo kar/veya zararı hesabına alınır. Soruda alınan 1500 TL'nin 
300 ü kambiyo karı ise 1200 TL si alınan doların maliyetidir. 1 $= 1,5 TL ile kayıtlara alındığına 
göre 1200/1,5= 800 dolar liraya çevrilmiştir. 
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39. İşletme yıllık ihtiyacı için satın aldığı pulları bilanço hesabında muhasebeleştirmek 

isterse aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? 

A) Diğer Hazır Değerler 
B) Genel Yönetim Giderleri 
C) Diğer Olağan Gider ve Zaralar 

D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

E) Gider Tahakkukları 
Yanıt: A 

İşletme yıllık ihtiyacı için satın aldığı pulları ilk kayıtta bir bilanço hesabında muhasebeleştirmek 

isterse 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının borcunda muhasebeleştirmelidir. Dönem sonunda 

harcandığı tespit edilenleri bu hesaptan alacak kaydı ile çıkarılarak, Genel Yönetim Giderleri 

hesabına alınır. 

41l-42.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

16 Mayıs günü işletmenin kasa hesabının borç toplamı 135.800 TL alacak toplamı ise 14.000 

TL dir. Aynı gün sonunda yapılan kasa sayımında ise kasada 11 O.OOOTL olduğu tesp~ edilmiştir. 

40. Yukarıdaki bilgilere göre 16 Mayıs günü farkın nedeni bulunamaz ise işletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

B) 

C) 

D) 

I 

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 
KASA 

I 

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 

KASA 

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 

KASA 

KASA 
SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 

E) ----
KASA 

SAYIM VE TESELLÜM 

FAZLALAR! 

14000 14000 

110000 
110000 

11800 
11800 

11800 

11800 

12000 

12000 
ı ------ Yanıt: C 

Fiili kasa mevcudu (110000 TL), Kasa hesabının borç kalanından (1218000TL) küçük olduğu 

için kasa noksanı vardır. Aradaki 11,8 TL farkın nedeni aynı gün tespit edilemediği için 197 

Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabının borcuna karşılık 100-Kasa Hesabının alacağında 

muhasebeleştirilmesi gerekir. 
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41. 16 Mayıs günü tespit' edilen kasa farkının KDV(% 1 S)dahil mal alımından 
kaynaklandığı 25 Mayıs günü saptandığı varsayılır ise işletmenin yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 
TİCARİ MALLAR 

B) ---- I ----

TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

ı-----

C) ____ ı ---~-
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

ı-----

D) '-----
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

TİCARİ MALLAR 
HESAPLANAN KDV 

I 

E) ı ------
TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

I 

11800 

10000 
1800 

11800 

11800 

10000 
2000 

11800 

11800 

10000 
1800 

10000 
1800 

9600 
2400 

Yanıt: B 
Kasa noksanlığının nedeni sonraki bir tarihte tespit edildiği ıçın 197-Sayım ve Tesellüm 
Noksanları hesabının alacaklanarak tasfiye edilmesi gerekir. Diğer yandan fark ticari mal 
alımına ilişkin olduğu için, 153-Ticari Mallar Hesabının ve 191-İndirilecek KDV hesabının 
borçlandırılması gerekir. 

42. Tespit edilen kasa farkının dönem sonu itibariyle saptanamadığı ve ortaklardan 
birinin kasadan sorumlu olduğu varsayılır ise işletmenin yapması gereken kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 
A) Personelden Alacaklar 
B) Ortaklardan Alacaklar 
C) Personele Borçlar 
D) Ortaklara Borçlar 
E) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

Yanıt: B 
Kasa noksanlığının nedeni dönem sonuna kadar tespit edilemediği için 197-Sayım ve Tesellüm 
Noksanları hesabının alacaklanarak tasfiye edilirken, kasa sorumlusu ortaktan istenmesi için 
131-0rtaklardan alacaklar hesabına alınır. 



1038 GENEL MUHASEBE 

43. Kasa hesabının borç toplamı 18.968TL alacak toplamı 18.689TL olan bir işletmede 

aynı gün yapılan kasa sayımında kasada 379 TL olduğu saptanmıştır. Aynı gün 

sonunda yapılan araştırmada kasadaki farkın senetle yapılan gider ödemesinin nakit 

olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu durumda işletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 100 

BORÇ SENETLERİ 100 
I 

B) 

GENEL YÖNETİM 100 

GİDERLERİ 100 

KASA 

C) 
KASA 279 

GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 279 

D) 

KASA 100 

GENEL YÖNETİM 100 

GİDERLERİ 

E) 

BORÇ SENETLERİ 100 

KASA 100 

Yanıt: A 

Soruda fiili sayım (379 TL), Kasa Hesabının kalanından büyük (18.968TL- 18.689TL=279TL) 

olduğu için kasa fazlası vardır. Ancak farkın nedeni aynı gün tespit edildiği için 397-Sayım ve 

Tesellüm Fazlaları hesabı kullanılmaz. Farkırı nedeni senet ile yapılan giderin nakit olarak 

muhasebeleştirildiği tespit edildiği için, 100-Kasa Hesabına 100 TL borç kaydı, 321-Borç 

Senetleri Hesabına 100 TL alacak kaydı yapılır. Böylece Kasa Hesabının borç kalanı ile fiili tutar 

eşitlenmiş olacaktır. 

44. Kasa sayım sonucunun, Kasa hesabının borç kalanından büyük olması durumunda 

ve bu farkın nedeninin aynı gün tespit edilememesi durumunda yapılacak kayıtta 

aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Kasa Hesabı borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Fazları Hesabı alacakiandırılır. 

B) Kasa Hesabı borçlandırılır, Diğer Olağan Gelir Ve Karlar Hesabı alacaklandırılır. 

C) Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı borçlandırılır, Kasa Hesabı alacakiandırılır. 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlandırılır, Kasa Hesabı alacaklandırılır. 

E) Kasa Hesabı borçlandırılır, Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklandırılır. 
Yanıt: A 

Kasa sayım sonucunun, Kasa hesabının borç kalanından büyük olması durumunda kasa fazlası 

vardır. Farkın nedeni aynı gün tespit edilememiş ise fark kadar 100- Kasa Hesabına Borç kaydı 

yapılarak fiili mevcut ile hesap kalanı eşitlenir. Diğer yandan bu kayıtta 397- Sayım ve Tesellüm 

Fazlaları hesabının aiacaklanması gerekir. 
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45. Bi~ işletmenin 2008 yılında Y bankasında açtığı vadeli mevduat.hesabına işleyen, faiz 
miktarları ilgili hesaplara kaydedilmiştir. Ancak vadesi 2009 yılında dolacak olan bu 
hesap vadesinden daha önce kapatılmıştır. Hesap kapatıldığında aşağıdaki kayıtların 
hangisi yapılmalıdır? 

A) ---- ı ------
DİGER OLAGANDIŞI GELİR 
VE KARLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 
----ı 

B) ---- ı -----
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE 
ZARARLAR! 

GELİR TAHAKKUKLAR! 
1 

C) -c----c- 1 ----
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLAR! 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

1 

D) ---- / ____ _ 
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 
----ı 

E) ı ____ _ 
FAİZ GELİRLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

----ı 

xx 
xx 

xx 
xx 

xx 
xx 

xx 
xx 

xx 
xx 

Yanıt: B 

Vadeli mevduatın faizi işletme tarafından hesaplanarak (dönemsellik ilkesi gereği) 181 Gelir 
Tahakkukları hesabına borç, 642 Faiz Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Vadeli mevduatın 
vadesini beklemeden kapatılması halinde faiz elde edilememekte veya vadesiz mevduata 
uygulanan faiz oranı uygulanmaktadır. Bu durumda varsa önceki dönemde yapılan 181 Gelir 
Tahakkukları hesabının kapatılması ve karşılığında "681 Önceki Dönem Gider ve Zararları 
Hesabının" kullanılması gerekir. 

46 ve 47. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
30.06.2008 tarihinde yapılan fiili sayımda kasada 580 $ oldu!)u belirlenmiştir. Aynı tarihte dolar 
kasası alt hesabının borç toplamı 26.800 $, alacak toplamı ise 26.300 $. Farkın nedeni yıl 
sonunda da belirlenememiş ve kapatılmasına karar verilmiştir. (30.06.2008 tarihinde dolar kuru 
1.460TL, 31.12.2008 tarihinde ise 1.41 O TL'dir.) 

46. 30.06.2008 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? 

A) Sayım ve tesellüm noksanları hesabı 80 TL borçlu 

B) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı 80 TL alacaklı 

C) Sayım ve tesellüm fazlaları hesabı 116.80 TL alacaklı 

D) Kasa hesabı 116.80 TL alacaklı 

E) Kasa hesabı 80 TL borçlu 
Yanıt: C 
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30.06,2008 tarihinde,,~ alt hesabının borç kalanı (26.800-26.300=) 500 $filli mevcut 580 $ 

ise 80 $' kaıia: fazlası" mevcuttur. Kaza fazlası olan, 80, $ o günkü kurla hesaplanarak 

muhasebeleştirilmesi gerekir. Yani 80 x 1,46 =116,80 TL tutarla 100 Kasa Hesabının borcuna 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacağına kayıt edilmelidir. 

47. 31.12.2008 tarihinde yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 116.80 

KASA 4.00 
DİG~R OLAGANDIŞI 
GELiR VE KARLAR 112.80 

1 
B) 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 116.80 

DİGER OLAGANDIŞI 
GELİR VE KARLAR 116.80 

C) 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 116.80 

KASA 4.00 
D[GER OLAGANDIŞI 
GiDER VE ZARARLAR 112.80 

1 
D) 1 

DİGER OLAGANDIŞI GELİR VE 
KARLAR 80 

KASA 80 

E) 
KASA 80 

PERSONELDEN ALACAKLAR 80 
1 

Yanıt: A 

İşletmenin 30.06.2008 \arihinde yaptığı kasa sayımında 80 $ kasa fazlası tespit edilmiştir. Kasa 

fazlası bu tarihte o günkü kurla muhasebeleştirilmiştir. Ancak dönem sonunda kasa sayım 

fazlasının nedeni bulunamadığından gelir hesaplarına aktarılması gerekir. Ancak dönem 

sonundaki dolar kuru düştüğünden kasa fazlasının tamamı değil (80 $ x 1.410) 112,80 TL lik 

kısmı gelir olarak kaydedilmesi ve kurdaki düşüş miktarı kadar tutarı da Kasa hesabından 

düşürülmesi gerekir. (1,460-1,410)x 80= 4,00 TL) 
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48.12,1.1.2006 tarihinde bankaya döviz:hesabı açtırılarak•30.000 $yatırılmıştır .. 14.12.2006 
tarihinde ise aynı hesaptan 10.000 $ çekilmiştir. Yıl sonunda bu hesaba 100 $ faiz 
işlemiştir. (12.11.2006 tarihinde dolar kuru 1,410 TL, yıl sonunda dolar kuru 1,430 
TL'dir.) (vergiler ihmal) 

İşletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangidir? 

A) 
1 

BANKALAR 28.743 
KAMBİYO KARLARI 28.600 
FAİZ GELİRLERİ 143 

1 
B) 

1 
BANKALAR 543 

KAMBİYO KARLARI 400 
FAİZ GELİRLERİ 143 

1 
C) 1 

KAMBİYO KARLARI 543 
FAİZ GELİRLERİ 400 
BANKALAR 143 

I 
D) I 

FAİZ GELİRLERİ 543 
KAMBİYO KARLARI 400 
BANKALAR 143 

E) I 

KAMBİYO KARLARI 400 
BANKALAR 400 

Kambiyo Karının Hesaplanması: 20.000 x (1.430·1.410) = 400 
Faiz Gelirinin Hesaplanması: 100 x 1.430 = 143 

Yanıt: B 

Not: Bu soruda vergiler ihmal edilmese idi Peşin Ödenen vergi ve fonlar hesabı kesinti tutarı 
kadar borçlandırılacaktır. 

49.X işletmesi, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla Y işletmesinin ciro ettiği hatır çekini 
almıştır. X işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? 
A) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı 
B) Alınan Çekler hesabı alacaklı 
C) Alacak Senetleri hesabı borçlu 
D) Borç senetleri hesabı borçlu 
E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı 

Yanıt: A 
X işletmesinin yapacağı kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. 

ALINAN ÇEKLER xxx 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR xxx 
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50. Yukarıdaki soru ile ilglll olarak, Y işletmesinin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 
A) Alacak Senetleri hesabı alacaklı 
B) Alınan Çekler hesabı alacaklı 
C) Alıcılar hesabı alacaklı 
D) Diğer Çeşitli Alacaklar alacaklı 
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu 

Yanıt: B 

Y işletmesinin yapacağı kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. 

----/----
DİGER ÇEŞİTLİ XXX 

ALACAKLAR 
ALINAN ÇEKLER XXX 

51. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa hesabında noksanlık oluşmasına neden olmaz? 

A) Ödeme kaydının hiç yapılmaması 

B) işletme kasasından fazla ödeme yapılması 

C) Noksan para alınması 

D) Tahsil kaydının eksik yapılması 

E) Fazla para üzeri verilmesi 
Yanıt: D 

Tahsil kaydının eksik yapılması halinde kasa noksanı değil kasa fazlası söz konusu olur. Zira bu işlemle fiili 

mevcut hesap kalanından daha fazla olacaktır. 

52. Y işletmesi KDV hariç 2.000 TL tutarındaki ticari malı satmış, karşılığında 2.000 dolar 

almış para üstünü TL olarak vermiştir. Aynı gün 1 $ = 1,4 TL'dir. Satış kaydında 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğru değildir? 

A) Kasa Hesabı 2.800 TL borçlu 
B) Yurtiçi Satışlar Hesabı 2.000 TL alacaklı 
C) Hesaplanan KDV Hesabı 360 TL alacaklı 
D) Kasa Hesabı 440 TL alacaklı 
E) Kasa Hesabı 2.360 TL borçlu 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

100 KASA 2.800 
-$kasası 

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
391 HESAPLANAN KDV 
100 KASA 

-TL kasası 

2.000 
360 
440 

Yanıt: E 
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53.İşletmede 31.03.2009. tarihinde ... yapılan kasa sayımında,kasada 5.380 e olduğu 
belirlenmiştir. e kasası alt hesabının borç kalanı 01.01.2009 tarihinde 11.610 TL olup 
kasa sayımına kadar hareket görülmemiştir. (C kuru 31.12.2008 tarihinde 2,15 TL, 
31.03.2009 tarihinde ise 2,25 TL'dlr.)Buna göre, 31.03.2009 tarihli sayım sonucunda 
kaç e (Avro) fark vardır? 

A) 20 €fazla 
D) 40 € noksan 

B) 20 € noksan 
E) 80 € noksan 

C) 40 €fazla 

Yanıt:B 

Dönem sonu (31.12.20xx) kayıtlarının değerleri ile açılış kayıtları (01.01.20xx) değerleri aynıdır. 

01.01.2009 tarihindeki kasa hesabının kalanı 11.610 TL, 31.12.2008 tarihindeki kur ile elde 
edilmiştir. € Kasası alt hesabına yapılan kayıt o günkü kurla fiili miktarın çarpımına eşittir. O 
halde işletmedeki dönem başı € miktarı 11.610/2, 15=5.400 dür ve işletmede başkaca hareket 
olmadığı için bu tutarın fiili mevcuda eşit olması gerekirdi. Oysa fiili miktar 5.380 olduğuna göre 
20 €noksan mevcuttur. 

54-57. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
A işletmesi dönem içinde ihtiyacı için 500 TL tutarında posta pulu almıştır. Dönem sonu sayım 
işlemlerinde bu pullardan 200 TL lik kısmının kaldığı tespit edilmiştir. 

54. A işletmesinin pulları bir bilanço hesabında muhasebeleştirilmesi durumunda alış 
kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500 
KASA 500 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 500 
KASA 500 

C) I 

DİGER TİCARİ ALACAKLAR 500 
KASA 500 

D) I 

DİGER OLAGANDIŞI GİDER 
VE ZARARLAR 500 

KASA 500 

E) 
KASA 500 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 500 

Yanıt: B 

Posta pullarının alımı sırasında bir bilanço hesabına kaydedilmesi durumunda 108-Diğer Hazır 
Değerler Hesabına borç kaydı yapılması gerekir. 
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55. Pulları alım sırasında bilanço hesabında muhasebeleştiren A İşletmesLdönem 

sonunda aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapması gerekir? 

A) 

B) 

C) 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 

I 

I 

DİGER HAZIR DEGERLER 
KASA 

I 

GENEL 
GİDERLERİ 

KASA 

YÖNETİM 

300 

200 

300 

D) ----
DİGER OLAGANDIŞI 
GİDER VE ZARARLAR 500 

DİGER HAZIR 

300 

200 

300 

DEGERLER 500 
I 

E) ----
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 200 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 200 

---- I ------

Yanıt: A 

Dönem sonunda pulların 200 TL'lik kalmasından, dönem içinde 300 TL'lik kısmının kullanıldığı 

sonucu çıkar. Bu tutarın 108-Diğer Hazır Değerler Hesabından çıkarılarak, 770-Genel Yönetim 

Giderleri Hesabına alınması gerekir. 

56.A işletmesinin yukarıdaki soruda yaptığı kayıt hangi muhasebe temel kavramı 

gereğidir? 

A) Özün Önceliği 
B) ihtiyatlılık 
C) Maliyet Esası 
D) Dönemsellik 
E) Sosyal Sorumluluk 

Yanıt: D 

Belli bir dönemin giderlerinin aynı döneme ait gelirlerle karşılaştırılması gerektiğinden, dönem 

içinde kullanılan pulların giderleştirilmesi, kalan pulların ise sonraki dönemlerde giderleştirilmesi 

için aktifte bırakılması gerekir. 
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57. A işletmesinin pulları alımı sırasında bir, gider hesabına kayıt yapması durumunda 
, dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ----

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 200 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 200 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 200 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 200 

I 
C) 

GENEL YÖNETİM 300 
GİDERLERİ 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 300 

I 
D) 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 300 

DİGER HAZIR 
DEGERLER 300 

I 
E) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 300 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 300 

I 

Yanıt: B 

Pulların tamamının alım sırasında bir gider hesabına ( 770 Genel Yönetim Giderleri) alınması 
durumunda, dönem sonunda kullanılmayan pulların bu hesaptan çıkarılması ve izleyen döneme 
aktarılması için aktifleştirilmesi gerekir. Bu işlem yapılırken 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 
alacaklanırken, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı borçlandırılır. 

Her iki uygulamanın sonucu da aynı olacaktır. Bu defteri kebir hesaplarının kalanlarından 
görülebilir. 

- İlk kayıt Diğer Hazır Değerler Hesabına Yapılırsa, dönem sonunda hesapların durumu: 

Genel Yönetim Giderleri Diğer Hazır DeğeMer 

300 500 1 300 

Kalan:300 Kalan: 200 

- İlk kayıt Genel Yönetim Giderleri Hesabına Yapılırsa, dönem sonunda hesapların durumu: 

Genel Yönetim Giderleri Diğer Hazır Değerler 

200 1 500 200 

Kalan:300 Kalan: 200 
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58. İşletme 01.04.2009 tarihinde bankada açtırdığı 4 ay vadeli, yıllık% 6 faizli döviz tevdiat 

hesabına 100.000 Dolar yatırmıştır. Dolar kuru vade başında 1,55 TL, vade sonunda 

1,50 TL'dir.Vade sonuna faiz tutarı olarak hesaplara 3500 TL kaydedildiğinde, bu kaydı 

düzeltmek için hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapılmalıdır? 

A) Kambiyo Karları hesabının alacağına 500 TL 

B) Faiz Gelirleri hesabının alacağına 400 TL 

C) Faiz Gelirleri hesabının borcuna 500 TL 

D) Faiz Gelirleri hesabının alacağına 500 TL 

E) Kambiyo Zararları hesabının borcuna 1200 TL 

İşletmenin 4 ay vadeli yıllık% 6 faizli 100.000 $'ın işlemiş faizi, 

4/12 x 6/100 x 100.000=2000 $eder. 

Yanıt:C 

Vade sonundaki kur dikkate alınarak bu faizin 2.000 x 1,5= 3.000 TL olarak hesaplara alınması 

gerekir. Eğer faiz geliri olarak 3.500 TL olarak kayıtlara (642 faiz gelirleri hesabına alacak olarak 

kaydedilir) alınmışsa, fazladan kaydedilen 500 TL faiz gelirinin, 642 Faiz Gelirleri Hesabının 

borçlandırılması ile düzeltilmesi gerekir. 

59-61 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız 

A işletmesi 14.11.2008 tarihinde 1.000 $satın alarak 1,70 kur üzerinden kayıtlarına almıştır. 

Dönem sonunda kur 1,55 TL'dir. İşletme söz konusu doları 28.01.2009 tarihinde 1,65 kur ile 

satmıştır. 

59.İşletmenin 14.11.2008 tarihinde yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi bulunur? 

A) Kasa Hesabı 1000 TL borçlu, Kasa Hesabı 1000 TL alacaklı 

B) Kasa Hesabı 1.700 TL borçlu, Kasa Hesabı 1.700 TL alacaklı 

C) Kasa Hesabı 1.700 TL borçlu, Alıcılar Hesabı 1.700 TL alacaklı 

D) Kasa Hesabı 1.000 TL borçlu, Satıcılar Hesabı 1.000 TL alacaklı 

E) Satıcılar Hesabı 1.700 TL borçlu, Kasa Hesabı 1.700 TL alacaklı 

Yanıt: B 

Tek düzen hesap planı uygulamasında yabancı paralar için ayrı bir hesap açılmadığı için alınan 

yabancı paralar yardımcı hesaplarda izlenir. Alınan yabancı para 100-Kasa Hesabı-$ kasası 

Hesabına borç kaydı yapılırken, ödenen TL için 100-Kasa-TL kasası Hesabı alacaklanır. 

60. İşletmenin 31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıtta hangi hesaba alacak kaydı 

yapılır? 

A) Kasa Hesabı B) Kambiyo Karları C) Kambiyo Zararları 

D) Karşılık Giderleri E) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

Yanıt: A 

Değerleme günündeki kur ile alış kuru arasındaki O, 15 KRŞ kur farkı nedeni ile yapılacak kayıtta 

656 Kambiyo Zararları Hesabı 150 TL borçlandırılır, 100 Kasa Hesabı 150 TL alacaklanır. 
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61.28.01.2009 tarihindeki satış kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ___ _ 

KASA 1.700 
KASA 1.650 
KAMBİYO KARLARI 50 

I 
B) 

KASA 1.650 
KASA 1.550 
KAMBİYO KARLAR! 100 

I 
C) 

KASA 1.650 
KAMBİYO ZARARLAR! 50 

KASA 1.700 
I 

D) 
KASA 1.550 
KAMBİYO ZARARLAR! 100 

KASA 1.650 

E) 

KASA 1.550 
KAMBİYO ZARARLAR! 150 

KASA 1.700 

Yanıt: B 
Dönem sonu işlemleri sonunda söz konusu 1000 doların defter değeri 1.550 TL olacaktır. Satış 
işlemi sırasında artık 100- Kasa$ kasası hesabının 1.550 TL ile alacaklanması gerekir. Satış 
sırasında 1.650 TL alınacağı için 100-Kasa-TL kasasının borçlanması gerekir. İki tutar 
arasındaki farkın 646-Kambiyo Karları Hesabına 100 TL ile alacak kaydı yapılması gerekir. 
Not: Sınavda genellikle alt hesaplar gösterilmediği için bu durumun dikkate alınması gerekir. 

62-64 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
12 Ekim Günü akşamında kasa hesabının borç toplamı 45.000 TL, alacak toplamı 8.000 TL 
olmasına rağmen fiili kasa mevcudu 35.000 TL'dir. Kasa farkının nedeni aynı gün sonunda 
tespit edilememiştir. 15 Ekim günü 1.000 TL senetsiz alacak için yapılan yazılı bildirim üzerine 
iŞletmeye gelen alıcı borcunu 12 Ekimde ödediğine ilişkin tahsil makbuzunu ibraz etmiştir. Ekim 
ayı sonunda banka hesap özetlerinin incelenmesi sonucu 12 Ekimde bir satıcıya nakden 
ödenen 3.500 TL'nin yanlışlıkla bankalar hesabına alacak kaydedildiği anlaşılmıştır. 

62. İşletmenin 12 Ekim günü yapacağı yevmiye kaydında kullanılması gereken borçlu 
hesap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kasa Hesabı 8.000 TL 
B) Kasa Hesabı 2.000 TL 
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 2.000 TL 
O) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 8.000 TL 
E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 2.000 TL 

Yanıt: C 
Kasa Hesabının kalanı 37.000 TL (45.000-8000), kasa hesabının fiili mevcudu 35.000 TL 
olduğuna göre 2.000 TL sayım noksanı bulunmaktadır. Söz konusu fark aynı gün sonunda 
tespit edilemediğine göre 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabının borcuna, 100 Kasa 
Hesabının alacağına kaydedilir. 
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63.15 Ekim günü yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

ALICILAR 
---- I ------

B) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

ALICILAR 
---- I ------

C) ı _____ _ 

ALICILAR 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

----ı 

D) '------
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLARI 

ALICILAR 
---- I ------

E) ! ------
SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALARI 

ALICILAR 
----/ 

1.000 

2.000 

2.000 

8.000 

2.000 
2.000 

1.000 

2.000 

2.000 

8.000 

Vanıt:A 

Nedeni tespit edilememiş kasa noksan veya fazlalık daha sonraki tespitlerle artabilir veya 

azalabilir. Yeni çıkan tutarları mevcut farka eklemek veya farktan indirmek gerekir. Soruda 12 

Ekim günü tespit edilen kasa noksanını, 15 Ekim tarihinde yapılan yeni tespite göre artırmak 

gerekir. Zira alıcının yapacağı ödeme ile kasa hesabının borçlandırılması gerekirdi. Bu işlemin 

yapılmaması 12 Ekim günlü kasa noksanının daha fazla olduğunu gösterir. 

64.İşletmenin 31 Ekim gunu yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 
A) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 500 TL borçlu 

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 500 TL alacaklı 

C) Kasa Hesabı 500 TL alacaklı 
D) Kasa Hesabı 2.500 TL bprçlu 
E) Satıcılar Hesabı 3.500 TL alacaklı 

Yanıt: B 

Her hangi bir tarihte tespit edilmiş kasa noksanı (fazlalığı) ileri bir tarihteki tespite göre fazlalığa 

(noksanlığa) dönüşebilir. Soruda 12 Ekim tarihi için tespn edilen toplam 3.000 TL'lik noksanlık 

31 Ekimdeki tespit ile 500 TL fazlalığa dönüşmesi gerekir. Zira satıcıya yapılan 3.500 TL nakden 

ödemenin 100 Kasa Hesabı yerine 102 Bankalar Hesabının alacağına kaydedilmesi toplamda 

kasa fazlasına neden olacaktır. Yapılması gereken yevmiye kaydı işe aşağıdaki gibi olacaktır. 
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BANKALAR 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

1049 

3.500 

3.000 

500 

65.X kolektif şirketi 16 aralık günü ziraat bankasında% 24 Faiz Oranlı, 3 ay vadeli 200.000 
TL'lik mevduat hesabı açmış ve 15 günlük faizi dönem sonunda ilgili hesaplara almıştır. 
İzleyen yılın 12 Ocak günü işletmenin nakit ihtiyacı nedeni ile vadeli mevduat çekilmiş, 
banka bunun üzerine vadesiz mevduat hesaplara uyguladığı % 3 faiz oranı üzerinden 
faiz yürüterek, faiz üzerinden % 10 Gelir Vergisi Kesintisi yapmıştır. İşletmenin 12 Ocak 
günü yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa Hesabı 202.000 TL borçlu 
B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 45 TL borçlu 
C) Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesabı 1. 750 TL borçlu 
D) Gelir Tahakkukları Hesabı 2.000 TL borçlu 
E) Faiz Gelirleri Hesabı 250 TL alacaklı 

İşletmenin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır. 

KASA 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR' 

ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE 
ZARARLAR .. 

BANKALAR 

GELİR TAHAKKUKLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 

200.405 

45 

1.750 

200.000 

2.000 

200 

Yanıt: C 

*Sorudaki işletme Kollektif şirket olduğu için bu hesap kullanılmıştır. Kurumlar vergisi mükellefi 
olan bir işletme (A.Ş., Ltd. Şti. gibi) olsaydı 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının 
kullanılması gerekir. 
Hesap tutarlarının hesaplanması: 
Önceki Dönem Gelir Tahakkuku ........ 2.000 (200.000 X 24/100 X 15/ 360=) 
Önceki Dön. İptal Edilen Tahakkuk .... 1.750 (2.000-(200.000 X 3/100 X 15/360) 
Banka Tarafından Yapılan Kesinti. ........ 45 (200.000 X 3/100 X 27/360) x % 1 O 

66-69 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Limited Şirket statüsündeki işletmeye 40.000 $ borcu olan alıcının deftere kayıtlı tutarı 60.000 
TL dir. 25 Ekim Günü alıcının 40.000 $borcunu işletme adına havale ettiğine dair banka ihbarı 
alınmıştır ( Kur 1 $ = 1,55). 1 Kasım Günü 40.000 $ ile 90 gün vadeli % 3 faizli döviz tevdiat 
hesabı açması için bankaya talimat verilmiştir (Kur 1 $= 1,6 TL). Dönem sonu kur 1,7 TL'dir. 
Döviz tevdiat hesabının vade sonunda hesap kapatılarak, faiz üzerinden % 1 O Gelir vergisi 
kesintisi yapılmış ve işletmenin vadesiz TL banka hesabına aktarılmıştır. (Kur 1 $ =1,65 TL) 
İşletme yıllık mali tablo düzenlemektedir. 
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66. İşletmenin 25 Ekim günü yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Bankalar Hesabı 62.000 TL borçlu 
B) Diğer Hazır Değerler Hesabı 60.000 TL alacaklı 

C) Diğer Hazır Değerler Hesabı 62.000 TL borçlu 

D) Alıcılar Hesabı 62.000 TL alacaklı 
E) Kambiyo Karları Hesabı 40.000 TL alacaklı 

Yanıt: C 

İşletmenin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır. 

DİGER HAZIR DEGERLEW 62.000 

ALICILAR"* 60.000 

KAMBİYO KARLARI 2.000 .. 

*Tahsil edilecek havaleler 108 Diğer Hazır Değerler hesabında izlenir. 

•• Alıcının 40.000 $ borcunun defterde 60.000 TL ile kayıtlı olmasından, söz konusu kaydın 

yapıldığı gündeki kurun 60.000/40.000=1,5 TL olduğu hesaplanır. 

Bu durumda kambiyo karı: 
40.000 x (1,6-1,55)= 2.000 TL dir. 

67.İşletmenin 1 Kasım günü yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 64.000 

DİGER HAZIR DEGERLER 62.000 

KAMBİYO KARLARI 2.000 
I 

B) 
I 

BANKALAR 60.000 

DİGER HAZIR DEGERLER 58.000 

KAMBİYO KARLARI 2.000 

C) 

KASA 64.000 
DİGER HAZIR DEGERLER 62.000 

KAMBİYO KARLARI 2.000 

D) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 2.000 
KAMBİYO KARLARI 2.000 

E) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 2.000 

ALICILAR 2.000 

Yanıt: A 

Döviz tevdiat hesabının açıldığı gündeki kur ile 102 Bankalar Hesabının borçlanması gerekir. 

(40.000 X 1,6= 64.000) Havale ihbarının alınması ile borçlanan 108 Diğer Hazır Değerler 

Hesabı bu işlemle 62.000 TL tutarla alacaklanır. 2.000 TL ise kur artışı kaynaklı olduğu için 646 

Kambiyo Karları Hesabına alacak kaydedilir. 
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68. İşletmenin bilanço gününde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi 
kullanılmaz? 

A) Kambiyo Karları 
B) Bankalar Hesabı 
C) Faiz Gelirleri 
D) Gelir Tahakkukları 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

Yanıt: E 
İşletmenin dönem sonunda (bilanço gününde) söz konusu işlemle ilgili olarak iki işlem söz 
konusudur. Birincisi bankalar hesabının yeni kurla güncellenmesi diğer ise dönemsellik ilkesi 
gereği işlemiş faizin tahakkuk ettirilmesidir. 

BANKALAR 

KAMBİYO 
KARLARI" 

GELİR TAHAKKUKLAR! 

FAİZ GELİRLERİ .. 

"40.000 x (1,7-1,6)= 4.000 

4.000 

4.000 

340 

340 

.. (40.000 x 3/100 x 60/360=200) x 1,7=340 

69.İşletmenin hesabın kapatıldığı tarihte yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Kambiyo zararları Hesabı 2.01 O TL borçlu 
B) Bankalar Hesabı 66.445,5 TL borçlu 
C) Bankalar Hesabı 68.000 TL alacaklı 
D) Faiz Gelirleri Hesabı 495 Alacaklı 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 49,5 TL borçlu 

İşletmenin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır. 

1 02 BANKALAR 

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 
FONLAR' 

656 KAMBİYO ZARARLAR! .. 
102 BANKALAR ... 

181 GELİR TAHAKKUKLAR! 

642 FAİZ GELİRLERİ .... 

66.445,5 

49,5 

2.010 

66.000 

340 

165 

Yanıt: D 
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•Banka tarafından hesaplanan faiz üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi: (40.000 x 3/100 x 

90/360) x 1 ,65 x % 10= 49,5 TL 

••Önceki dönemdeki Gelir Tahakkukuna ilişkin kur zararı: 200 x (1,7-1,65)= 10 ile Bankalar 

hesabına ilişkin kur zararı: 40.000 (1,7-1,65)=2.000 toplamıdır. 

••• Alacaklandırılan Bankalar Hesabı önceki dönemde açılan döviz tevdiat Hesabıdır. Bu 

hesaba ilk kayıtla 64.000 TL borç kaydı yapılmış ancak dönem sonundaki değerleme işlemi ile 

4.000 TL ile borç kaydı yapılarak 68.000 TL olmuştur. Kayıttaki borçlandırılan Bankalar Hesabı 

ise vadesiz TL cinsli hesaptır. 

•••• Faiz Geliri yeni dönemin (30 günlük) faiz geliridir: 

(40.000 x 3/100 x 30/360) x 1,65= 165 

70. 01.12.2008 tarihinde bankada açılan 3 ay vadeli, yıllık % 18 faizli hesaba 50.000 TL yatırılmış ve yıl 

sonunda gerekli kayıtlar yapılmıştır. Mevduatın vade sonunda yapılan kayıt aşağıdaki gibidir: (Vergiler 

ihmal edilmiştir.) 

BANKALAR 2.250 

FAİZ GELİRLERİ 2.250 

Bu kaydın düzeltilmesi için yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi, ne şekilde 

kullanılmalıdır? 

A) Bankalar hesabı 2750 TL alacaklandırılır. 

B) Faiz Gelirteri hesabı 750 TL alacaklandırılır. 

C) Faiz Gelirteri hesabı 750 TL borçlandırılır. 

D) Faiz Gelirteri hesabı 1500 TL borçlandırılır. 

E) Gelir Tahakkukları hesabı 1500 TL alacaklandırılır. 

Yanıt:C 

Vadeli mevduat hesabı 01.12.2008 tarihinde açıldığı için yıl sonuna kadar 1 aylık işlemiş faizin 

dönemsellik ilkesi gereği muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu işlem yapılırken 1 aylık faiz olan 

(50.000 x 1/12 x 18/100=) 750 TL nin, 31.12.2008 tarihinde,181 Gelir Tahakkukları Hesabının 

borcuna 642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilmesi ve Mevduat hesabının vade 

bitiminde bu hususun dikkate alınması gerekirdi. Sorudaki hatanın kaynağı da bu hususun 

dikkate alınmadan 3 aylık faizin tamamının 2009 gelirlerine alınmasıdır.Bu durumda düzeltme 

işleminin yapılması gerekir.Yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir: 

FAİZ GELİRLERİ 750 

GELİR TAHAKKUKLAR! 750 
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71. Yıllık mali tablo düzenleyen işletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 dolar tutarında yıllık % 
6 faizli, 4 ay vadeli bir hesap açtırmıştır. 1 dolar 01.11.2008 tarihinde 1,55 TL, 
31,12.2008 tarihinde ise 1,59 TL'dir. (Gelir vergisi oranı% 10) Buna göre, 31.12.2008 
tarihinde yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 

yanlıştır? 

A) Bankalar hesabı 2000 TL borçlu 
B) GelirTahakkukları hesabı 795 TL borçlu 
C) Kambiyo Kiirları hesabı 2000 TL alacaklı 
D) Faiz Gelirleri hesabı 795 TL alacaklı 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 79,5 TL borçlu. 

Yanıt: E 

Vadeli yabancı para mevduat hesaplarının dönem sonu işlemi iki yönlüdür. Birincisi bankadaki 
yabancı paranın dönem sonu kuru ile değerlenmesi, ikincisi hesaba işlemiş faizin 
muhasebeleştirilmesidir. İlk işlemde kurdaki artış kadar 102 Bankalar Hesabının borcuna, 646 
kambiyo Karları Hesabının alacağına kayıt yapmaktır. Yani 50.000 $ x (1,59-1,55)= 2.000 TL. 
İkinci işlemde ise 2008 yılına isabet eden faizin, 181 Gelir Tahakkukları Hesabının borcuna, 
642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilmesidir. Yanı (50.000 $ x 6/100 x 2/12) x 1,59= 
795 TL Yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

ı------

BANKALAR 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 
KAMBİYO KARLARI 

2.000 
795 

795 
2.000 

Dönem sonundaki bu işlemler işletme içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bankanın nakden 
veya hesaben faiz ödemesi söz konusu değildir. Bu nedenle işletmeden herhangi bir kesinti 
olmayacağı için 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı kullanılmaz. 
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72 ve 73. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. 

Finansal tablolarını yıllık olarak düzenleyen bir İşletme, 01.09.2008 tarihinde Y Bankasındaki 

vadesiz mevduat hesabındaki 30.000 TL'yi X Bankasına EFT yaparak 6 ay vadeli mevduat 

hesabı açtırmıştır. Yıllık faiz oranı % 18 olup anapara vade sonunda faizi ile birlikte X 

bankasındaki vadesiz mevduat hesabına aktarılmıştır. (Vergi oranı% 10'tir.) 

72.Buna göre, işletmenin 01.09.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) __ _ 

I 
BANKALAR 30.000 

-XBankası Vadel!Mııvduat 

BANKALAR 
30.000 

-Y Bankası Vadesiz Mevwaı 

B) 
---- I ------

BANKALAR 30.000 

-X Bankası Vadeli Mevduat 

KASA 
30.000 

C) 

KASA 30.000 

BANKALAR 
30.000 

-Y Bankası Vadesiz Mevduat 

D) 

BANKALAR 30.000 

-Y Bankası Vadesi;> Mevduat 

BANKALAR 30.000 
-X Bankası Vadeli Mevduat 

E) 

BANKALAR 30.000 

-X Banltası Vadeli Mevdual 

BANKALAR 
30.000 

-X Bankası Vadesi.ı: Mevduat 

Yanıt: A 

Y Bankasındaki vadesiz mevduat hesabındaki 30.000 TL'nin X Bankasına EFT yapılması işlemi 

Bankalar Hesabının alt hesapları ile muhasebeleştirilir. 

73. Yukarıdaki bilgilere göre, vade sonunda, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki 

hesaplardan hangisi kullanımı yanlış olur? 
A) Bankalar hesabı 30.000 TL alacaklı 
B) Bankalar hesabı 32.430 TL borçlu 
C) Gelir Tahakkukları hesabı 1.800 TL alacaklı 
D) Faiz Gelirleri Hesabı 2.700 TL alacaklı 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 270 TL borçlu 

Yanıt: D 
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İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

1 
BANKALAR 
-X 8adrası V~ AMdııat 

PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
ve FONLAR' .. 

BANKALAR 
-x 8ankasl Vad6ıi" Mıwduat 

GELİR TAHAKKUKLAR!' 
FAİZ GELİRLERİ .. 

32.430 

270 

30.000 

1.800 
900 

1055 

•önceki dönem sonunda muhasebeleştirilen 4 aylık faiz tutarı (3D.000x 4/12 x 18/100=) 1.800 
TL 
**Cari döneme isabet eden 2 aylık faiz 900 TL 
•••Bankanın toplam faiz üzerinden yapmış olduğu kesinti 2.700 x % 10= 270 

74.Yapılan kasa sayımı sonucunda bulunan fazlalığın nedeni tespit edilememiş ve 
araştırılması sonraki bir güne bırakılmış ise yapılacak yevmiye kaydında borçlu hesap 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kasa 
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları 
D) Olağan Gider ve Zararlar 
E) Olağandışı Gelir ve Karlar 

Yanıt: A 

Yapılan kasa sayımı sonucunda bulunan fazlalığın nedeni tespit edilememiş ve araştırılması 
sonraki bir güne bırakılmış ise yapılacak yevmiye kaydında Kasa Hesabı borçlandırılır, Sayım 
ve Tesellüm Fazlaları Hesabı (fazlalık tutarı kadar) alacaklandırılır. 
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75-n Soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 

İşletmeye 1 O Haziran günü nedeni anlaşılamayan 20.000 TL tutarında posta havalesi ulaşmıştır. 

22 Haziran günü söz konusu posta havalesinin alıcılardan birinin borcuna mahsuben gönderdiği 

anlaşılmıştır. 23 Haziran günü posta havalesi tahsil edilmiştir. 

75.İşletmenin 1 O Haziran günü yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 20.000 

ALICILAR 20.000 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 20.000 

ALICILAR 20.000 

C) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 20.000 

SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALARI 20.000 

D) 

ALICILAR 20.000 

SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALAR! 20.000 

I 

E) I 

BANKALAR 20.000 

SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALAR! 20.000 

Yanıt: C 

Gelen posta havalesi 108 Diğer Hazır Değerler-Tahsil Edilecek havaleler(yardımcı hesabı) 

hesabına borç kaydedilirken, havalenin kimin gönderdiği anlaşılmadığı için geçici hesap olarak 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacağına kayıt yapılır. 

76.İşletmenin 22 Haziran tarihinde yapması gereken kayıtta sırasıyla borçlu ve alacaklı 

hesaplar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları-Alıcılar 
8) Sayım ve Tesellüm Fazlaları-Satıcılar 

C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları-Alıcılar 

D) Alıcılar-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
D) Satıcılar-Diğer Hazır Değerler 

Yanıt: C 

Posta havalesinin nedeni tespit edildiğinde geçici hesap olan 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 

hesabı borçlandırılarak kapatılırken havale tutarı alıcının borcundan düşülmesi amacıyla 120 

Alıcılar hesabına alacak kaydı yapılır. 
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77.İşletmenin 23 Haziran tarihinde yapması gereken kayıtta alacaklı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

hesap 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları 
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
C) Alıcılar 
D) Diğer Hazır Değerler 
E) Kasa 

Yanıt: D 

Havale tahsil edilince 108 Diğer hazır Değerler hesabı alacaklandırılarak kapatılırken 100 Kasa 
hesabı borçlandırılır. 

78.Dönem sonunda kasa sayım noksanı, kasa sayım fazlasından daha 
hesapların kapatılmasına karar verilmesi durumunda aradaki 
muhasebeleştirillr? 

A) Diğer Olağan Gelir Ve Karlar Hesabına alacak kaydedilir. 
B) Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Hesabına alacak kaydedilir. 
C) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabına borç kaydedilir. 
D) Karşılık Giderleri Hesabına Borç kaydedilir 
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydedilir. 

büyükse ve 
fark nasıl 

Yanıt: C 
Dönem içinde tespit edilen kasa sayım fazlaları ve noksanların dönem sonuna kadar nedenleri 
anlaşılamaz ve hesapların dönem sonunda kasa ile ilgili kişileri sorumlu tutmadan kapatılmasına 
karar verilebilir. Dönem sonunda kasa sayım noksanı, kasa sayım fazlasından daha büyükse 
ve hesapların kapatılmasına karar verilmesi durumunda aradaki fark 689 Diğer Olağan Dışı 
Gider ve Zarar hesabının borcuna kaydedilir. 

79. İşletme 3 Aralık Tarihinde 340 TL kasa noksanı, 15 Aralık tarihinde 320 TL kasa fazlası 
tespit etmiş ve bu tarihlerde kasa farklarının nedeni anlaşılmadığı için ilgi geçici 
hesaplara kayıt yapmıştır. Dönem sonunda kasa farklarının normal olduğu 
kararlaştırılarak kapatılmasına karar vermiştir. Buna göre işletmenin dönem sonunda 
yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa hesabı 20 TL alacaklı 
B) Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Hesabı 20 TL alacaklı. 
C) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı 20 TL alacaklı 
D) Sayım ve Tesellüm Noksanları 340 TL alacaklı 
E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 320 TL alacaklı 

İşletmenin dönem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
f 

397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALAR! 

689 DİGER OLAGAN DiŞi GİDER veZARARL. 

197 SAY ve TES. NOKSANLAR! 

f 

320 
20 

340 

Yanıt: C 
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80.Dönem sonu itibarıyla kasa sayım noksanları tutarının, kasa sayım fazlaları tutarının 

üstünde olması halinde ayrılacak karşılık aşağıdaki hesapların hangisinde 

izlenmelidir? 
A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
B) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 
C) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 
D) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı 
E) Diğer Çeşitli Alacaklar Karşılığı 

Yanıt: D 

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı hesabı (-) Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması 

imkanı bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları 

tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.Ayrılan karşılık tutarı bu 

hesaba alacak "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir, karşılık nedeninin 

gerçekleşmesi halinde "197. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı" karşılığında bu hesaba 

borç kaydedilir. 

81-86. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletmenin genel geçici mizanda Banka Hesabının borç toplamı 35.600 TL, alacak toplamı 

25.400 TL'dir. 31 Aralık tarihinde bankadan gelen ekstreden; 

1-Tahsile verilen çeklerin 3.000 TL'lik kısmının tahsil edildiği, 1.500 TL'lik kısmının ise tahsil 

edilemediği için iade edildiği. 
il-Keşide edilen toplam 4.500 TL tutarlı çeklerin 2.000 TL'lık kısmının alacaklılar tarafından 

tahsil edildiği, 
111- İşletmenin banka hesabından yıllık hizmet bedeli olarak 300 TL'nin hesaben tahsil edildiği 

Ayrıca işletme tarafından ciro edilen 4.000 TL nominal değerli alacak senedinin de alacaklılarca 

tahsil edildiği anlaşılmıştır. 

81.Yukarıdaki bilgilere göre işletme yapacağı kayıtlarda; 

l.Ana Hesap 
il. Yardımcı hesap 
111. Nazım Hesap 
iV. Düzenleyici Hesap 

Hesaplarından hangisini kullanır? 

A) Yalnız 1 
B) Yalnız il 
C) 1 ve il 
D) I, il ve 111 
E) 1,11, 111 ve iV 

Soruda 
-Bankalar hesabına kayıt yapıldığı için ana hesap, 

Yanıt: E 

-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabına kayıt yapıldığı için düzenleyici hesap(aktifi), 

-Alınan Çekler -Tahsildeki, Cüzdandaki hesabına kayıt yapılacağı için yardımcı hesap, 
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-İşletme tarafından ciro edilen alacak senedinin alacaklıları tarafından ta.hsilat yapıldığı için 
cirodan doğan sorumluluğun sona ermesi nedeni ile nazım hesaplar kullanılacaktır. Bu işlem 
bankalar hesabı veya alacak senetleri hesabı ile ilişkilendirilmeden sadece nazım hesaplarda izlenir. 
82. Yukarıdaki bilgilere göre işletme tarafından iade alınan çeklerin kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- ı ----
ALACAK SENETLERİ 
- Tahsildeki Senetler 

ALACAK SENETLERİ 
-COzdandaki Senetler 

----ı-----

8) ı-----
BANKALAR 

ALINAN ÇEKLER 
----ı 

C) ı ____ _ 
ALINAN ÇEKLER 
-Cüzdandaki Senetler 

ALINAN ÇEKLER 
- Tahsildeki Çekler 

----ı-----

D) 
ALINAN ÇEKLER 

ALACAK SENETLERİ 

E) 

ALINAN ÇEKLER 
BANKALAR 

3.000 

3.000 

1.500 
1.500 

1.500 

1.500 

3.000 
3.000 

1.500 
1.500 

Yanıt: C 
83. Yukarıdaki bilgilere göre Kesin Mizanda Bankalar hesabının alacak toplamı ne 

kadardır? 

A) 38.600 
B) 27.900 
C) 27.700 
D) 24.700 
E) 22.700 

Yanıt: C 
Genel geçici mizanda .bankalar hesabının alacak toplamı 25.400 TL'dir. Bankalar hesabının 
alacak tarafına kayıt yapılması gereken işlemler ise keşide edilen 2.000 TL tutarlı çekin tahsil 
edilmesi ve bankanın hizmet bedeli olarak hesaben tahsil ettiği 300 TL'dir. Böylelikle işletmenin 
bankalar hesabının alacak toplamı 27.700 TL'e ulaşacak1ır. 

84.Yukarıdaki bilgilere göre Kesin Mizanda Bankalar hesabının borç kalanı ne kadardır? 
A) 14.900 
B) 13.500 
C) 12.000 
D) 10.900 
E) 9.900 

Yanıt: D 
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Genel geçici mizanda bankalar hesabının borç toplamı 35.600 TL, alacak toplamı 25.400 TL'dir. 

Sorudaki verilerden bankalar hesabına borç kaydı gerektiren· işlem, Tahsile verilen çeklerin 

3.000 TL'lık kısmının tahsil edilmesidir. Böylelikle hesabın borç toplamı 38.600 TL'ye 

ulaşacaktır. Bankalar hesabının alacak tarafına kayıt yapılması gereken işlemler is.e keşide 

edilen 2000 TL tutarlı çekin tahsil edilmesi ve bankanın hizmet bedeli olarak hesaben tahsil 

ettiği 300 TL'dir. Böylelikle işletmenin bankalar hesabının alacak toplamı 27.700 TL'e 

ulaşacaktır. Bu durumda bankalar hesabının borç kalanı 38.600-27.700=10.900 TL olacaktır. 

85.Yukarıdaki bilgilere işletmenin kapanış kayıtlarında; 

!.Bankalar hesabı 10.900 TL alacaklı 

il. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 2.500 borçlu 

111. Alınan Çekler 1.500 TL alacaklı 

Hesaplarından hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Yalnız 1 
B) Yalnız il 
C) 1 ve il 
D) 1, il ve 111 
E) Hiçbiri 

Yanıt: E 

Kapanış kaydında bilanço hesaplarından aktif karakterli olanlar alacağa, pasif karakterli olanlar 

borca yazılarak kapatılır. Sorudaki hesapların durumu kapanış kaydında aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

I 
103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ 

-Kapanış kaydı 

101 ALINAN ÇEKLER 

102 BANKALAR 

I 

2.500 

xxx 
1.500 

10.900 

xx 

86.Yalnız yukarıdaki bilgilere göre hesapların bilançoda yer alış durumu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bankalar hesabı 10.900 TL aktif 

B) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 4.500 aktifi düzenleyici 

C) Alınan Çekler 1 .500 TL aktif 
D) Bankalar hesabının net değeri 8.400 TL 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 2.500 aktifi düzenleyici 
Yanıt: B 
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İşletmenin dönem sonu bilançosunda ilgili hesapların durumu aşağıdaki gibi olacaktır: 

A- Hazır Değerler 

1- Kasa 

2- Alınan Çekler 

3- Bankalar 

4-Ver. Çek.ve Öd.Em.(-) 

xx 
1.500 

10.900 

(2.500) 

xx 

87-90. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

1061 

30 Aralık günü sabahı kasa hesabının borç toplamı 3.240 TL alacak toplamı 2.11 O TL'di.r. 
İşletme aynı gün KDV dahil 118 TL tutarlı faturayı nakden ödemiş, bankaya 540 TL yatırmış, 
alıcılardan 1.250 TL nakil tahsilat yapmıştır. Aynı gün sonunda yapılan sayımda kasada 1.522 
TL olduğu tespit edilmiş olup, farkın nedeni anlaşılamamıştır. 31 Aralık tarihli envanter işlemleri 
sırasında da farkın nedeni bulunamamış olup, farkın nedeninin izleyen yılda araştırılması için 
farkın tamamı kadar karşılık ayrılmıştır. 

87. 30 Aralık akşamı kasa hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kasa envanterinden önce hesabın borç toplamı 4.490 TL'dir. 
B) Kasa envanterinden sonra hesabın borç toplamı 4.490 TL'dir. 
C) Kasa envanterinden önce hesabın borç kalanı 1.722 TL'dir. 
D) Kasa envanterinden sonra hesabın borç kalanı 1.722 TL'dir 
E) Kasa envanterinden sonra hesabın alacak toplamı 2.768 TL'dir. 

Yanıt:D 
30 Aralık akşamı 200 TL noksan söz konusu olup kasa hesabının durumu aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

B KASA HESABI A 
xxx xx 
3.240 2.110 
1.250 (giriş) (çıkış)118 

(çıkış)540 

4.490 2.768 
(envanter kaydı) 200 

4.490 2.968 
1 Hesap Kalanı: 1 .522 1 

88. İşletmenin dönem sonu envanter işlemlerinde kasa farkı için ayırdığı karşılığı ve bu 
karşılığın vergisel durumunu muhasebeleştirirken aşağıdaki hesaplardan hangisini 
kullanmaz? 
A) Karşılık giderleri hesabı borçlu 
B) Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı alacaklı 
C) Nazım hesap alacaklı 
D) Nazım hesap borçlu 
E) Diğer olağandışı gider ve zararlar hesabı borçlu 

Yanıt:E 
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İşletmenin dönem sonu envanter kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

----'------
KARŞILIK GİDERLERİ 

DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN 

VARLIK KARŞILIGI 
ı------

NAZIM HESAP• 

NAZIM HESAP 

200 

200 

200 
200 

GENEl MUHASEBE 

•Kasa noksanlarından doğan gider veya ayrılan karşılıklar kanunen kabul edilmeyen gider 

niteliğinde olduğundan nazım hesaplarda (matraha eklenecek unsurlar) izlenir. 

89. İzleyen yılda da kasa farkının nedeni bulunamadığı ve hesapların kapatılmasına karar 

verilmesi durumda işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

KARŞILIK GİDERLERİ 
----ı 

B) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

DİG. ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIK KARŞILIGI 

----ı 

C) '------
DİG. ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIK KARŞILIGI 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

----ı 

D) '------
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

ALICILAR 
---- I ------

E) / --,....-----

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

ALICILAR 
---- I ------

200 
200 

200 
200 

200 

200 

200 
200 

200 

200 

Yanıt:C 
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MENKUL KIYMETLER-MALİDURANVARLIKLAR 

1.Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler grubu hesaplarından biri değildir? 

A) Hisse Senetleri 

B) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

C) Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

D) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

E) Menkul Kıymet İhraç Farkı 

Yanıt: E 

11.Menkul Kıymetler Hesap Grubu, faiz geliri veya kar payı sağlamak veya fiyat 
değişmelerinden yarartanarak karlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere 
alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kar
zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma 
karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur: 

11 O-Hisse Senetleri 

111-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 

112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 

118-Diğer Menkul Kıymetler 

119-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

2.Aşağıdakilerden hangisi mali duran varlıklar grubu hesaplarından değildir? 

A) Bağlı Menkul Kıymetler 

B) İştirakler 

C) Bağlı Ortaklıklar 

D) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 

E) Diğer Mali Duran Varlıklar 

Yanıt: D 

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul 
kıymetlerte veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler 24.Mali 
Duran Varlıklar Hesap Grubunda izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak 
olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları 
kapsar. 

240. Bağlı Menkul Kıymetler 

241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

242. İştirakler 

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 

244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

245. Bağlı Ortaklıklar 

246.Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklügü Karşılığı(-) 

248. Diğer Mali Duran Varlıklar 

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 
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3.Aşağıdaki hesaplardan hangisi Mali Duran Varlıklar hesap grubunda yer almaz? 

A) Bağlı Menkul Kıymetler De~er Düşüklüğü Karşılığı · ' . . 

B) İştiraklere Sermaye Taahhütleri 

C) İştirakler 

D) Bağlı Ortaklıklar 

E) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
Yanıt: E 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubunda yer almaktadır. 

4.İşletme nominal değeri 0,1 TL olan hisse senetlerinden 10.000 adetini toplam 750 TL'ye 

almıştır. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

KARLAR! 
BANKALAR 

B) ---- t -----

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLAR! 

BANKALAR 

C) ____ t ------

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET ALIŞ 

KARLARI 
BANKALAR 

D) ____ ı _____ _ 

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 

---- 1 ------

E) / ------

750 

250 

750 

250 

750 

250 

750 

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 

250 

1.000 

1.000 

1.000 

750 

250 

Yanıt: O 

Hisse Senetleri: Hisse senetleri, fiyat farkından yararlanmak ve belli bir süre ek gelir elde etmek 

amacıyla, geçici olarak alınmışsa bilançonun dönen varlıklar grubunda (11 O Hisse Senetleri 

Hesabında}, ilgili şirketin yönetimine katılmak veya o şirketi kontrol altına almak ya da tedarik, 

pazarlama vb. ilişkiler kurma şeklinde sürekli amaçlarla alınmışsa bilançonun mali duran 

varlıklar grubundaki ilgili hesapta (sahip olunan hisse senetlerinin bunları ihraç eden şirketin 

sermaye payını dikkate alınarak) izlenirler. Hisse senetleri aracı kurumdan alınırsa Komisyon 

Gideri ödenebilir. Ödenen komisyonlar 653 Komisyon Giderteri Hesabında izlenirler. Maliyete 

eklenmezler. Hisse senetleri alış bedelinden daha yüksek fiyata satılırsa aradaki fark 645 

Menkul Kıymet Satış Karı Hesabında (alacak), alış bedelinin altında satılmışsa, aradaki fark 655 

Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabında (borç) muhasebeleştirilir. 
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5 ve 6.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

M A.Ş.'nin sermayesi nominal değeri 100 TL olan 1.000.000 adet hisse senedinden 
oluşmaktadır. N A.Ş., geçici yatırım yapmak amacıyla M A.Ş'ye ait hisse sentlerinden 800.000 
adetini 75.000.000 TL'ye almıştır. 

5. N A.Ş'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı -----
HİSSE SENETLERİ 

BANKALAR 

B) 
----ı------

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 

C) ___ _ 

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 
BANKALAR 

----ı 

D) t 

BAGLI ORTAKLIKLAR 
BANKALAR 

----ı 

E) ı 

İŞTİRAKLER 
BANKALAR 

75.000.000 
75.000.000 

80.000.000 
80.000.000 

75.000.000 

5.000.000 
80.000.000 

75.000.000 
75.000.000 

75.000.000 
75.000.000 

Yanıt: A 

Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri 110-Hisse Senetleri hesabında izlenir. Geçiciden 
maksat, atıl fonları değerlendirmek, alım satım amaçlı v.b. olmasıdır. Hisse senetleri alındığında 
bu hesap alış bedeli üzerinden borçlanır, satıldıklarında veya eldeki hisse senetlerinin uzun 
vadeli bir amaca (ortaklık gibi) dönüştürülmesi halinde 24-Mali Duran varlıklar hesap grubunda 
ilgili hesap karşılığında aynı bedel üzerinden alacaklanır. 

Hisse Senetleri Geçici 
Amaçlarla mı Alındı ? ... , 1 Hayır 

Hisse Senetleri 

alınan şirketin ne 
110 Hisse kadarlık ortaklık 

Senetleri payını oluşturuyor? 

Ortaklık% 1 O'un Ortaklık% Ortaklık% 

altında ise 10-50 SOdeo 
240.Bağlı Menkul arasında Fazla ise 
Kıymetler ise 242 245 Bağlı 

İştirakler Ortaklıklar 

Hesabı Hesabı 
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6.N A.Ş., bir süre sonra ortak olmak amacıyla, M A.Ş'ye ait hisse senetlerinden 50.000 

adetini daha 3.250.000 TL'lik alacak senedi ciro ederek satın almıştır. İşletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

HİSSE SENETLERİ 3.250.000 
BANKALAR 3.250.000 

B) 
I 

HİSSE SENETLERİ 5.000.000 
BANKALAR 5.000.000 

C) 

HİSSE SENETLERİ 3.250.000 

MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR\ 1.750.000 
BANKALAR 5.000.000 

D) 
BAGLJ ORTAKL\KLAR 78.250.000 

HİSSE SENETLERİ 75.000.000 

ALACAK SENETLERİ 3.250.000 

E) 

İŞTİRAKLER 3.250.000 
BANKALAR 3.250.000 

Yanıt: O 

Alınan Hisse Senetleri uzun vadeli amaca dönüştürüldüğü için 11 O Hisse Senetleri Hesabına 

alacak kaydı yapılır. Borçlandırılacak hesap ise; daha önce satın alınan 800.000 adet hiss.e 

senedi ile çek ciro edilerek alınan 50.00 adet hisse senedi toplamı olan 850.000 adet hisse 

senedi, bunları ihraç eden şirketin;(850.000/1.000.000 x 100=) % 85 ini oluşturduğu için 245 

Bağlı Ortaklıklar hesabıdır. 

7 .Alınan ve satılan hisse senetleri hangi değer üzerinden kaydedilir? 

A) Alınan hisse senetleri alış değeri, satılanlar borsa değeri 

B) Alış ve satışlar borsa değeri 
C) Alış ve satışlar nominal değer 
D) Alınan hisse senetleri mukayyet değer, satılanlar borsa değeri 

E) Alış ve satışlar alış bedeli 
Yanıt: E 

Tek düzen hesap planına göre, tüm menkul kıymetler alış bedeli üzerinden kayıtlara alınır ve bu 

bedelle kayıtlardan çıkarılır. Alınan menkul kıymet üzerindeki tahsil edilebilir durumda olan bir 

değer veya işlemiş faiz var ise bu değerler alma tutarından indirildikten sonra kalan tutar menkul 

kıymetlerin alış değeri oluşturulur. Örneğin hisse senedinin üzerinde kupon varsa kupon bedeli 

108 Diğer Hazır Değerler hesabına (borç), tahvil veya finansman bonusunda işlemiş faiz varsa 

faiz tutarı 198 Diğer Dönen Varlıklar (veya 136 Diğer Çeşitli Alacaklar) hesabına (borç) 

kaydedilir. 
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8. İşletmenin aktifinde C A.Ş'e ait alış değeri 100 TL olan 5.000 adet hisse senedi 
vardır.Hisse senetlerinin bilanço günündeki borsa değeri 75 TL'dir.İşletmenin bilanço 
günündeki yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

KARŞILIK GİDERLERİ 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

B) 
I 

MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

KARŞILIK GİDERLERİ 

I 
C) 1 

HİSSE SENETLERİ 
KARŞILIK GİDERLERİ 

1 
D) 1 

HİSSE SENETLERİ 
KARŞILIK GİDERLERİ 

E) 

KARŞILIK GİDERLERİ 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

125.000 

125.000 

125.000 

125.000 

500.000 

500.000 

125.000 

125.000 

500.000 

500.000 

Yanıt: A 
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre, borsaya kayıtlı olsun olmasın hisse senetleri "Alış Değeri" 
ile değerlenmektedir. Türk Ticaret Kanuna göre hisse senetlerinden borsaya kayıtlı olanlar 
"borsa değeri" ile borsada kayıtlı olmayanlar ise en fazla maliyet bedeli ile değerlenir. Hisse 
senetleri Türk Ticaret Kanununa göre en fazla maliyet bedeli ile değerlenecek ise Dönem 
sonunda maliyet değerinin altına düşen hisse senetleri için, ihtiyatlılık kavramı gereği, değer 

düşüklüğü karşılığı ayrılır. Bu işlem için değer düşüklüğü kadar, 654-Karşılık Giderleri Hesabına 
Borç, 118-Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü hesabına alacak kaydı yapılır. 

9. 

HİSSE SENETLERİ 3.500 
500 DİGER HAZIR DEGERLER 

BANKALAR 
----/ 

4.000 

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işleme aittir? 
A) Üzerinde kupon bulunan hisse senedi alınması 
B) Faiz işlemiş olan hisse senetlerinin alınması 
C) Üzerinde kupon bulunan hisse senedi satılması 
D) Faiz işlemiş olan hisse senetlerinin satılması 
E) Hisse senetlerinin teminata gönderilmesi 

Yanıt: A 
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Hisse senedi' alınırken üzerinde net gelir ifade eden, hisse senedi kuponu varsa kuponlar 

karşılığında tahsiL.edilecek kar payı, hisse senetlerinin alış bedelinden indirilerek ayrı bir varlık 

olarak muhasebeleştirilir. · 

10.İşletme alış bedeli 1 TL olan 15.000 adet hisse senedinin yarısını 8.000 TL'ye banka 

aracılığı ile satmıştır. Bu işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A} --- I ----

HİSSE SENETLERİ 
KASA 

B) --- I ----

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ ZARARLAR! 

---ı 

C) ı -----
BANKALAR 
HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 

ı-----

D) ___ / ____ _ 

BANKALAR 
HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ ZARARLAR! 

---ı 

E) __ _ 

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 

BANKALAR ___ , _____ _ 

8.000 
8.000 

500 

500 

8.000 
7.500 

500 

8.000 
500 

7.500 

7.500 
500 

8.000 

Yanıt: C 

Hisse senetleri. alış bedelinden daha yüksek fiyata satılırsa aradaki fark 645 Menkul Kıymet 

Satış Karı Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekir. Hisse senetlerinin yarısının alış fiyatı 7500 

TL olduğu için 110-Hisse Senetleri Hesabı bu tutar ile alacaklandırılmış, Satış bedeli 102-

Bankalar Hesabına 8.000 TL bedelle borçlandırılmıştır. Alış ile satış fiyatı arasındaki olumlu fark 

645- Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına 500 TL bedelle alacak kaydedilmiştir. 
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11 ve 12. Soruları Aşağıdaki Bilgilere· Göre Yanıtlayınız: 

A işletmesinin aktifinde kayıtlı, iştiraki olan "B 'A.Ş.'ye" ait toplam 40.000 TL'lik hisse senedi 
vardır. B A.Ş. Genel Kurulu 25 Haziran 2008 tarihinde, hisse senetlerine %30 oranında kar 
dağıtımı kararı almıştır. Kar dağıtım tarihi olarak 1 Eylül 2008 olarak tespit edilmiştir. 

11.Yukarıdaki bilgilere göre 25 Haziran tarihinde A işletmesinin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

İŞTİRAKLERDEN 
ALACAKLAR 

İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ 

----ı 

B) I -----

İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ 

----ı 

C) ı ____ _ 

İŞTİRAKLERDEN 
ALACAKLAR 

İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ 

----ı 

D) __ _ 

12.000 

1.200 

40.000 

İŞTİRAKLERE BORÇLAR 4.000 
İŞTİRAKLERDEN 

12.000 

1.200 

40.000 

TEMETTÜ GELİRLERİ 4.000 

E) ----
BANKALAR 

İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ 

12.000 

12.000 

Yanıt: A 

640-İştiraklere Temettü Gelirleri İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri 
temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Kar payı tahakkuk ettiği zaman bu hesaba alacak kaydı 
yapılır. 

12.A işletmesinin 1 Eylül günü kar payını tahsil ettiğinde yapacağı kayıtta 

aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) İştiraklerden Alacaklar Hesabı Borçlu 

B) Bankalar Hesabı Borçlu 

C) İştiraklerden Temettü Gelirleri Alacaklı 

D) İştiraklerden Temettü Gelirleri Borçlu 

E) Faiz. Gelirleri Borçlu 
Yanıt: B 
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132.İştiraklerden Alacaklar Hesabı İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı 

ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan.alacaklarını kapsar. Bu 

hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir. Yukarıdaki işlemin 

yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: (vergiler ihmal) 

----/-----

BANKALAR 
İŞTİRAKLERDEN 
ALACAKLAR 

1.200 

1.200 

13 - 14.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

14.10.2008 tarihinde 2.000 TL'ye alınan hisse senetlerinin borsa değeri 31.12.2008 tarihinde. 

1.800TL 'ye düşmüştür. İşletme aynı hisse senetlerini 06.07 .2009 tarihinde 2.200 TL'ye 

satmıştır. 

13. Yukarıdaki bilgilere göre İşletmenin 31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A} __ _ 

KASA 
HİSSE SENETLERİ 

B) ---- ı ----
KARŞILIK GİDERLERİ 

MENKUL KIYMET DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
1 

C) ----
MENKUL KIYMET DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
KARŞILIK GİDERLERİ 

D) ----

KASA 
KARŞILIK GİDERLERİ 

----ı 

E) __ _ 

GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ 
MENKUL KIY DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
----ı 

2.200 
2.200 

200 

200 

200 
200 

200 
200 

400 

400 

Yanıt: B 

Soruda dönem sonunda borsa değeri alış bedeline göre 200 TL değeri düşen Hisse Senetleri 

için, bu tarda karşılık ayrılması gerekir. 
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14: ·İşletmenin 06.07 .2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? · : ! •. 

A) 

KASA 2.200 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 200 
HİSSE SENETLERİ 2.000 

.... 

KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 200 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 2oo 

B) 

KASA 2.200 . ··ı 

KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 200 
HİSSE SENETLERİ 2.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 200 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 200 

1 
C) 

KASA 2.000 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 400 
HİSSE SENETLERİ 2.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 200 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 200 

1 
D) 1 

KASA 2.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 200 
HİSSE SENETLERİ 2.000 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 200 

1 
E) 

HİSSE SENETLERİ 2.000 
MENKUL KIY. SAT. KARI 200 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 200 

KASA 2.200 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 200 

1 

Yanıt: A 
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Hisse senetleri için dönem içinde ayrılan karşılık ,varsa dönem sonu değer düşüklüğüne 

eşltlenir. İzleyen dönemlerde hisse senetlerinin satılması halinde, satılan kısma isabet eden 

karşılık; 

a-Varsa satış zararı ile karşılaştırılmak, 

b-Zarar yoksa 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabında kar yazılmak, suretiyle kapatılır. 

Satış fiyatı ayrılan karşılık tutarını da aşıyor ise menkul kıymet satış karı olarak 

muhasebeleştirilir. 

15 ve 16.Sorulan Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletme aktifine kayıtlı hisse senetlerinin 850 TL 'lik kuponlarını 14 mart günü keserek iştiraki 

olan şirkete göndermiştir. 24 mart günü bankadan gelen dekonttan kupon bedelinin işletme 

hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır. 

15. İşletmenin 14 Mart günü yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ 
GELİRLERİ 850 

DİGER HAZIR DEGERLER 850 
I 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 850 
İŞTİRAKLERDEN 

TEMETTÜ GELİRLERİ 850 
I 

C) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 850 
KASA 850 

D) 

KASA 850 
DİGER HAZIR DEGERLER 850 

I 
E) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 850 
FAİZ GELİRLERİ 850 

I 
Yanıt: B 

Hisse senetlerinin üzerindeki kuponlar 108-0iğer Hazır Değerler Hesabında izlenir. Bu kuponlar 

karşılığında iştirakinden kar payı tahsil edilecekse, 640-İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı 

alacaklanır. 
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16. İşletmenln, yukarıdaki işlemle llglll olarak 24 Mart günü yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

BANKALAR 
DİGER HAZIR DEGERLER 

I 

B) ----

KASA 
DİGER HAZIR DEGERLER 

---- I -------
C) ı _____ _ 

850 

850 

DİGER HAZIR DEGERLER 850 
BANKALAR 

---- I -------
D) I ______ _ 

FAİZ GELİRLERİ 850 
DİGER HAZIR DEGERLER 

---- I -------
E) ı _____ _ 

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ 
GELİRLERİ 850 

BANKALAR 

850 

850 

850 

850 

850 

Yanıt: A 
Kuponlar bankadan tahsil edildiğinde 108-Hazır Değerler Hesabı alacaklandırılarak tasfiye edilir. 
Kupon bedeli banka hesabına geçtiği için 102-Bankalar Hesabının borçlandırılması gerekir. 

17. İşletme aktifinde .tanesi 15 TL'den alınmış 500 adet hisse senedi mevcuttur. İşletme 
hisse senetlerini tümünü, banka aracılığı ile 100 TL komisyon ödeyerek 7.000 TL'e 
satmıştır. Komisyon bedeli tahsil bedelinden alınmıştır. İşletmenin yapacağı kayıtta 
aşağıdakilerden hangisi yer alır? 
A) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 500 TL Alacaklı 
B) Hisse Senetleri Hesabı 7.000 TL Alacaklı 
C) Hisse Senetleri Hesabı 7.500 TL Borçlu 
D) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 500 TL Borçlu 
E) Komisyon Giderleri Hesabı 100 TL Alacaklı 

Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

BANKALAR 6.900 
KOMİSYON GİDERLERİ 100 
MENKUL KIY. SAT. ZAR 

HİSSE SENETLERİ 
500 

7.500 

Yanıt: D 
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18. işletme yeni kurulmakta olan ve ıo~OOOTL sermayesi öngörülen L limited şirketinin 3.000 liralık 

sermaye payını almayı taahhüt etmiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşa§ıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- ı ----
İŞTİRAKLER 

İŞTİRAKLERE SERMAYE 
TAAHÜTLERİ 

B) ---- ı ----
İŞTİRAKLERE SERMAYE 
TAAHHÜTLERİ 

İŞTİRAKLER 

C) 1 

İŞTİRAKLER 
SERMAYE 

1 

D) 1 

SERMAYE 
İŞTİRAKLER 

1 

E) 1 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
SERMAYE 

1 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

10.000 
10.000 

3.000 
3.000 

10.000 
10.000 

Yanıt: A 

243-İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği 

hesaptır. İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "242. İştirakler Hesabı"ı karşılığında 

bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir. 

19. 
----/-----
İŞTİRAKLERE SERMAYE 
TAAHHÜTLERİ 

KASA 
xxx 

xxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) İştiraklere sermaye taahhüt edilmesi 

B) İştiraklere sermaye taahhüdünün artırılması 

C) İştiraklere sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi 

D) İştiraklerin sermaye artırımından bedelsiz pay alınması 

E) İştiraklere sermaye taahhüdünden vazgeçilmesi 

Yevmiye kaydı İştiraklere Sermaye Tahhüdüdünün nakden yerine getirildiğini gösterir. 

Yanıt: C 
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20. 
---~. ·,/ -----
HİSSE SENETLERİ xxx 
-Teminattakl Senetler 

HİSSE SENETLERİ XXX 
- Cüzdandaki Senetler 

----/-----

Yukandaki kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir? 
A) Hisse senedinin teminata verilmesi 
B) Teminat olarak verilen hisse senetlerinin geri alınması 
C) Hisse senetlerinin tahsile gönderilmesi 
D) Hisse senedi alınması 
E) Hisse senedi satılması 

Yanıt: A 

Teminattaki senetler yardımcı hesaplarda izlenebilir. Teminattaki senetler yardımcı hesabı 
borçlandığı için hisse senedi teminata gönderilmiştir. 

21-23.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

"D" AŞ , 01.12.2008 tarihinde %40 faiz oranlı ve 01.12.2008-30.11. 2009 dönemli 7.300 TL 
tutarında devlet tahvilini banka aracılığı ile satın almıştır. 

21. Devlet tahvili alındığında işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
I 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 7.300 
BANKALAR 7.300 

B) 
I 

BANKALAR 7.300 
KAMU KESİMİ TAHVİL 

SEN. VE BONOLAR! 7.300 

C) 

HİSSE SENETLERİ 7.052 
BANKALAR 7.052 

D) I 

KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 7.300 

BANKALAR 7.300 
I 

E) 

BANKALAR 7.052 
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 7.052 

I 
Yanıt: D 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolardan geçici 
amaçlarla elde tutulanlar 112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabında izlenir. 
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Tahviller,senet,bono gibi sabit getirili menkul kıymetler Hisse senetlerinde olduğu gibi, 

alındığında alış bedeli üzerinden borçlanır, satıldıklarında aynı bedel üzerinden alacaklanır. 

22.Bu işlemle ilgili olarak işletmenin 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

GELİR TAHAKKUKLARI 

FAİZ GELİRLERİ 

B) 
I 

FAİZ GELİRLERİ 
GİDER TAHAKKUKLARI 

I 
C) 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 
FAİZ GELİRLERİ 

I 
D) 

KASA 
FAİZ GELİRLERİ 

I 
E) :· "•1 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 
GELECEK YILLARA 

AİT GELİRLER 
I 

248 

248 

496 

496 

248 

31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt 

248 

248 

496 

496 

248 

Yanıt: A 

Sabit getirili menkul kıymetlerin alış tarihinden dönem sonuna kadar işlemiş faizinin dönemsellik 

ilkesi gereği, 181/281 Gelir Tahakkukları hesabının borçlandırılması karşılığında, 642 Faiz 

Gelirleri Hesabının alacaklandırılması gerekir. 

İşletmenin 31 güne isabet eden devlet tahvil faiz gelirinin hesaplanması: 

Alış Bedeli X 31 X 40 = 7.300 X 31 X40 =248 

36.500 36.500 

(Sınavda her ayın 30 gün olarak alınması istendiği takdirde formülün paydasını 36.000 olarak 

dikkate alınız.) 
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23.İşletmenln vade bitiminde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? · 
A) 

I 
BANKALAR 

KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

I 
B) 

I 
BANKALAR 

KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

I 
C) I 

KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

BANKALAR 

D) ----
KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

BANKALAR 
----ı-----

E) ! _____ _ 

KAMU KESİMİ TAHVİL 

10.220. 

7.300 

4.380 
248 

2.672 

7.300 
248 

2.672 

SENET VE BONOLAR! 7.300 
FAİZ GELİRLERİ 3.168 

BANKALAR 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

I 

7.300 
248 

2.672 

4.380 
248 

2.672 

7.300 

10.220 

10.220 
248 

1077 

Yanıt: A 

Vade sonunda tahvilin ana parası, işlemiş faizi tahsil edilirken 102-Bankalar Hesabına boİ'ç 
kaydı yapılırken, 112-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları hesabı ile cari dönemin faizi 642-
Faiz Gelirleri Hesabına alacak kaydı yapılması gerekir. Ancak önceki dönemde 181-Gelir 
Tahakkukları Hesabına alınan faiz gelirlerinin alacak kaydı ile tasfiye edilmesi gerekir. 

Cari dönem faiz gelirinin hesaplanması; 

Alış Bedeli X 334 X 40 = 7 300 X 334 X40 =2672 

36.500 36.500 
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24. İşletmenın··ışttriıkl: olan ·anonim şirket;· işletmenin verdiği hisse. senedi kuponları 

karşılığında kar payı tutan olan 1.800.-llranın yarısını işletmenin bankadaki hesabına 

yatırdığını, kalanını ise yönetim kurulunun belirlediği tarihte ödemek üzere hesaba 

aldığını bildirmiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ 

GELİRLERİ 1.800 

BANKALAR 900 

İŞTİRAKLER 900 
I 

B) 
I 

BANKALAR 900 

İŞTiRAKLERDEN ALACAKLAR 900 

İŞTİRAKLERDEN TEMETIÜ 

GELİRLERİ 1.800 
I 

C) 
BANKALAR 1.800 

İŞTİRAKLERD. ALACAKLAR 

İŞTİRAKLERDEN 900 

TEMETIÜ GELİRLERİ 900 

D) I 

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 900 

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ 

GELİRLERİ 900 

BANKALAR 1.800 
I 

E) 1 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR 900 

BANKALAR 900 

Yanıt: B 

"İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı" İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde 

ellikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Tahakkuk eden temettü geliri bu hesaba alacak 

kaydı yapılırke,n, yarısı banka hesabına yattığı için 102-Bankalar Hesabına borç kaydı, diğer 

yarısı ,daha sonraki bir ta~hte alınacağı için 132-İşliraklerden Alacaklar hesabına borç kaydı 

yapılır. 
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25. Alış bedeli 500-TL olan hisse senetlerinin tamamı banka aracılığı ile 600 TL ye 
satılmış ve banka 15 TL komisyon keserek kalan tutarı işletmenin hesabına 

geçirmiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

HİSSE SENETLERİ 500 
KOMİSYON GİDERLERİ 100 

BANKALAR 575 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 25 

B) 
I . 

· BAl\IKALAR 585 
KOMİSYON GİDERLERİ 15 
HİSSE SENETLERİ 500 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

KARLARI. 100 

C) 

. HİSSE SENETLERİ 500 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 100 

BANKALAR 585 
KOMİSYON GİDERLERİ 15 

D) 

BANKALAR 500 
KOMİSYON GİDERLERİ 100 
HİSSE SENETLERİ 575 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 25 

E) 

BANKALAR 500 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
ZARARLAR! 100 
HİSSE SENETLERİ 585 
KOMİSYON GİDERLERİ 15 

Yanıt: B 
Hisse senedinin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark, menkul kıymet satış karı olarak 645· 
Menkul Kıymet Satış Karı Hesabına alacak kaydı olarak alınır. Ayrıca ödenen komisyon 
giderinin de 653-Komisyon giderleri Hesabına borç kaydı yapılması gerekir. 
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26. 

SATICILAR xxx 
x HİSSE SENETLERİ xxxx 

-Teminatıaki Hısse Senetleri 

----/-----
İşletme yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Teminattaki hisse senetlerinin geri alınması 

B) Teminata verilen hisse senedinin satıcıya olan borçtan mahsup edilmesi. 

C) Hisse senetlerinin tahsile gönderilmesi 

D) Hisse senetlerinin teminat olarak verilmesi 

E) Teminata verilen hisse senedinin gider kaydedilmesi 
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Yanıt: B 

Teminattaki Hisse Senetleri Hesabının alacaklanması karşılığında Satıcılar Hesabının 

borçlanması, daha önce satıcıya teminat olarak verilen hisse senedinin satıcıya olan borçtan 

mahsup edilmesini ifade etmektedir. 

27 .Finansal tablolarını aylık olarak düzenleyen bir işletme 01.06.2008 tarihinde bir anonim 

şirketin çıkardığı ve yıllık faiz oranının %24 olduğu faiz ödeme tarihinin ise 02.06.2009 

olan 100.000 TL değerinde tahvil satın almıştır. Satın alınan tahviller 01.11.2008 tarihinde 

104.000 TL ye satıldığına göre yapılacak kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Gelir Tahakkukları Hesabı Borçlu 2.000 TL 

B) Gelir Tahakkukları Hesabı Alacaklı 2.000 TL 

C) Menkul Kıymet Satış Zararları Borçlu 6.000 TL 

D) Menkul Kıymet Satış Zararları Borçlu 8.000 TL 

E) Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı 10.000 TL 

Yanıt: C 

Tahviller, senet, bono gibi sabit getirili menkul kıymetler alındığında alış bedeli üzerinden 

borçlanır, satıldıklarında aynı bedel üzerinden alacaklanır. Satış bedeli ile alış bedeli arasındaki 

fark, menkul kıymet satış kar/zararı hesabına alınır. Ancak satış anında işlemiş faizde söz 

konusu olacağından satış kar/zararının tespitinde işlemiş faizinde dikkate alınması gerekir.(özün 

önceliği kavramı gereği) 

Soruda 01.06.2008-01.11.2008 tarihleri arasında işlemiş faiz; 

100.000 x 5/12 x % 24= 10.000 TL olacaktır. Ancak işletme aylık mali tablo düzenlediği için bu 

tutarın 181-Gelir Tahakkukları Hesabında toplanması gerekir. Çünkü satış işlemine kadar her ay 

sonunda; 

GELİR TAHAKKUKLAR! 2.000 

FAİZ GELİRLERİ 
2.000 

Kaydı yapılacak, 5. Ayın sonunda hesap 10.000 TL'ye ulaşacaktır. Satış anında ise yapılacak 

kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
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-'-~--!------~~-

KASA 
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLAR! 

ÖZEL KES. TAHVİL SENET VE 
BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

---- I ---------

104.000 . 

6.000 

100.000 
10.000 

28-29. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
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X, A.Ş.'nin sermayesi, nominal değeri 10.-TL olan 100.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır. 
Y, A.Ş. ortak olmak amacıyla X A.Ş'nin hisse senetlerinden 8.000 adedini 79.000.-TL'e banka 
aracılığı ile satın almıştır. 

28. Bu verilere göre Y, A.Ş'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
----ı-----

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 
MENKUL 
DE GER 
KARŞILIGI 

KIYMET 
DÜŞÜKLÜGÜ 

ı-----

B) ---- I ----

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 

C) 

İŞTİRAKLER 
BANKALAR 

D) 

İŞTİRAKLER 
BANKALAR 
MENKUL KIYMET 
DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI 

I 
E) 

BAGLI MENKUL 
KIYMETLER 

BANKALAR 

80.000 
79.000 

1.000 

79.000 
79.000 

79.000 
79.000 

80.000 
79.000 

1.000 

79.000 
79.000 

Yanıt: E 
Y A.Ş., X A.Ş. ye ortak olmak amacıyla hisse senetlerini satın aldığı için; satın alınan hisse 
senetlerinin X.A.Ş'nin toplam hisseleri içindeki oranına göre 24.Mali Duran Varlık hesabına 
kaydetmesi gerekir. 80.000/100.000 X 100= % 8'ne isabet ettiği için 240. Bağlı Menkul 
Kıymetler Hesabına alış bedeli ile borç kaydı yapması gerekir. 
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29.Daha sonra Y A.Ş, X A.Ş' e ait hisse senetlerinden 3.000 adetini daha çek ciro ederek 

40.000.-TL'e satın almıştır. Buna göre Y A.Ş' nin yapması gereken kayıt aşağıdakiler

den hangisidir? 

A) 
I 

HİSSE SENETLERİ 40.000 
ALINAN ÇEKLER 40.000 

I 
B) 

I 

İŞTİRAKLER 3.000 
ALINAN ÇEKLER 3.000 

I 
C) 

İŞTİRAKLER 119.000 

ALINAN ÇEKLER 40.000 

BAGLI MENKUL 

KIYMETLER 79.000 

D) 

BAGLI MENKUL 

KIYMETLER 40.000 

VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMRİ 40.000 
I 

E) I 

BAGLI ORTAKLIKLAR 119.000 

BAGLI MENKUL 

KIYMETLER 79.000 

ALINAN ÇEKLER 40.000 
I 

Yanıt:C 

Y. A.Ş. yeni satın aldığı 30.000 Hisse senedi ile X A.Ş.'nin artık %11 ine ortak olmuştur. 

Dolayısı ile önceden satın alınan hisse senetlerin 240-Bağlı Menkul Kıymetler Hesabından 

çıkarılarak yeni alınanlar ile birlikte 242-İştirakler Hesabına kaydedilmesi gerekir. 

30.Hisse Senetleri Vergi Usul Kanunu' na göre aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir? 

A) Alış bedeli 

B) Mukayyet değeri 

C) Maliyet bedeli 

D) Borsa rayici 

E) Emsal bedeli 
Yanıt: A 

Vergi Usul Kanununa göre Hisse senetleri alış bedeli ile değerlenir. Ancak "Alış Bedeli"nin 

tanımı kanunda yapılmamıştır. Alış bedelini bir varlığın alınması sırasında ödenen bedel olarak 

tanımlamak mümkündür. 
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31. İşletme alış değeri 40.000TL olan hisse senetlerini çekle 35.000TL'ye satmıştır. Söz 
konusu hisse senetleri için önceki dönemde. ayrılan karşılık tutarı 4.000TL olduğuna 
göre işletmenin yapması gereken kayıt aşağıda'kilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

HİSSE SENETLERİ 
ALINAN ÇEKLER 

ı-----

8) ---- I ----

ALINAN ÇEKLER 

HİSSE SENETLERİ 
I 

C) ----
ALINAN ÇEKLER 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 
HİSSE SENETLERİ 

D) ----
ALINAN ÇEKLER 
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 
HİSSE SENETLERİ 

E) ----
HİSSE SENETLERİ 

ALINAN ÇEKLER 

MENKUL KIYMET 
DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 

35.000 
35.000 

35.000 
35.000 

35.000 

5.000 
40.000 

35.000 

4.000 

1.000 
40.000 

40.000 
35.000 

4.000 

1.000 

Yanıt: O 
"Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı" Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa 
değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya 
çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır. 
Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65. Diğer 
Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654. Karşılık Giderleri" hesabına 
borç kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer 
düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı '644. 
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır. 

Soruda olduğu gibi önceki dönemde ayrılan karşılığın satış zararını karşılamadığı durumlarda 
ayrılan karşılığın üzerindeki zarar "menkul kıymet satış zararı" olarak muhasebeleştirilir. 
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32 ve 33.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletme nominal değeri 500 TL olan' yıllık faiz oranı %48 ve faiz ödemesi 12 aylık dönemler 

itibariyle yapılacak olan M A.Ş. tahvillerinden 01.12~2008 tarihinde banka' aracılığı ile 1000 

adet almıştır. 

32. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin 31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

KAMU KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 500.000 

BANKALAR 500.000 

B) 
I 

GELİR TAHAKKUKLAR! 20.000 

FAİZ GELİRLERİ 20.000 

C) 
GELİR TAHAKKUKLAR! 20.000 

BANKALAR 35.000 

D) 
FAİZ GELİRLERİ 20.000 

GELİR TAHAKKUKLAR! 20.000 

E) 

BANKALAR 500.000 

KAMU KESİM TAHVİL 

SENET VE BONOLAR! 500.000 
I 

Yanıt: B 

Dönemsellik kavramı gereği tahvillerin alış tarihinden dönem sonuna kadar işlemiş 

faizlerinin muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem muhasebeleştirilirken 181 Gelir 

Tahakkukları Hesabının borcuna, 642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kayıt yapmak 

gerekir. İşlemiş faiz ise; 

(500.000 x 1/12 X 48/100=) 20.000 TL 

33. Yukarıdaki bilgilere göre tahvillerin 01.08.2009 tarihinde 665.000 TL'ye satılması 

durumunda ortaya çıkan kar/zarar hangi hesaba hangi şekilde kaydedilir? 

A) Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabının alacağına 5.000 

B) Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabının borcuna 5.000 

C) Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabının borcuna 165.000 

D) Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabının alacağına 165.000 

E) Menkul Kıymetler Satış Karları Hesabının borcuna 150.000 
Yanıt: A 

Tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetlerin satış kar/zararının tespitinde işletme aktifinde kaldığı 

sürenin dikkate alınması gerekir. Zira bu sürede işlemiş faiz olacaktır. İşlemiş faizin de 

dönemlere ayrılarak tahakkuk ettirilmesi dönemsellik ilkesi gereğidir. 
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İşletmenin yapacağı. kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 1 

BANKALAR 665.000 

ÖZEL KESİM TAHVİL 

SENET VE BONOLAR! 500.000 

GELİR TAHAKKUKLAR! 20.000• 

FAİZ GELİRLERİ 140.000 .. 

MENKUL KIYMET SATIŞ 

KARLAR! 5.000 

•ön..jki dönemde (Aralık/2001) hesaplanıp tahakkuk edilen (500.000 x 1/12 X
0

481100=) 20.000 TL faiz. 

**Ocak-Temmuz 2602 dönemi işlemiş faiz 500.0ÜO x 7/12 x 48/100=140.000 

34 ve 35.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
K A.Ş., L A.Ş.'nin sermayesinin % 60'ına sahiptir. 
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34.K A.Ş. sermayesinin % 60'ına sahip olduğu L A.Ş.'nin kar dağıtma kararı alması 
üzerine aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapar? 

A) 
I 

ÖZEL KESİM TAHVİL SENET xxxx 
VEBONOLARI 

BANKALAR xxxx 
B) 

I 

BAGLI ORTAKLIKLARDAN 
ALACAKLAR xxxx 

BAGLI ORTAKLIKLARDAN xxxx 
TEMETTÜ GELİRLERİ 

I 
C) I 

GELİR TAHAKKUKLAR! xxxx 
İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ xxxx 

D) 

FAİZ GELİRLERİ xxxx 
İŞTİRAKLERDEN 
TEMETTÜ GELİRLERİ xxxx 

I 
E) I 

İŞTİRAKLER xxxx 
İŞTİRAKLERDEN 

TEMETTÜ GELİRLERİ xxxx 
I 

Yanıt: B 
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35. L A.Ş.'nin yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? 

A) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 

B) Ortaklara Borçlar 

C) Geçmiş Yıllar Karları 

D) Yasal Yedekler 

E) Statü Yedekleri 
Yanıt: A 

L. A.Ş.'nin yapacağı kayıt kar dağıtım kaydıdır. Kar dağıtımı kararı alınması ile yapılacak 

kayıtta Bağlı Ortaklıklara Borçlar hesabı kullanılmaz. Zira L.A.Ş., K. A.Ş. 'nin Bağlı Ortaklığı 

iken, K. A.Ş.' nin ortağı konumundadır. 

36.İşletme hisse senetleri hesabında 13.000TL tutarla kayıtlı olan 10.000 adet hisse 

senetlerinden 600 adetini 1.000TL'ye çek karşılığı satmıştır. Bu satış işleminin kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
/ 

ALINAN ÇEKLER 1.000 
HiSSE SENETLERİ 780 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 220 

/ 

B) 
/ 

ALINAN ÇEKLER 780 
HiSSE SENETLERİ 500 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 280 

/ 

C) / 

HİSSE SENETLERİ 780 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 220 

ALINAN ÇEKLER 1.000 
/ 

D) / 

ALINAN ÇEKLER 1.000 
HiSSE SENETLERİ 780 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ ZARARLAR! 220 

/ 
/ 

E) ALINAN ÇEKLER 780 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ ZARARLAR! . 220 

HiSSE SENETLERi 1.000 
/ Yanıt: A 

Hisse Senetleri Hesabında 10.000 adet hisse senedi 13.000 TL bedelle yer alıyorsa birim alış 

fiyatı 1,3 TL dir. Bunların 600 adetini satarken 600 x 1 ,3= 780 TL bedelle hesaptan alacak 

kaydı ile çıkarılması gerekir. Bu bedel ile satış fiyatımız arasındaki farkın menkul kıymet satış 

karı hesabına alınması gerekir. 
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37 • 39. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız . . 

Y. Ltd. Şii. 01.09.2006 tarihinde ihraç edilen % 24 faizli ve yıllık ödemeli devlet tahvillerinden 
500.000 TL'lik kısmını ihraç tarihinde almıştır. Bu tahvillerin 200.000 TL'lik kısmını 01.04.2007 
tarihinde 220.000 TL e satmıştır. 

37. Y ltd. Şti nin 31.12.2006 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

B) ---- I ----

GELİR TAHAKKUKLAR! 
FAİZ GELİRLERİ 

----ı-----

C) / ____ _ 
KAMU KESİMİ TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 

GELİR TAHAKKUKLAR! 

D) __ _ 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

E) ----
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 

120.000 

40.000 

40.000 

120.000 

80.000 
40.000 

120.000 

40.000 

40.000 

40.000 

120.000 

Yanıt: B 
İşletmenin 4 aya isabet eden (01.09.2006·31.12.2006) devlet tahvil faiz gelirinin hesaplanması: 
Alış Bedeli X % 24 X 4/12 = 500.000 X %24 X 4/12 = 40.000 

38. Y.Ltd. Şti.'nin 01.04.2007 tarihindeki satışı ile ilgili olarak kar/zarar durumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 70.000 TL kar B) 28.000 TL kar C) 28.000 TL zarar 

D) 8.000 TL kar E) 8.000 TL zarar 

Satış tarihine kadar olan işlemiş olan tahvil faiz geliri = 500.000X %24 X 7/12 = 70.000 

200.000 TL'lik kısma isabet eden tahvil faizi = 200.000/500.000 X 70.000 = 28.000 

Anapara + işlemiş faiz = 228.000 

Zararlı satış = 228.000·220.000 = 8.000 

Yanıt: E 
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39. işletmenin satış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıstır? 

A) Gelir Tahakkukları Hesabı 40.000 TL alacaklı 

B) Kamu Kesmi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 200.000 TL alacaklı 

C) Faiz Gelirleri Hesabı 12.000 TL alacaklı 

D) Bankalar Hesabı 220.000 TL borçlu 

E) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 8.000 TL borçlu 

Satış kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: 

---- I --------

BANKALAR 
MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 
KAMU KES. TAHVİL SENET 

BONOLAR! 
GELİR TAHAKKUKLAR! 

FAİZ GELİRLERİ 

220.000 

8.000 

200.000 
1e.ooo· 

12.000'** 

Yanıt: A 

•önceki dönemde Gelir Tahakkukları hesabına alınan 40.000 TL'nin satışı yapılan 200.000 

TL'lik tahvile isabet eden kısımdır. (40.000 X 200.000/500.000=16.000) 

.. İzleyen dönem başından satış tarihine kadar işlemiş 3 aylık faiz tutarı (200.000 x % 24 X 

3/12=12.000) 

40. işletmenin yaptığı genel kurulda dağıtılmasına karar verilen karın 3 000 TL'lik kısmının 

iştiraki X AŞ' e ait olduğu anlaşılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- I -----

DÖNEM NET ZARARI 

B) 

C) 

D) 

E) 

DİGER TİCARİ BORÇLAR 
I 

I 
GEÇMİŞ DÖNEM KARLARI 

DÖNEM NET KARI 
I 
I 

ORTA15LARA BORÇLAR 
DONEM NET KARI 

I 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
iŞTiRAKLERE BORÇLAR 

I 
I 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

I 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

Yanıt: D 
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Kar dağıtımı kaydında 570.Geçm)ş .Yıllar Karları Hesal;ıının borçlandırılması gerekir. Bu karın 
iştiraklere ait olan• kısmı ise 332.lş\iraklere Borçlar hesabının alacağına kaydedilmesi gerekir. 
Odeme yapıldığı zaman ise 332.lştiraklere Borçlar Hesabının borçlandırılarak •Kasa veya 
Bankalar Hesabının alacaklandırılması gerekir. 

41. İşletme, 19 Haziran 2008 tarihinde nominal değerleri 10 TL olan 50 adet tahvili, işlemiş 
faizleri ile birlikte 560 TL'ye satın almıştır.Bu işleme alt yevmiye kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ---- ı -----
ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIKLAR 

KASA 
ı-----

B) ---- ı ----
ÖZEL KESİM TAHVİL 

C) 

D) 

E) 

SENET VE BONOLAR! 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

KASA 

1 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 

KASA 
1 

1 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 

KASA 
FAİZ GİDERLERİ 

1 

1 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

KASA 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

1 

560 

500 

60 

500 
60 

560 

500 
60 

560 

560 

560 

500 
60 

500 
60 

Yanıt: A 

Tahviller, senet, bono gibi sabit getirili menkul kıymetler Hisse senetlerinde olduğu gibi, 
alındığında alış bedeli üzerinden borçlanır, satıldıklarında aynı bedel üzerinden alacaklanır. 

Satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark, menkul kıymet satış kar/zararı hesabına alınır. Ancak 
sabit getirili menkul kıymetler bazen ödenmemiş faizi içeren bir biçimde de alınabilir. Bu durum 
genellikle tahvillerin ihraç tarihinden daha sonraki bir tarihte satın alınması sırasında ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda vade sonunda tahsil edilecek faiz alış tarihinden önceki ve sonraki 
dönemleri kapsadığından sadece alış tarihinden sonraki günlere ilişkin faizin gelir olarak dikkate 
alınması gereliir. Yanıttaki 198-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı yerine 136-Diğer Çeşitli 
Alacaklar hesabı da kullanılabilir. 
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42. İşletmenin elindeki faiz başlangıcı 1 Eylül olan, yıllık faiz ödemeli tahvlllerinln 31 

Aralık itibariyle işlemiş faizi 365 TL dir. Bu işleme alt yevmiye kaydında 

borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 
B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 
C) Diğer Çeşltli Alacaklar 
D) GelirTahakkukları 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler 
Yanıt: D 

Bu işleme ilişkin yapılacak yevmiye maddesinde 181 Gelir Tahakkukları Hesabı borçlanırken, 

642-Faiz Gelirleri Hesabı alacaklanır. 

43. İşletme nominal değeri 50 000 TL, alış değeri 60 000 TL olan hisse senetlerini peşin 

olarak 75 000 TL ye satmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 

KASA 75.000 
HİSSE SENETLERİ 60.000 

MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 15.000 

I 

B) 

KASA 75.000 
HİSSE SENETLERİ 50.000 

MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 10.000 

MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 15.000 

I 

C) 

KASA 75.000 
HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET 50.000 

SATIŞ KARLARI 25.000 
I 

D) 

KASA 15.000 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 15.000 

I 

E) I 

KASA 75.000 
HİSSE SENETLERİ 75.000 

I 

Yanıt: A 

Hisse senetleri nominal değerleri dikkate alınmadan alış bedeli ile kayıtlara alınır. Satış bedeli 

ile alış bedeli arasındaki olumlu farklar Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına alacak kaydedilir. 
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44.İşletme; bir, AŞ tarafından 1 Haziran 2008 tarihinde ihraç edilen yıllık % 18 faizli ve faizi 12 aylık dönem 
sonlan itibariyle ödenen tahvillerin 500.000 TL nominal değerli kısmını 10 Eylül 2008 tarihinde 527.000 
TL'ye banka aracılığıyla satın almıştır. Satın alınan tahviller 10 Aralık 2008 tarihinde banka aracılığıyla 
550.000 TL'ye satılmıştır. (Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.) 

Buna göre, tahvillerin satın alınmasıyla ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 502.000 
DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIKLAR 25.000 

BANKALAR 527.000 
I 

B) 
I 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 527.000 

BANKALAR 527.000 
I 

C) 

BANKALAR 27.000 
KAMU KESİMİ TAHVİL 
SEN. VE BONOLAR! 27.000 

D) I 

BANKALAR 527.000 
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 527.000 

I 
E) I 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 502.000 
DİGER OLAGAN GİDER VE 
ZARARLAR 25.000 

BANKALAR 527.000 
I 

Yanıt: A 

Tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetler bazen ödenmemiş faizi içeren bir biçimde de alınabilir. 
Bu durum genellikle tahvillerin ihraç tarihinden daha sonraki bir tarihte satın alınması sırasında 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda vade sonunda tahsil edilecek faiz alış tarihinden önceki ve 
sonraki dönemleri kapsadığından sadece alış tarihinden sonraki günlere ilişkin faizin gelir olarak 
dikkate alınması gerekir. Alış sırasında işlemiş faizler "136 Diğer Çeşitli Alacaklar" veya "198 
Diğer Çeşltli Dönen Vartıklar'' hesabına (borç) alınır. Tahvillerin satılması sırasında bu hesaplar 
alacaklandırılarak kapatılır. 

01.06.2008--------------------- 10.09.2008-----

(İhraç tarihi) ---işlemiş faiz---(alış tarihi) 

ALIŞ DEGERİ= Alış fiyatı-İşlemiş faiz 
= 527.000-( 500.000 x 100/360 x 18/100) 
502.000= 527.000-25.000 
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45.Yukandakl soruda ·10.12.2008 tarihinde tahvillerin satışıyla ilgili yapılması gereken kayıt 

aşağıdakllerdelı hangisidir? 

A) 
I 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VEBONOLARI 500.00 
DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIKLAR 27.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLAR! 23.000 

KASA 550.000 

B) 
I 

BANKALAR 550.000 
ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLARI 502.000 

Dİ.GER ÇEŞİTLİ 
DONEN VARLIKLAR 25.000 
FAİZ GELİRLERİ 22.500 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 500 

I 

C) I 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLARI 502.000 
DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN 
VARLIKLAR 25.000 
FAİZ GİDERLERİ 22.500 
MENKUL KIYMET SATIŞ 500 
KARLARI 550.000 

KASA 

D) I 

BANKALAR 550.000 
ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLAR! 502.000 

MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 25.000 

FAİZ GELİRLERİ 23.000 
I 

E) 

KASA 550.000 

BANKALAR 550.00 
I 

altşta işlemiş faiz a!<Ufte iken işlemiş faiz 

01.06.2008-----------10.09.2008-----------10.12.2008 

Tahvillerin aktifte iken işlemiş faizi= 500.000 x 90/360 x 18/100 = 22.500 

Tahvil Satış Karı= Satış Bedeli - (Alış Değeri+Aktifte iken İşlemiş Faiz) 

Yanıt: B 

Alış Bedelinin tespitinde tahvilin alış sırasında ödenmiş faizin ayrıştırılması gerektiği unutulmamalıdır. 
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46. İşletme 50.000 TL'ye satın aldığı hisse senetlerinin dönem sonundaki değerinin 42.000 
TL olarak belirlenmesi nedeniyle karşılık ayırmış ve izleyen dönemde hisse senetlerini 
52.000 TL'ye banka aracılığıyla satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır. 

---/-------

1. BANKALAR 
il. MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
ili.HİSSE SENETLERİ 
iV.KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 

V. MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLARI 

52.000 

8.000 
42.000 

8.000 

10.000 

Buna göre, bu kayıtta kaç numaralı hesaplara ilişkin tutarlar yanlıştır? 

A)I ve il 
D) 111 ve iV 

B) 1 ve 111 
E) 111 ve V 

C) il ve 111 

Yanıt: E 
Hisse senetlerinin satılması halinde kayıtlara alındığı alış bedeli ile alacaklanması yani 50.000 TL ile 
kayıUardan çıkılması gerekir. Bu durumda satıştan oluşan menkul kıymet satış karının 2.000 TL olması 
gerekir. 

47. A işletmesi sermayesinin %60'ına sahip olduğu B A.Ş. ile ilgili olarak Bağlı Ortaklıklar 
Hesabında 30.000 TL, Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı 
Hesabında 5.000 TL kayıtlıdır. B.A.Şnin % 50 oranında sermaye artırımına A işletmesi 
katılmamıştır. A işletmesinin bu durumda yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) İştirakler Hesabı Borçlu 30.000 TL 
B) Bağlı Ortaklıklar Hesabı Alacaklı 30.000 TL 
C) İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Alacaklı 
D) Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü karşılığı Hesabı Borçlu 
E) iştirakler Yenidene Değerleme Artışları Hesabı Borçlu 

Yanıt: E 
Bir hesap tan diğer bir hesaba aktarım yapılırken o hesabın düzenleyici hesabının da dikkate 
alınması gerekir. Yukarıdaki işlemle ilgili yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

--- / ---------

İŞTİRAKLER 30.000 
BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE 
PAYLARI DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI 5.000 

BAGLI ORTAKLIKLAR 30.000 
İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI 
DEGER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 5.000 
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48. İşletme "C" Anonim.Şirketinin sermayesinden 5.000TL'lik kısmını taahhüt etmiştir. 

İşletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Kasa Hesabı 5.000 TL.: alacaklı 

B) İştirakler Hesabı 5.000 TL borçlu 

C) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı 5.000 TL borçlu 

D) Bankalar Hesabı 5.000 TL alacaklı 

E) Bankalar Hesabı 5.000 TL borçlu 
Yanıt: B 

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (·) İştiraklerle İlgili Sermaye Taahhütlerinin İzlendiği 

Hesaptır. İştirak İçin Sermaye Taahhüdünde Bulunulduğunda "242. İştirakler Hesabı" 

karşılığında Bu Hesaba Alacak, Taahhüt Yerine Getirildikçe De Hesaba Borç Kaydedilir. 

49.İskontolu olarak ihraç edilen finansman bonosunu satın alan bir işletme, finansman 

bonosunun nominal bedeli ile satın alma bedeli arasındaki farkı (iskonto tutarını) 

aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydetmelidir? 

A) Gelecek Aylara Ait Giderler 

B) Menkul Kıymet Satış Karları 

C) Faiz Gelirleri 
D) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

E) Reeskont Faiz Gelirleri 
Yanıt: O 

Tahvil ve senetler sabit getirili menkul kıymetlerdir. İskontolu olarak ihraç edilen bu menkul 

kıymetlerin İhraç •edilen tarafından vadesi geldiğinde nominal değer üzerinden ödeme 

yapılacağı için aliın''için nominal değer altında yapılan ödeme (ki buna iskonto denir) gelecek 

dönemi ilgilendiren faiz geliridir. Söz konusu tutar gelecek dönemlerde faiz gelirleri hesabına 

aktarılmak üzere 380/480 Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler hesabında tutulur. 

50.İşletme hisse senetlerinin nominal değerlerini hangi hesapta izleyebilir? 

A) Menkul Kıymet İhraç Farkları 
B) Hisse Senedi İhraç Primleri 
C) Menkul Kıymet Satış Zararları 
D) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

E) Nazım Hesaplarda 

Yanıt: E 

Hisse Senetleri Vergi Usul Kanununa göre alış bedeli, Türk Ticaret kanununa göre piyasa 

değeri ile veya en fazla maliyet bedeli ile değerlenir. Ancak işletmeler hisse senetlerinin 

nominal değerlerini bilgisini muhasebeleştirmek isterse nazım hesaplarda izleyebilir. 
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i·, , 51"53 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A İşletmesinin elinde bir anonim şirketin ihraç etmiş olduğu alış bedeli 1 o TL olan 5000 adet 
hisse senedi vardır. Hisse senetlerinin dönem sonundaki borsa değeri 9 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu hisse senetlerinin yarısı izleyen dönemde 11 TL birim fiyattan 
satılmıştır. 

51. A işletmesi hisse senetlerini Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlemesi 
durumunda nasıl bir işlem yapması gerekir? 

A) Değer düşüklüğü kadar tutarı Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabına 

alacak. lqıydetrreliciir. 
B) Değer'.,düŞüFlüğü kıİdar tutarı Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabına borç 

kaycietmelidir . . . 
C) Değer düşüklüğü kacjar Hisse senetleri hesabına alacak kaydetmelidir. 
D) Değer düşüklüğü kadar Hisse senetleri hesabına borç kaydetmelidir 
E) Herhangi bir kayıt yapmasına gerek yok1ur. 

Yanıt: E 

Hisse senetleri için Vergi Usul Kanununa göre değerleme işlemi yapılacaksa, alış bedeli ile 
değerleme yapıldığı için h.isse senetlerindeki değer düşüklüğü ve değer artışları için herhangi bir 
işlem yapılmasına gerek yoktur. 

52.A işletme$i piyasa dİ!ğerl ile değerleme yaparsa dönem sonunda yapacağı yevmiye 
kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları 
B) Karşılık Giderleri 
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 
D) Diğer Olağan Gider ve Zararlar 
E) Hisse Senetleri 

Yanıt: D 

Hisse senetleri borsa değeri (piyasa değeri) ile değerleme yöntemi uygulanıyorsa piyasa 
değerinde meydana gelen artış ve azalışlar kar/zarar yazılarak hisse senetleri hesabının kalanı 
piyasa değerine eşitlenir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
olacak1ır. 

---ı-------
659 DİGER OLAGAN GİDER 

VE ZARARLAR 
110 HİSSE 
SENETLERİ 

5.000 
5.000 
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53.A işletmesi piyasa değeri ile değerleme yaparsa hisse senetlerinin satış kaydında 

aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 
" ' 

A) Hisse ~enetleri Hesabı 27.500 TL borçlu 
B) Hisse Senetleri Hesabı 22.500 TL alacaklı 
C) Menkul Kıymet Satış Karları 2.500 TL borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı 5.000 TL alacaklı 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 2.500 TL alacaklı 
Yanıt: B 

Hisse senetlerinin piyasa değeri ile değerlenmesi ile söz konusu hisse senetlerinin hesap kalanı 

dönem sonundaki piyasa değerine eşitlenir. Yani hesap kalanı 50.000-5.000=45.000 TL 

olacaktır. Söz konusu hisse senetlerinin yarısının satılması durumunda ise 11 O Hisse Senetleri 

hesabının 22.500 TL ile, 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının 5.000 TL alacaklanması; 

100 Kasa Hesabının 27.500 TL ile borçlanması gerekir. 

54-55 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız 

Hisse senetlerini piyasa değeri ile değerleyen bir işletmenin Hisse Senetleri hesabının borç 

kalanı 15.00Ö TL dir. Dönem sonunda söz konusu hisse senetlerinin borsa değeri 17.000 TL 

dir. Söz konusu hisse senetleri izleyen dönemde 16.000 TL'ye satılmıştır. 

54.İşletmenin dö_nem sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

HİSSE SENETLERİ 2.000 
MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLAR! 2.000 

I 
B) 

I 
HİSSE SENETLERİ 17.000 

MENKUL KIYMET 
SATIŞ KARLAR! 17.000 

I 
C) I 

HİSSE SENETLERİ 2.000 
DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 2.000 

D) I 

HİSSE SENETLERİ 15.000 
DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 15.000 

E) 

HİSSE SENETLERİ 2.000 
FAİZ GELİRLERİ 2.000 

Yanıt: C 
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55.İşletmenin satışı yaptığı dönemde hisse senetlerinden elde ettiği kar veya zararı hangi 
hesaba hangi tutarda kaydetmelidir? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının borcuna 2.000 TL 

B) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının alacağına 2.000 TL 

C) Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının alacağına 1.000 TL 

D) Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının borcuna 2.000 TL 

E) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabının borcuna 1.000 TL 

İşletmenin satış anında yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
---/-------

100 KASA 
655 MENKUL KIYMET SATIŞ 

ZARARLAR! 
110 HİSSE 
SENETLERİ 

16.000 
1.000 

17.000 

Yanıt: E 

56.Kısa vadeli yatırım amacıyla elde tutulan hisse senetlerinde alış bedellerine göre değer 
düşüklüğü meydana geldiğinde yapılacak yevmiye kaydında alacaklandırılacak hesap 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karşılık Giderleri Hesabı 

B) İştirakler Hesabı 
'C) Dönem Karı veya Zararı Hesabı 

D) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 

E) Hisse Senetleri Hesabı 

57. 

Bankalar 
Komisyon Giderleri 

Hisse Senetleri 

xxxx 
xx 

xxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 
A) Komisyon ödenerek hisse senedi alınması 

B) Komisyon ödenerek hisse senedi satılması 

C) Komisyon karşılığı hisse senedi satın alınması 

D) Hisse senedi ihracı yapılırken komisyon ödenmesi 
E) Hisse senedi ile komisyon gideri ödenmesi 

Yanıt: D 

Yanıt: B 
Yevmiye maddesindeki 110-Hisse Senetleri Hesabının alacaklanması, 102-Bankalar Hesabının 
Borçlanması, Hisse senedinin satışı karşılığında banka hesabına giriş yapıldığını gösterir. 653-
Komisyon Giderleri Hesabının borçlanması ise bu işlemle ilgili olarak komisyon gideri ödendiğini 
göstermektedir. 
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58. İşletmenin iştiraki durumundaki M şirkeUnde yapılan sermaye artışı nedeniyle 

işletmenin sermaye payı % 20' den, % B'e düşmüştür. Bu bilgilere göre yapılacak 

yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? · 

A) 

KASA )()()( 

HİSSE SENETLERİ )()()( 

B) 
I 

BAGLI ORTAKLIKLAR )()()( 

İŞTİRAKLER xxx 
I 

C) I 

İŞTİRAKLER xxx 
BAGLI MENKUL xxx 
KIYMETLER 

I 

D) I 

İŞTİRAKLER xxx 
BAGLI ORTAKLIKLAR xxx 

E) I 

BAGLI MENKUL KIYMETLER xxx 
İŞTİRAKLER xxx 

I 
Yanıt:E 

59.İşletme 1 Nisan 2009 tarihinde yıllık faizi o;.; 12 olup dönem sonu faiz ödemeli, bir yıl 

vadeli, yazılı değeri 1.000.000 TL olan hazine bonosu satın almıştır. Söz konusu 

bonoların % 40'ı 1 Mart 2010 tarihinde 425.000 TL'ye banka aracılığı ile satılmıştır. 

İşletmenin yapması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Bankalar hesabı borçlu 425.000TL 

B) Menkul Kıymet Satış Karları hesabı alacaklı 25.000 TL 

C) Kamu kesim tahvil senet bonoları alacaklı 400.000 TL 

D) Gelir tahakkukları hesabı alacaklı 36.000 TL 

E) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 8.000 TL 

/ 
102 BANKALAR 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLAR! 

112 KAMU KES.TAH.SEN.BON 

181 GELİR TAHAKKUKLAR!' 

642 FAİZ GELİRLERİ' 

/ 

425.000 

19.000 

400.000 

36.000 

8.000 

Yanıt:B 

•önceki dönem sonunda tahakkuk ettirilen faiz tutarının % 40'ı , ( 1.000.000 x 9/12 x 121100) x%40=36.000 

••cari dönemin faiz geliri (400.000 x 2112 x 121100) =36.000 
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TİCARİ ALACAKLAR-DİGER ALACAKLAR 
• 

1.Aşağıdaki hesaplardan hangisi ticari alacakların izlendiği hesaplardan biri değildir? 
A) Alacak Senetleri 
8) Şüpheli Ticari Alacaklar 
C) Diğer Ticari Alacaklar 
D) Diğer Çeşitli Alacaklar 
E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

Yanıt: D 

İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından kaynaklanan senetli ve 
senetsiz alacakları "ticari alacakları• oluşturur.Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve 
işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar 12.Ticari Alacaklar 
hesap grubunda gösterilir. Bilanço günü itibariyle vadesi bir yılın altına düşen bu tür alacaklar, 
22. Ticari Alacaklar Hesap grubundan dönen varlıklar içerisindeki 12.ticari alacaklar hesap 
grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.Bir alacağın bu hesap grubunda gösterilebilmesi için 
işletmenin asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğması gerekir. Ticari 
ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki 
ilgili hesapların ayrıntılarında açıkca gösterilir. 

TiCARi ALACAKLAR 

(UZUN VADELİ) 

221.Alacak Senetleri 

224.Kazanılrnemış Fln.Klra'8ma Faiz Gel. 

226.Varllen Depozito Ye Teminatlar 

221.Alacak Senetleri 

124.Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz.Gel. 

126.Verilen Depozito Ve Teminatla 

(KISA VADELi) 

2.Aşağıdaki hesaplardan hangisi diğer alacakların izlendiği hesaplardan biri değildir? 
A) Ortaklardan Alacaklar 
B) İştiraklerden Alacaklar 
C) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
D) Personelden Alacaklar 
E) Verilen Depozito ve Teminatlar 

Yanıt: E 

Diğer Alacaklar Hesap Grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en 
çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli 
alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur. 
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13-23 DİGER ALACAKLAR (Kısa -uzun Vadeli) 

131-231 Ortaklardan Alacaklar 

132-232 İştiraklerden Alacaklar 

133-233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

135-235 Personelden Alacaklar 

136-236 Diğer Çeşitli Alacaklar 

137-237Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

138 Şüpheli Diğer Alacaklar 

139-239 Şüpheli Diğer Alacaklar KARŞILIGI (-) 

GENEL MUHASEBE 

Dikkat edilecek olursa Tek Düzen Hesap planında Şüpheli Alacaklar hesabının uzun vadelisi 

bulunmamaktadır. Bunun nedeni işletmenin nakit yönetimi ile ilgilidir. 

3. Alıcılar Hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alıcılar hesabı, işletmenin, asıl faaliyet konusu oluşturan mal veya hizmet satışından 

doğan vadeli ancak senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. 

B) Alıcalar hesabına ilk kayıt borç tarafa kaydedilir. 

C) Alıcıların nakden veya mahsuben yaptığı ödemeler sonucu bu hesap alacaklandırılır. 

D) Alıcılar hesabı daima borç kalanı verir. 

E) Alıcalar adına yürütülen faizler nedeniyle bu hesap alacaklandırılır. 

Yanıt: E 

ALICILAR HESABI: İşletmelerin asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından 

doğan vadeli ancak senetsiz alacakların izlendiği hesap olup.satışın gerçekleşmesi üzerine, 

satışa konu olan mal ve hizmet bedelleri ile bunlara ilişkin alıcı adına yapılan giderler ve 

anlaşma uyarınca hesaba yürütülen faizler nedeniyle borçlanan, satılan mallardan iadeler, 

alıcının nakden yaptığı ödemeler ve yapılan ıskontolar nedeni ile alacaklandırılan borç karakterli 

bir hesaptır. 

4.Alacak senetleri hesabının işleyişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacak senedinin tahsil edilmesi, bu hesabın alacak kısmına kaydedilir 

B) İşletmenin elindeki alacak senetlerinin ciro edilmesi halinde, bu hesabın alacak kısmına 

kaydedilir 

C) Alacak senedi alındığında bu hesabın borç kısmına kaydedilir 

D) Alacak senedinin tahsilinin şüpheli hale gelmesi halinde bu hesabın alacak kısmına 

kaydedilir 

E) Alacak senetlerine reeskont hesaplanması nedeniyle bu hesabın alacak kısmına kayıt 

yapılır 
Yanıt: E 

Alacak senetlerine dönem sonunda reeskont hesaplanırken 121.Alacak Senetleri Hesabı 

kullanılmaz. 647 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borçlandırılması karşılığında 122 Alacak 

Senetleri Reeskontu Hesabı(-) alacaklandırılır. 
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5.· 

KASA xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

---- I ------

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisinEı aittir? 

A) Senetle mal satışı yapılması 

B) Kredili mal satışı 

C) Senet tahsili 

D) Senet düzenlenmesi 

E) Senet cirosu 

Yanıt: C 

ALACAK SENETLERİ HESABI: İşletmenin üçüncü kişilere sattığı mal ve gördüğü hizmetlere ya da 
senetsiz ticari alacaklarına karşılık aldığı bono ve poliçelerin izlendiği hesaptır. Alınan senet 
(bono ve poliçe) tutarları ile işletmenin kendi lehine çektiği ve muhatabın "kabul" ettiği poliçe 
tutarları bu hesaba borç; tahsil edilen, iskonto ettirilen ve üçüncü kişilere ciro edilen ve çeşitli 
nedenlerle iade edilen senet tutarları ise alacak kaydedilir. 

6. 
----ı-----

ALINAN ÇEKLER XXX 
ALICILAR XXX 

----/-----

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Çek cirosu 

B) Alıcılara mal satışı 

C) Alıcıların borcunu nakit ödemesi 

D) Alıcıların borcunu çekle ödemesi 

E) İşletmenin çek keşide etmesi 

Yanıt: D 

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve 
hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir. Alınan çekler hesabının borçlandırılması bu 
ödemenin çekle yapıldığını göstermektedir. 

7.İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla 
aldığı bir değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir borcun karşılığı olmak 
üzere ödediği paralar hangi hesapta izlenir? 

A) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında 

B) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında 

C) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında 

D) Verilen Sipariş Avansları Hesabında 

E) Gider Tahakkukları Hesabında 

Yanıt: C 
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"Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı" İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının 

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere 

verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. 

8.İşleme elindeki senetleri tahsile göndermesi durumunda yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
·Tahsildeki Sene11er 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
-Cüzdandaki Senetler 

1 

B) 
1 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
ALINAN ÇEKLER xxxxx 

1 
C) 1 

ALINAN ÇEKLER xxxxx 
-Cüzdandaki Senetler 

ALINAN ÇEKLER xxxxx 
- Tahsildeki Çekler 

1 

D) 
ALINAN ÇEKLER xxxxx 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 

E) 

ALINAN ÇEKLER xxxxx 
ALICILAR xxxxx 

Yanıt: A 

Alacak Senetleri Hesabı, cüzdandaki senetler, tahsildeki senetler, teminattaki senetler, TL ve 

yabancı paralı senetler olarak bölümlenebilir. Bir senet tahsili gönderildiği zaman yardımcı 

hesaplar kullanılarak muhasebeleştirme yapılacaksa, cüzdandaki senetler yardımcı hesabı 

alacaklanarak, tahsildeki senetler alt hesabının borçlanması gerekir. 

9.İşletmenin daha önceden kredili olarak mal sattığı müşterilerden olan alacağının 2.000 

TL kısmının tahsili şüpheli hale geldiğini saptamış ve % 70 oranında karşılık 

ayırmaya karar vermiştir. Bu işlemle ilgili olarak işletmenin yapacağı kayıtta aşağıda

kilerden hangisi yer almaz? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 2.000 TL Borçlu 

B) Alacak Senetleri Hesabı 2.000 TL Alacaklı 

C) Karşılık Giderleri Hesabı 1.400 TL Borçlu 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı. 1400 TL Alacaklı 

E) Alıcılar Hesabı 2.000 TL Alacaklı 
Yanıt: B 
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İşletmenin yapması gereken kayıt şöyledir: : ; . 

----/-------
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 2.000 

ALICILAR 2.000 

-co==-c=-= I -------
KARŞILIK GİDERLERi 1.400 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIGI 1.400 

10.İşletmenin finansman ihtiyacı için elindeki 900 TL tutarlı senedi bankaya iskonto 
ettirmiştir. Banka, senedin net tutarı olan 760 TL'yl işletmenin hesabına geçmiştir. 
İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A} ---- ı -----
BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
----ı 

B} ---- ı -----
ALACAK SENETLERİ 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

BANKALAR 
----ı 

C} ----
BANKALAR 

ALACAK SENETLERİ 

D} ı _____ _ 

BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

~---ı 

E) ı _____ _ 

760 
140 

760 
140 

900 

900 

ALACAK SENETLERİ 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

900 

BANKALAR 

900 

900 

900 

900 

140 
760 

Yanıt: A 

İşletmeler nakit ihtiyacı için elindeki alacak senetlerinin vadesini beklemeden bunları bir kredi 
kuruluşuna satarak o günkü iskonto haddi üzerinden peşin değerini almasına "senet iskontosu" 
yada "senet kırdırılması" denir. İskonto için verilen senet bedelleri Alacak Senetleri hesabına 
alacak kaydı, senedin iskonto tutarı ise Finansman Giderleri hesabına borç kaydı yapılır. 
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11. İşletmenin elinde olan müşteri Ali Bilir'e ait 300 TL .değerindeki senet, alıcının nakit 

sıkıntısı nedeni ile 350 TL değerinde yeni bir senet ile değiştirilmiştir. İşletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

ALACAK SENETLERİ 
ALICILAR 
FAİZ GELİRLERİ 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ 
FAİZ GELİRLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
I 

C) I 

ALACAK SENETLERİ 
KOMİSYON GİDERLERİ 

ALICILAR 

D) I 

ALACAK SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
FAİZ GELİRLERİ 

I 
E) I 

ALACAK SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 

350 

300 
,50 

300 
50 

350 

350 

300 
50 

.350 

350 

300 
50 

350 

Yanıt: D 

Senedin vadesi dolduğunda senet borçlusunun, daha ileri vadeli bir senetle, vadesi dolan 

senedi değiştirilmesini önerebilir. Bu öneri Kabul edildiğinde yeni senedin eski senede göre 

vade farkı daha fazla olacaktır. Bu işlemin alacaklı işletme açısından muhasebeleştirilmesinde 

vade farkı kadar 642-Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. Eski senet tutarı kadar 121-Alacak 

Senetleri Hesabı alacaklanırken, aynı hesap yeni senet tutarı kadar borçlandırılır. 

12. 

DİGER OLAGANDIŞI 

GİDER VE ZARARLAR xxxx 
DİGER TİCARİ ALACAKLAR xxxx 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Tahsili yapılan şüpheli alacakların kaydı 

B) Tahsili imkansız hale gelen alacakların kaydı 

C) Hatır bonosu keşide edilmesinin kaydı 

D) Ticari alacaklılara faiz ödemesi yapılmasının kaydı 

E) Alıcılar tarafından yapılan giderin üstlenmesinin kaydı 
Yanıt: B 
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Değersiz Alacak: Vergi Usul Kanununa göre; Kazai bir. hükme (mahkeme. kararına) veya kanaat 
getirici bir vesikaya (belgeye) göre. tahsiline imkan kalmayan alacaklara değersiz alacak denir. 
Değersiz alacak haline gelen alacaklar mukayyet.değerleri ile gider yazılırlar. Bu işlem için ilgili 
"Alacak hesabına" alacak kaydı yapılarak, diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına borç 
kaydı yapılır. 

13.İşletme, komşusu Mehmet Keser'den 150 TL tutarlı hatır senedi almıştır. İşletmenin 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı -----
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

ALICILAR 

B) ----

150 

ALICILAR 150 

150 

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 150 

C) ı _____ _ 

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 
ALACAK SENETLERİ 

---- I ------

0) 1 ------
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

ALINAN ÇEKLER 
ı------

E) ----
ALACAK SENETLERİ 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

---- 1 ------

150 
150 

150 
150 

150 
150 

Yanıt: E 
Esas faaliyetle ilgili olmayıp, kişisel dostluk, komşuluk ve iş ilişkisi vs. nedenlere dayanılarak 
imzalanan senetlere hatır senedi denir. Hatır senedini kredili mal almak veya banka kredilerinden 
yararlanmak isteyen işletme, gerçekte borcu olmayan işletmeden bono alabilir veya üzerine poliçe 
çekebilir. Hatır senedini alan işletme 336-Diğer Çeşltli Borçlar hesabına alacak, 121 Alacak senetleri 
hesabına borç kaydı yapar. Ciro edilen veya iskonto ettirilen senetler genellikle işletme tarafından, 
vade sonunda, geri alınır veya senet tutarı hatır senedi verene ödenir. 

14. 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
ALICILAR 

xx 
xx 

İşletme yukarıdaki yevmiye kaydını hangi işlem için yapmıştır? 
A) Alacak senetlerinin tahsil edilmesi 
B) Kredili alacakların tahsil edilmesi 
C) Alacak senedi alınması 
D) Kredili alacakların şüpheli hale gelmesi 

E) Kredili alacakların tahsil edilmesi 
Yanıt: D 
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"Şüpheli Ticari Alacaklar ·Hesabı" ·Ödeme süresi geçmiş bu nedenle' vadesi bir kaç defa 

uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına 

aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar. Tahsili şüpheli hale gelmiş olan,alacaklar ilgili 

hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal 

alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu 

hesaba alacak kaydedilir. 

15. İşletmenin cüzdanında $= 1.6 TL üzerinden alınmış 2000 $ tutarında bir alacak senedi 

mevcuttur. Yıl sonundaki kur 1$=1.65 TL'dlr. İşletmenin yıl sonunda yapması gereken 

kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 100 

KAMBİYO KARLARI 100 
I 

B) 
I 

ALINAN ÇEKLER 100 

KAMBİYO KARLARI 100 
I 

C) I 

KAMBİYO ZARARLAR! 100 

ALINAN ÇEKLER 100 
I 

D) I 

KAMBİYO ZARARLAR! 100 

ALACAK SENETLERİ 100 
I 

E) 

ALACAK SENETLERİ 100 

MENKUL KIYMET SATIŞ 

KARLARI 100 
I 

Yanıt: A 

Envanter gününde alacak senetlerinin tutar ve vadeleri belirlenerek listelenir ve reeskont 

tutarları hesaplanır, yabancı paralı senetler bilanço günündeki kura göre değerleri bulunur. 

Dönem sonundaki değerleme kurunun, yabancı paralı senetlerin hesaplara alış kurunun üzerine 

çıkması durumunda, kur artışı kadar, 121 Alacak Senetleri Hesabına borç, 646 Kambiyo Karları 

Hesabına alacak kaydı yapılır. 
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16-18.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. o 'I 

İşletme, 12.03.2009 tarihinde Şahıs A'dan 15.06.2009 vadeli 300 TL'lık hatır senedi almıştır. 
İşletme 14.04.2009 tarihinde hatır senedini bankaya 275 TL'ye iskonto ettirilmiş ve vadesi 
geldiğinde senet işletmenin bankadaki hesabından ödenmiştir. (vergiler ihmal) 

16. İşletmenin 12.03.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BORÇ SENETLERİ 300 
DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 300 

I 
B) 

I 

DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 300 
BORÇ SENETLERİ 300 

I 
C) 

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 300 
ALACAK SENETLERİ 300 

D) 

ALACAK SENETLERİ 300 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 300 

I 
E) 

BORÇ SENETLERİ 300 
ALACAK SENETLERİ 300 

Yanıt: D 

Hatır senedini alan işletme 336-Diğer Çeşitli Borçlar hesabına alacak, 121 Alacak senetleri 
hesabına borç kaydı yapar. 

17. İşletmenin 14.04.2009 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer 
alır? 

A) Bankalar hesabı 300TL alacaklı 

B) Kasa hesabı 275TL alacaklı 

C) Finansman giderleri hesabı 25TL borçlu 

D) Alacak senetleri hesabı 300TL borçlu 

E) Alacak senetleri hesabı 275TL alacaklı 

İşletmenin yapması gereken kayıt şöyledir: 

KASA 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

275 
25 

300 

Yanıt: C 
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18. İşletmenin 15.06.2009 tarihinde yapması'gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

KASA 

B) ---- I ------

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 
BANKALAR . . 

----ı 

C) i ------

DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

BANKALAR 
---- I -------

D) '-------

BANKALAR 

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 
I 

E) ____ i ------

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

BANKALAR 
---- I ------

300 
300 

275 
275 

275 
275 

275 
275 

300 
300 

Yanıt: E 

Hatır senedi ödendiği zaman 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının borçlandırılarak tasfiye 

edilmesi, bankadan ödeme yapıldığı için 102 Bankalar Hesabının alacaklanması gerekir. 

19. İşletme, aynı iş merkezinde faaliyet gösteren A Limited Şirkete SOOTL senet karşılığı 

borç vermiş. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 500 
KASA 500 

B) 
I 

.. İŞTiRAKLER 500 
KASA 500 

I 

C) I 

ALACAK SENETLERİ 500 
KASA 500 

D) 

KASA 500 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 500 

I 

E) 

KASA 500 
DİGER ÇEŞİTLİ 

ALACAKLAR 500 
I 

Yanıt: A 



GENEL MUHASEBE 1109 

İşletmenin verdiği borç nedeni ile.faaliyeti ile ilgili ıolmayan bir alacak.:hakkı doğduğu içinı bu 
alacağı 13.Diğer Alacaklar Hesap gurubu_nda izlemesi gerekir. Ancak bu hesap grubunda' ayrı 
bir senet hesabı açılmadığı için senetli olsun olmasın ilgili hesaba kayıt yapılır. Soruda söz 
konusu işlemin 136/236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına alınması gerekir. 

20. İşletmenin alıcılara kabul için gönderdiği ~Hçen.in, alıcılar tarafından kabul edllip 
imzalanması halinde işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
- Cüzdandaki Senetler 

ALACAK SENETLERİ xxxxx ·Kabuldeki Senetler 
I 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
- Kabuldeki Senetler 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
-COzdandaki Senetler 

I 
C) I 

ALACAK SENETLERİ xxxxx 
- Cüzdandaki Senetler 

ALICILAR xxxxx 
I 

O) 

ALICILAR xxxxx 
ALACAK SENETLERİ xxxxx 

-Kabul Edilmiş Senetler 

I 
E) I 

ALICILAR xxxxx 
- Kabul Edilmiş Senetler 

ALICILAR xxxxx 
-Cüzdandaki Senetler 

Yanıt: C 
20. 

1 

DİGER TİCARİ ALACAKLAR xxxx 
ALACAK SENETLERİ xxxx 
- Tahsildeki Senetler 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 
A) Senetsiz alacağın şüpheli hale gelmesi 

B) Tahsildeki alacak senedi için karşılık ayrılması 

C) Tahsildeki alacak senet için kanuni takip başlatılması 

D) Tahsildeki alacak senedinin tahsilinin imkansız hale gelmesi 

E) Alacak senedinin tahsile gönderilmesi 

Yanıt: C 
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121 Alacak Senetleri-tahsildeki senetler hesabının alacaklanrııası, 127 Diğer Ticari Alacak 

Senetleri Hesabının borçlanması daha önce tahsile gönderilen bir senedin tahsil edilemeyerek 

takibe başladığını gösterir 

21. Daha önceden karşılık ayrılmamış alacağın değersiz alacak haline gelmesi halinde 

yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

DİGER OLAGAN GİDER VE xxx 
ZARARLAR xxx 

ALICILAR 
I 

B) 

ALICILAR xxx 
DİGER OLAGAN xxx 
GİDER VE ZARARLAR 

C) 

ALICILAR xxx 
KARŞILIK GİDERLERİ xxx 

I 

D) I 

ALICILAR xxx 
ŞÜPHELİ TİCARİ 

ALACAKLAR xxx 

E) I 

ŞÜPHELİ TİCARİ xxx 
ALACAKLAR 

ALICILAR xxx 
Yanıt: A 

22.İşletmenin bir kamu ihalesine katılabilmek için nakit olarak yatırdığı geçici teminat 

tutarı aşağıdakilerden hangisine kaydedilir? 

A) Diğer Ticari Alacaklar Hesabının Borcuna 

B) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Alacağına 

C) Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabının Alacağına 

D) Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabının Borcuna 

E) Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabının Borcuna 
Yanıt:D 

"Verilen Depozito ve Teminatlar" işletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının 

üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere 

verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.Verilen depozito ve 

teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir. 

Bu hesaba kayıt yapılabilmesi için verilen değerin mutlaka nakit olması gerekir. 
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23. Aşağıdakilerden, hangisi, dönem sonunda , alacak,,. senetlerine yapılan reeskont 
işleıninin muhase~leştirilmesidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU xxx 

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ xxx 

I 
B) 

I 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU xxx 

ALACAK SENETLERİ xxx 
I 

C) I 

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ xxx 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU xxx 

D) I 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ xxx 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU xxx 

I 
E) I 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU xxx 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ xxx 

Yanıt: D 

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak 
senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde "Alacak Senetleri Reeskontu (-)"hesabı 
kullanılır. Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan 
Gider ve Zararlar" grubundaki "657. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen 
dönemde bu hesap "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar" grubundaki "647. 
Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır. 
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24-26cSorulan Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Kaya işletmesi, 31.12.2008 tarihi itibariyle envanterinde bulunan 31.01.2009 vadeli ve 50.000 

TL nominal değerli alacak senedini dış iskonto yöntemine göre reeskonta tabi tutmuştur. 

Senedin üzerindeki faiz oranı % 12'dır. 

24.Reeskont tutarı ne kadardır? 

A)500 
D)1600 

B) 600 
E)2000 

F= A.N.T=50.000X1/12x/12/100=500 

C) 750 . 

Yanıt: A 

25. İşletmenin reeskont işlemi ile ilgili olarak 31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

B) 

C) 

D) 

E) 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 

BORÇ SENETLERİ 
REESKONTU 

1 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 

1 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

I 

1 

ALACAK SENETLERİ 

REES.KONTU 
FAİZ GELİRLERİ 

1 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
500 

500 

500 
Yanıt: C 
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26. İşletmenin 01.01.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı ----
REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

B) ---- ı ----
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 

ı-----

C) ____ ı ____ _ 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 

D) ----
REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 

BORÇ SENETLERİ 
REESKONTU 

----ı-----

E) __ _ 

BORÇ SENETLERİ 
REESKONTU 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Yanıt: C 
27. İşletmeden kredili olarak mal alan müşterilerden biri 200 TL borcunu vadesinde 

ödeyemediği için, yapılan sözleşme. gereği 220 liralık bono alınmıştır. 
İşletmenin yapması gereken yevmiye kaydında alacaklı. hesap aşağıdakilerden 
hangisi yer alır? 
A) Satış İskontoları Hesabı 20TL 'Borçlu 
B) Alacak Senetleri Hesabı 200TL Alacaklı 
C) Alıcılar Hesabı 200 TL Borçlu 
D) Borç Senetleri Hesabı 200TL Borçlu 
E) Faiz Gelirleri Hesabı 20TL Alacaklı 

İşletmenin yapması gereken kayıt şöyle olacaktır: 

----! 

ALACAK SENETLERİ 
ALICILAR 
FAİZ GELİRLERİ 

220 
200 

20 

Yanıt: E 
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Kredili bir alacak için senet alındığında; 120 Alıcılar hesabının alacaklandırılarak kapatılmasını 

121 Alacak senetleri Hesabına Borç kaydı yapılmasını gerektirir. Ancak eski kredili alacak ile 

alınan senet arasındaki fark bir bakıma alıcıya tanınan kredi niteliğinde olduğu için 642 Faiz 

Gelirleri olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. 

28. İşletme sl!hibi kişisel ihtiyaçları için, işletmenin bankadaki hesabından 400- TL 

çekmiştir. işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR 400 

BANKALAR 400 
I 

B) 
I 

BANKALAR 400 

ORTAKLAR. ALACAKLAR 400 
I 

C) I 

GEÇMİŞ YIL KARLARI 400 
ORTAKLAR.ALACAKLAR 400 

D) 

BANKA 400 
ORTAKLARA BORÇLAR 400 

I 
E) I 

ORTAKLARA BORÇLAR 400 
BANKA 400 

Yanıt:A 

"Ortaklardan Alacaklar Hesabı" İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile 

(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların 

izlendiği hesaptır. Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir. 

29. İşletme nakit ihtiyacı için 300 TL değerindeki alacak senedini bankaya iskonto 

ettirmiştir. Senedin net değeri olan 282 TL'nln 100 lirasını nakden almış, kalan tutarını 

ise aynı bankadaki hesabına yatırmıştır. İşletmenin yapması gereken kayıtta 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu 

C) Alacak Senetleri 

E) Bankalar Hesabı 

B)Finansman Giderleri 

D) Kasa Hesabı 

Yanıt: A 

İşletmenini söz konusu işlemle ilgili olarak yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olması gerekir. 

KASA 
BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

100 
182 
18 

300 
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30. Daha:önceden şüpheli duruma düşmüş ve tamamı için karşılık ayrılan,150 liralık ticari 
alacağın, 100 liralık kısmı tahsil· edilmiş, geriye kalan kısmının ise tahsil olanağı 

kalmamıştır. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 100 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞILIGI 150 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 150 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 100 

I 
B) 

I 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 150 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 100 

KASA 100 
ŞÜPHELİ TİCARİ 

ALACAKLAR KARŞILIGI 150 
I 

C) 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 150 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
KARŞIUGI 150 

KASA 100 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 200 

I 
D) 

KASA 100 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 200 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 150 
ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIGI 150 

I 
E) I 

KASA 100 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 150 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIGI 150 

KONUSU KALMAYAN 
KARŞIUKLAR 100 

I 

Yanıt: A 
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Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında 127 Şüpheli Ticari 

Alacaklar Hesabına borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. 

Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak 

kaydedilir. 

" Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklar "Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabında" 

izlenir. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır. 

Hesaplanan karşılık tutarı Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı"na alacak, "654. Karşılık Giderleri" 

hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen 

ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan 

Karşılıklar Hesabı" alacağına devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsilinin 

imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. 

Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba 

borç, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabına borç, tahsil edilemeyen 

tutar, ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur. 

Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu 

olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Karlar" hesabına alınır. 

31. İşletmenin cüzdanında bulunan ancak vadesi gelmemiş bir alacak senedinin 

borçlusunun hakkında iflas kararı alınması halinde yapılacak kayıtta borçlu hesap 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Borç Senetleri B) Alacak Senetleri 

C) Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar D) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar 

E) Şüpheli Ticari Alacaklar 

İşletmenin bu durumda yapması gereken kayıt şöyledir: 

ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 
ALACAK SENETLERİ 

xx 
xx 

Yanıt: E 

Aslında borçlunun iflas etmesi durumunda alacağın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca şüpheli 

alacak mı yoksa değersiz alacak mı sayılacağı konusu tereddütlüdür. 

Şüpheli alacak ile değersiz alacak arasındaki temel fark şüpheli alacaklarda tahsil imkanının devam 

ediyor olması, değersiz alacaklar da ise tahsilin imkii.nsızlaşmasıdır. 

Bu nedenle şüpheli alacakların giderleştirilme işlemi yanında alacak aktifte değişik hesaplarda 

varlığını sürdürmektedir. Değersiz alacaklar ise giderleştirilerek yok edilirler. 

İcra ve İflas Kanununun hükümlerine göre, iflas açılan bir borçlu hakkında haciz ve teminat takipleri 

durur ve iflas kararının verilmesi ile bu takipler düşer. 

Fakat borcun iflas masasına kaydedilmesinin bir nevi icra takibi olarak kabul edilebileceği yönünde 

maliye Bakanlığı özelgeleri mevcuttur. 

Özelgelere göre işlem yapılırsa söz konusu borç şüpheli alacak olarak değerlendirilebilir. 

Eğer kanaat verici bir vesika olarak iflas sürecinde edinilecek bir belge tahsilin imkansızlığını 

ispatlarsa, alacak VUK'un 323'ncü Maddesine göre değersiz alacak olarak giderleştirilebilir. Bir çok 

kaynakta iflas işlemlerinde alacak önce şüpheli ticari alacak hesabına alınmışken, 2008 KPSS sınav 

sorusunda doğrudan giderleştirme şeklinde soru çıkmıştır. 
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32: Yukandaki soruda alacak senedinin vadesi gelmemesine rağmen ·böyle bir kayıt 
yapması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir? 

33. 

A) Dönemsellik B) Özün önceliği C) Kişisellik 

D) Para ile ölçülme E) Tutarlılık 

Yanıt: B 

33 ve 34.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
İşletmenin alıcılarından olan 2.000 lira tutarındaki alacağının tahsili şüpheli hale gelmiştir ve 
10.09.2008 tarihinde alacakla ilgili olarak dava açılmıştır. Açılan dava 31.12.2008 tarihinde 
sonuçlanmamış olup alacağın % 75'i için karşı!ık ayrılmıştır. Dava 03.07.2009 tarihinde 
karara bağlanmıştır. 

Bu bilgilere göre işletmenin 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı 
KARŞILIK GİDERLERİ 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAK KARŞILIGI 

I 

B) ---- ı 
KARŞILIK GİDERLERİ 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAK KARŞILIGI 

I 

C) ----
ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAK KARŞILIGI 

KARŞILIK GİDERLERİ 
I 

D) ----
ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAK KARŞILIGI 

KARŞILIK GİDERLERİ 
----ı 

E) ----
ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 

ALICILAR 

31.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt 

2.000 

2.000 

1.500 

1.500 

1.500 
1.500 

2.000 
2.000 

1.500 
1.500 

Yanıt: B 

Şüpheli Ticari Alacaklar ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto 

edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz 

alacakları kapsar. Şüpheli Ticari Alacaklar için Hesaplanan karşılık tutarı "Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

hesabına" alacak, "654. Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, 

tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım "644. 

Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı" alacağına devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın 

tahsilinin imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. 

Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba borç, 
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zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları' hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili 

alacak hesabına alacak kaydolunur. 

34. 03.07.2009 tarihinde karara bağlanan dava sonucunda işletme alacağının 1.200TL'lik 

kısmını tahsil edebilmiş kalan kısmının tahsil olanağı kalmamıştır. Buna göre 

işletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğru olarak yer alacaktır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 2.000 TL Borçlu 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 1.200 TL Borçlu 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 1 .200 TL Alacaklı 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 2.000 TL Alacaklı 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 700 TL Alacaklı 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacak1ır. 

KASA 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIGI 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR' 

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 

1.200 
1.500 

2.000 
700 

Yanıt: E 

* Alacak şüpheli hale geldiğinde 128-Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına borç kaydı 

yapılacağından, tahsili veya değersiz alacak haline gelmesi halinde bu hesabın 

alacaklandırılarak kapatılması gerekir. 

35. Bir önceki dönemde tamamı için karşılık ayrılan bir alacağın borçlusunun iflas etmesi 

sonucu tahsilat yapamaması durumunda işletme aşağıdaki hesaplardan hangisine 

kayıt yapmalıdır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Borcuna 

B) Alıcılar Hesabının Borcuna 

C) Satıcılar Hesabının Borcuna 

D) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabının Borcuna 

E) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabının Alacağına 

Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

ŞÜPHELİ TİCARİ 

ALACAKLAR KARŞILIGI 
ŞÜPHELİ TiCARİ 
ALACAKLAR 

xxx 
xxx 

Yanıt: D 
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36. Önceki· dönemde tahsili şüpheli hale gelen 100.000 TL tutarındaki alacağın 30.000 TL'lik 

kısmı teminatlıdır. Önceki dönemde karşılık ayrılan bu alacak için izlenen yasal süreç 

sonucunda 30.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 

Bu olayda işletmenin yapacağı yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 30.000 TL Alacaklı 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 100.000 TL Alacaklı 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 70.000 TL Borçlu 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 70.000 TL Alacaklı 

E) Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar Hesabı 100.000 TL Alacaklı 

Yanıt: C 

Şüpheli alacağın teminafü kısmı için karşılık ayrılmaz. Dolayısıyla önceki dönemde en fazla 70.000 TL 

karşılık ayrılması gerekir. Ayrılan karşılık "Şüpheli Tıcari Alacak Karşılığı Hesabına" alacak kaydedilir. 

Kanuni takip sona erdikten sonra bu hesap 70.000 TL bedelle borçlandırılarak kapatılacaktır. 

37-39.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtıayınız. 
X AŞ, ticari ilişkisi olduğu Y AŞ. Üzerine ve Z AŞ lehine bir poliçe keşide etmiş ve poliçe kabul 
edilmiştir. 

37. Yukarıdaki bilgilere göre, poliçenin kabul edilmesi ile X AŞ nin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A} 

B} 

C) 

D) 

E) 

---ı------

BORÇ SENETLERİ 
SATICILAR 

I 

SATICILAR 
BORÇ SENETLERİ 

I 

SATICILAR 
ALICILAR 

BORÇ SENETLERİ 
ALICILAR 

ALICILAR 
SATICILAR 

)()()( 

)()()( 

)()()( 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

)()()( 

)()()( 

Yanıt: C 

Poliçe: Keşidecinin, muhataba senedin teslimi karşılığında belli bir miktar paranın vadesinde 

lehdara ödenmesini emrettiği kıymetli evraktır. Poliçede üç taraflı ilişki söz konusudur. 

-Keşideci: Senedi düzenleyen (emri veren)(soruda X A.Ş.) 

-Muhatap: Senedi ödeyecek olan (Kabul etmesi şartı ile senet borçlusu) (soruda Y A.Ş.) 

-Lehdar: Senet bedellini alacak olan (soruda Z A.Ş.) 

Poliçenin kabul edilmesi ile X A.Ş. açısından kredili borcun ve alacağın eş anlı olarak sona 

ermesi demek olduğundan, "Satıcılar hesabı" borçlandırılır, "Alıcılar hesabı" alacaklandırılır. 
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38. Poliçenin kabul edilmesi ile Y AŞ'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR xxx 
BORÇ SENETLERİ xxx 

I 

B) 
I 

SATICILAR xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

I 

C) 

SATICILAR xxx 
ALICILAR xxx 

D) 
BORÇ SENETLERİ xxx 

ALICILAR xxx 
I 

E) 

ALICILAR xxx 
SATICILAR xxx 

Yanıt: A 

Poliçeyi kabul etmesi ile muhatap Y işletmesinin kredili borcu (X A.Ş'e olan), senetli borç (Z A.Ş 

e) haline gelecektir. Bunun için "Satıcılar Hesabının" borçlandırılması ve "Borç Senetleri" 

hesabının alacaklandırılması gerekmektedir. 

39. Poliçenin kabulüyle Z AŞ'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR xxx 
BORÇ SENETLERİ xxx 

I 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ xxx 
ALICILAR xxx 

I 
C) 

SATICILAR xxx 
ALICILAR xxx 

D) 
BORÇ SENETLERİ xxx 

ALICILAR xxx 
E) 

ALICILAR xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

Yanıt: B 
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Poliçenin kab\.ıl edilmesi ·İle lehdar Z A.Ş.'ninı kreıiili (X AŞ.den olan) alacağı. senetli hale 
(Y.A.Ş'den) geleceği için "Alıcılar hesabını~. alacaklandırırken, "Alacak Senetleri" hesabının 
borçlandırması gerekir. 

40.İşletmelerin ticari işlemlere dayanan gerçek bir alacağı olmadığı halde, kredi 
gereksinimini karşılamak üzere aldıklan poliçe ve bonolara ne ad verilir? 

A) Alonj 
D)Teminat Mektubu 

B) Senet Karşılığı Kredi 
E) Hatır Senedi 

C) Alacak Senedi 

41- 43 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Yanıt: E 

İşletme 01.10.2006 tarihinde, 1 $=1,5 TL kuruyla yaptığı 1.000 $ tutarındaki satış karşılığında 
01.04.2007 vadeli senet almıştır. Söi konusu senet için. yıl sonunda 80 TL reeskont 

hesaplanmıştır. (yıl sonu kur 1$=1.4 TL) 

41. İşletmenin 31.12.2006 tarihinde kur farkı ile ilgili olarak yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A} 
I 

KAMBİYO ZARARLAR! 100 
ALACAK SENETLERİ 100 

I 
B} 

I 
ALACAK SENETLERİ 100 

KAMBİYO ZARARLAR! 100 
I 

C} 
KASA 100 

KAMBİYO ZARARLAR! 100 
I 

D} 1 

GİDER TAHAKKUKLAR! 100 
KAMBİYO ZARARLAR! 100 

1 
E) 1 

GELİR TAHAKKUKLAR! 100 
KASA 100 

1 

Yanıt: A 

Yabancı paralı alacak senedinin aktife alındığı tarihteki ile değerleme günü arasındaki kur 

düşüşü işletme açısından kambiyo zararıdır. Bu işlem yapılırken Alacak senetlerinin bilanço 

günündeki TL karşılığının tespiti için kurdaki düşme kadar 121 Alacak Senetleri Hesabının 

alcaklandırılması, 656 Kambiyo Zararları Hesabının borçlandırılması gerekir.(1,5-1,4) X 1000= 

100TL 
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42. İşletmenin 31.12.2006 tarihinde yaptığı reeskont işlemi ile ilgili olarak yapması 

gereken kayıtta borçlu hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alacak senetleri reeskontu 

B) Reeskont faiz giderleri 

C) Alacak senetleri 

D) Reeskont faiz gelirleri 

E) Faiz Giderleri 
Yanıt: B 

Dönem sonu reeskont kaydında 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı borçlandırılır, 122 Alacak 

Senetleri Reeskontu(-) hesabı'borçlandırılır. 

43.01.04.2007 tarihinde senedin 1 $=1,55 kuruyla tahsil edildiğine göre yapılması gereken 

kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

ALACAK SENETLERİ 

KASA 

KAMBİYO KARLAR! 

B) 

KASA 

KAMBİYO ZARARLAR! 

KAMBİYO KARLAR! 

ALACAK SENETLERİ 

C) 

KASA 

ALACAK SENETLERİ 

KAMBİYO KARLAR! 

O) 

KASA 

ALACAK SENETLERİ 

KAMBİYO KARLAR! 

E) 

KASA 

KAMBİYO ZARARLAR! 

ALACAK SENETLERİ 

KAMBİYO KARLAR! 

1.550 

1.550 

1.550 

1.550 

1.550 

100 

1.400 

150 

100 

50 

1.400 

1.400 

150 

1.500 

50 

1.500 

50 
Yanıt: C 
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Önceki dönem sonunda kur değişimi ile ilgili olarak yapılan değerleme işleminde 121 Alacak 
Senetleri Hesabının borç kalanı 1.500-100= 1.400 TL olacaktır. Dolayısıyla izll!yen dönem 
başında bu alacak senedi kayıtlarda 1.400 TL ile yer alacaktır. Ala~.k senedin.in tahsil tarihinde 
kur farkı bu değer ile karşılaştırılacaktır. Tahsil tarihinde yeni kur ile 1.550 TL tahsil edildiğine 
göre 150 TL kur farkının kambiyo karı olarak muhasebeleştirilmesi, alacak senetlerinin 1400 TL 
alacaklanarak hesaplardan çıkarılması gerekir. 

44. İşletme, 2008 yılında kaydını slldlğl 500 TL tutarındaki alacağını 2009 yılında tahsil 
etmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ___ _ 

KASA 
ÖNCEKİ DÖNEM 
GELİR VE KARLARI 

B) __ _ 

KASA 
ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 

C) __ _ 

KASA 
DİGER TİCARİ 
ALACAKLAR ---- ------

D) ı ____ _ 
ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIGI 

ÖNCEKİ DÖNEM 
GELİR VE KARLARI 

E) ----

500 

500 

500 

500 

KASA 500 
ÖNCEKİ DÖNEM 

500 

500 

500 

500 

GİDER VE ZARARLAR! 500 
----/ 

Yanıt: A 

45. Şüpheli alacaklar için perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulunan 
dönemin karşılık tutarının, o tarihteki şüpheli alacak karşılığı tutarından az olması 
durumunda aradaki fark hangi hesaba aktarılır? 

A} 15arşılık Giderleri 
B) Onceki Dönem Gelir ve Karları 
C) Önceki Dönem Gider ve Zararları 
D) Şüpheli Ticari Alacaklar 
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

Yanıt: E 
Perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulunan, dönemin karşılık tutarının o 
tarihteki şüpheli alacaklar karşılığı tutarından az olması durumunda, aradaki fark "644. Konusu 
Kalmayan Karşılıklar Hesabı'na aktarılmak üzere "129-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

Hesabına" borç yazılır. 
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46. 1.Ödeme süresi geçmiş ve protesto edilmiş alacaklardır. 
11.Y~ı ile birden fazla istenmiş ve. icra safhasındaki alacaklardır. 
ili.Sadece senetli alacakliırla'ilgiiidir'. 
iV.Şüpheii hale gelen alacaklar•Diğer Alacaklar" hesabında izlenir. 

Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A)Yalnız 1 
D)I ve il 

B) Yalnız il 
E) 1 ,111 ve iV 

C) Yalnız 111 

GENEL MUHASEBE 

Yanıt: D 

Ödeme süresi geçmiş bu nedeı:ıle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile 

birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları 

Şüpheli Ticari Alacaklar hesabında izlenir. Şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesapların 

alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan 

çıkarılır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba 

alacak kaydedilir. 

47. Bir işletme, alıcı firmanın iflası nedeniyle 22.04.2008 tarihinde iflas masasına alacak kaydı 

yaptırmış ve 20.000 TL tutarındaki alacağın 14.000 TL'sini 14.11.2008 tarihinde tahsil 

edebilmiştir. 

Buna göre, işletmenin 14.11.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

6.000 

6.000 

20.000 

20.000 

6.000 
6.000 

14.000 

6.000 
20.000 

20.000 
20.000 

Yanıt: D 
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Vergi Usul Kanununa göre Şüpheli Ticari alacak karşılığı ayrılması mükelleflere tanınan ihtiyari 
bir haktır. Soruda iflas masasına kayıt olunduğunda karşılık ayrılmadığı için 14.11.2008 
tarihinde doğrudan değersiz alacak kaydı yapılmıştır. 

48. 
ı. Tahsili şüpheli hale gelmiş alacak senetleri 

11. Vadeli çekler 

111. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak senetleri 

iV. Hatır senetleri 

V. Teminata verilen alacak senetleri 

Vergi Usul Kanunu'na göre, yukarıdaki değerlerden hangilerine reeskont ayrilabilir? 

A} 1 ve il B) 1 ve 111 

C) il ve iV D) 111 ve iV 

E) 111 ve V 
Yanıt: E 

Vergi Usul Kanunu Uygulamasında reeskont işleminin yapılabilmesi için borç ve alacakların 
aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. 
1. Alacak veya borcun iktisadi işletme bünyesinde doğmuş olması 
2.Alacak veya borcun senede bağlı olması 
3.Alacak veya borcun bağlı olduğu senedin vade içermesi gerekir 
4. Senede bağlı ve vade içeren alacak veya borcun değerleme günü itibariyle vadesinin 
gelmemiş olması gerekir 
5. Alacak veya borç senedinin değerleme günü itibariyle işletmenin aktifinde veya pasifinde yer 
alması gerekir 
Çeklerin Durumu: Vergi Usul Kanunu'nun 281. maddesi hükmü karşısında vadeli çeklerin 
reeskont işlemine tabi tutulmaması gerekir. 
Teminata Verilen Senetlerin Durumu: Teminata verilen alacak senetleri de reeskonta tabi 
tutulabilmektedir. 
Tahsile Verilen Senetlerin Durumu: senedin tahsil anına kadar mükellefin portföyünde 
bulunması ile tahsil için bankaya ciro edilmesi arasında bir fark mevcut değildir. Bu itibarla, 
tahsile verilen alacak senetleri, değerleme gününde, henüz tahsil edilmemiş olmak şartıyla, 
reeskont konusu yapılabilir. 
Müflisten Olan Senede Bağlı Alacakların Durumu: Borçlunun gayrimenkul ipoteği ile 
teminata bağlanmış olan alacaklar dışındaki alacaklar, borçlunun masının açılması ile muaccel 
olur. Buna göre müflisten olan alacaklar senede bağlı olsun ya da olmasın, eğer gayrimenkul 
rehni suretiyle teminata bağlanmamışlarsa iflasın açılmasından itibaren vadesi gelmiş alacak 
olmaktadır. 

Şüpheli Alacak Durumundaki Senetli Alacakların Durumu: Şüpheli alacaklar senede bağlı 
olsun olmasın VUK'nun alacaklarda ve sermayede amortismana ilişkin 323. maddesine göre 
değerlemeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla daha önce hasılat unsuru olarak kayıtlara intikal 
etmiş olan bir alacak anılan maddedeki şartlar gerçekleşmiş olmak kaydıyla, zaten karşılık 

ayrılmak yoluyla giderleştirilmektedir. Bu nedenle karşılık ayrılmak suretiyle vergi matrahının 
hesabında gider olarak dikkate alınmış olan senetli şüpheli alacaklar için yeniden reeskont 
hesaplanması mümkün değildir 

Yabancı Para Cinsinden Alacaklar Ve Borçlarda Reeskont: 22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı 
Kanunu'nun 7. maddesi ile yabancı paralar cinsinden olan senetli alacakların reeskonta tabi 
tutulması imkanı getirilmiştir. 

Hatır Senetleri: Reeskont ayrılmaz. 
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49. İşletmenin satın aldığı malların muhafıizası için kullanılan ve iade edilecek kaplar için 

ödemede bulunduğu takdirde, ödenen bu tutar aşağıdaki hesaplardan hangisine 

kaydedilir? 

A) Alınan Depozito Ve Teminatlar 

B) Verilen Depozito Ve Teminatlar 

C) Verilen Sipariş Avansları 

D) Alınan Sipariş Avansları 

E) Demirbaşlar 
Yanıt: B 

50. Vergi Usul Kanunu göre Reeskont uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

51. 

doğrudur? · 

A) Alacak senetlerine reeskont uygulayan mükellefler borç senetlerine de reeskont 

uygulamak zorundadır. 

B) Borç senetlerine reeskont uygulayan mükellefler alacak senetlerine de reeskont 

uygulamak zorundadır. 

C) Senet üzerinde faiz olsa bile yabancı para cinsli senetler için Merkez Bankasının kısa 

vadeli faiz oranı kullanılır. 

D) Reeskont uygulaması tüm mükellefler için zorunludur. 

E) Reeskont uygulaması dönemsellik kavramı ile bağdaşmamaktadır. 
Yanıt: A 

A işletmesine muhatabı tarafından kabul edilmemiş poliçe verilmiştir. İşletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ xxx 
ALICILAR xxx 

I 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

I 

C) I 

ALACAK SENETLERİ xxx 
BORÇ SENETLERİ xxx 

I 

D) 
BORÇ SENETLERİ xxx 

ALACAK SENETLERİ xxx 
I 

E) 

NAZIM HESAP xxx 
NAZIM HESAP xxx 

Yanıt: A 

Muhatabı tarafından kabul edilmemiş bir poliçenin borçlusu keşidecidir. Bu nedenle muhatabı 

tarafından kabul edilememiş bir poliçe alan işletme için yapılacak kayıtta 121 Alacak Senetleri 

Hesabının borçlandırılması karşılığında 120 Alıcılar Hesabının alacaklandırılması gerekir. 
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52·53.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
A işletmesinin müşterilerinden biri olan B işletmesi ödeme sıkıntısı nedeni ile 50.000 TL değerli 
alacak senedini vadesinde ödeyemeyeceğini bildirerek, 55.000 TL nominal bedelli ileri tarihli bir 
senet vermeyi teklif etmiştir. Teklifi kabul eden A işletmesi 15.02.2009 tarihinde eski senedi 
göndermiş, yeni senedi 28.02.2009 tarihinden almıştır. 

52.15.02.2009 tarihinde A işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

DİGER TİCARİ ALACAKLAR 55.000 
ALACAK SENETLERİ 50.000 
FAİZ GELİRLERİ 5.000 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 55.000 
ALACAK SENETLERİ 50.000 
FAİZ GELİRLERİ 5.000 

C) 

ALACAK SENETLERİ 55.000 
ALACAK SENETLERİ 50.000 
FAİZ GELİRLERİ 5.000 

D) 

ALACAK SENETLERİ 50.000 
FAİZ GELİRLERİ 5.000 

ALACAK SENETLERİ 55.000 

E) 

ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 55.000 
ALACAK SENETLERİ 55.000 

Yanıt: A 

53.28.02.2009 tarihinde A işletmesinin yapması gereken kayıtta borçlandırılacak hesap 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Alacak Senetleri 
B) Borç Senetleri 
C) Diğer Ticari Alacaklar 
D) Alıcılar 

E) Diğer Hazır Değerler 

Yanıt: A 

Senet değiştirilme işleminde, eski senedin gönderilmesi ile yeni senedin alınması arasında 
zaman farkı bulunması halinde, yeni senet bedeli önce 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabına 
(borç) alınırken 121 Alacak Senetleri Hesabı alacaklanır. Yeni senedin gelmesi ile bu hesap 
alacaklandırılarak tasfiye edilirken 121 Alacak Senetleri Hesabı (yeni senet için) yeniden 
borçlandırılır. 
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54. A işletmesinin müşterilerinden B işletmesi 8.000 TL nominal değerli 1 Aralık vadeli 

senedi vadesinde ödeyemeyeceğini bildirerek, 10.000 TL nominal değerli 31 ocak 

günlü yeni bir senet vermeyi önermiştir. Öneri işletme tarafından kabul edilerek 1 

Aralık günü senet değişimi gerçekleşmiştir. A işletmesinin 1 Aralık günü yapacağı 

kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Alacak Senetleri Hesabı 1 0.000 TL borçlu 

B) Alacak Senetleri Hesabı 8.000 TL alacaklı 

C) Faiz Gelirleri Hesabı 2.000 TL alacaklı 

D) Faiz Gelirleri Hesabı 1.000 TL alacaklı 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 1.000 TL alacaklı 

A işlemesinin 1 Aralık Günü yapması gereken kayıt: 

ALACAK SENETLERİ• 

ALACAK SENETLERİ" 

FAİZ GELİRLERİ ... 

GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER" .. 

·veni Alınan Senet 

•• İade edilen senet 

10.000 
8.000 
1.000 

1.000 

Yanıt: C 

••• Dönemsellik ilkesi gereği iki aylık vade farkının dönem sonuna kadar isabet eden kısmı faiz 

gelirleri hesabına alınır . 

.... Vade farkının izleyen döneme ilişkin kısmı ilgili dönemde faiz gelirleri hesabına aktarılmak 

üzere bu hesaba alınmıştır. İzleyen dönemde bu hesap borçlandırılarak, faiz gelirleri hesabı 

alacaklandırılır. 

55.Yukarıdaki soruda B işletmesinin ocak ayı kaydında alacaklandırılacak hesap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borç Senetler Hesabı 

B) Alacak Senetleri Hesabı 

C) Finansman Giderleri Hesabı 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 

B işlemesinin Ocak kaydı: 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

GELECEK AYLARA 
AİT GİDERLER' 

1.000 

Yanıt: D 

1.000 

•önceki dönem kaydında borçlandırılan bu hesap bu dönemin finansman gideri hesabı 

karşılığında alacaklandırılarak kapatılmıştır. 
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56.Şüpheli duruma düşerek karşılık ayrılan bir alacak izleyen yılda tahsil edildiğinde gelir 
olarak aşağıdaki hesaplardan hangisine kayıt yapılır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabının borcuna 

B) Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabının alacağına 

D) Karşılık Gelirleri Hesabının borcuna 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına 

Yanıt: E 

57.Aşağıdaki işlemlerin hangisi nedeniyle Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır? 

A) Senetli alacağın senetsiz hale getirilmesinde 

B) Tahsil edilen senetler 

C) Satıcılara ciro edilen senetler 

D) Senetsiz alacaklar yerine alınan alacak senetleri 

E) İskonto ettirilen senetler 
Yanıt: D 

58.İşletmenin 9.000 TL nominal değerli alacak senetlerinin tasarruf değeri 8.000 TL ise, 
yapılacak donem sonu kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

59. 

A) Faiz Gelirleri Hesabı 1.000 TL borçlandırılır. 

B) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 1.000 TL borçlandırılır. 

C) Alacak Senetleri Hesabı 8.000 TL borçlandırılır. 

D) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 9.000 TL alacaklandırılır. 

E) Alacak senetleri Hesabı 8.000 TL borçlandırılır. 

BANKALAR 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

xx 
x 

xx 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesi 

B) Alacak senedinin ciro edilmesi 

C) Alacak senedinin ıskonto ettirilmesi 

D) Alacak senedinin bankaya tahsile gönderilmesi 

E) Alacak senedinin bankadan gelmesi 

Yanıt: B 

Yanıt: C 
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60.İşletme, envanter işlemlerinde mal satışı karşılığı aldığı senetlerine ilişkin reeskont 

tutarının 2.000 TL ve aldığı hatır senetlerin reeskont tutarının ise 300 TL olduğunu 

saptamıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Reeskont Faiz Giderleri hesabı 2.300 TL alacaklı 

B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı 2.000 TL borçlu 

C) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabı 300 TL alacaklı 

D) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı 300 TL borçlu 

E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı 2.300 TL alacaklı 

İşletmeninin yapması gereken envanter kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

I 
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

122 ALACAK SENETLERİ 

REESKONTU 

137 DİGER ALACAK 

SENETLERİ REESKONT 

I 

2.300 

2.000 

300 

Yanıt: C 

61.İşletme geçen yıl 5.000 TL karşılık ayırdığı 12.000 TL'lik şüpheli ticari alacağının 

tahsilinin mümkün olmadığına karar vermiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye 

kaydında aşağıdakilerden hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Karşılık giderleri hesabı 5.000 TL borçlu 

B) Karşılık giderleri hesabı 7.000 TL borçlu 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 12.000 TL borçlu 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 5.000 TL alacaklı 

E) Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabı 7.000 TL borçlu 

İşletmeninin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

I 
129 ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR KARŞ. 

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLAR 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALAC. 

I 

5.000 

7.000 

12.000 

Yanıt: E 
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62. 
---- I ------

BANKALAR 
GENEL YÖN. GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
-Tahsildeki senetler 

---- I ------

xxx 
xx 

xxx 

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 
A) Alacak senedinin ıskonto ettirilmesine 

B) Alacak senedinin ciro edilmesine 

C) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesine 

D) Alacak senedinin yenilenmesi 

E) Alacak senedinin değiştirilmesi 

1131 

Yanıt: C 

Vadesi gelen alacak senetleri işletme tarafından doğrudan yada finans kurumu aracılığı ile tahsil 
edilebilir. Finans kurumu yada banka tarafından tahsil edildiği durumda -işletme yardımcı hesap 
kullanıyorsa- önce alacak senedini bankaya gönderme kaydı yapması gerekir: 

I 

121 ALACAK SENETLERİ xxx 
-Tahsildeki Senetler 

121 ALACAK SENETLERİ 
-Cüzdandaki senetler xxx 

I 

Senedin banka tarafından tahsili ile aşağıdaki kayıt yapılacaktır: 
' ' ' 
' ' 1Ç2 BANKALAR 

?tO GENEL YÖN. GİDERLERİ 
121 ALACAK SENETLERİ 

-Tahsildeki senetler 

I 

xxx 
xx 

xxx 

63.Vergi Usul Kanunu uygulamasında aşağıdaki durumların hangisinde karşılık 
ayrılabilir? 

A) Kamu kurumlarından olan alacaklar 

B) Teminatlı alacaklar 

C) Hatır senetleri 

D) Kefaletten kaynaklanan alacaklar 

E) Kredili mal satışından doğan alacaklar 

Yanıt: E 
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Vergi Usul Kanunu'na göre Karşılık ayrılmaması gereken durumlar: 

- Kamu kurumlarından olan alacaklar için karşılık ayrılamaz. 
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- Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılamaz. Haciz altına alınan alacaklar teminatlı alacaklar 

olarak kabul edildiğinden, bunlar için karşılık ayrılmaz. 

- Mevduat ve repoya yatırılan para için karşılık ayrılamaz. 

- Kefaletten kaynaklanan alacaklar ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili 

olmadığı için bu alacaklar için karşılık ayrılamaz. 

- Hatır senetleri için karşılık ayrılamaz. 

- Alacağın vadesi gelmesine karşın, yasal takip başlatılmaması, borçlu ile anlaşılarak bir ödeme 

planı yapılması veya alacakların ertelenmesi ya da yasal takip başlatılmasına karşın 

değerleme gününden önce borçlu ile anlaşarak yeni bir ödeme planı yapılması durumlarında 

bu alacaklar için karşılık ayrılamaz. 

-Genel olarak avanslar için karşılık ayrılamaz. Ancak verilen avanslar ile ilgili olarak, Maliye 

Bakanlığı özelgesinde, verilen avans karşılığında malın veya verilen avansın alınamaması ve 

diğer koşulların da gerçekleşmesi halinde karşılık ayrılabileceği belirtilmektedir. 

-Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz. 

64.İşletme, önceden kredili satış yaptığı A müşterisinden tahsil ettiği 1.000 TL alacağını, 

B müşterisinin hesabına kaydetmiştir. Bu durumda işlemenin yapması gereken 

düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) / 

ALICILAR 1.000 

-A işletmesi 

ALICILAR 
1.000 

-B işletmesi 

B) 
/ 

ALICILAR 1.000 

- B işletmesi 

ALICILAR 
1.000 

-A işletmesi 

C) / 

ALICILAR 1.000 

-Aişleırnesı 

KASA 
1.000 

/ 
D) 

KASA 1.000 

ALICILAR 1.000 
-Bişleımesı 

/ 
E) / 

ALICILAR 1.000 

-A işletmesi 

ALACAK SENETLERİ 
1.000 

Yanıt: B 
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Soruda ana hesap bazında hata yapılmamasına rağmen yardımcı hesap bazında hata söz 
konusudur. Düzeltme işlemi ile B işletmesinin borcu tekrar eski haline getirilmeli A işletmesinin 
borcu silinmelidir. Yani hata nötr hale getirilmelidir. 

Hatalı kayıt ve düzeltme kaydı 

/ 

100 KASA 

------120AL R 

işletmesi 

/ 
Düzeltme Kaydı: 
·~---

' ' 
120 ALI R 

şlelmesi 

120 ALICILAR 

-A İşletmesi 

/ 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Hata Hiç Yapılmamış Olsaydı: 

E
/ 

A 

120 ALICILAR 

-A işletmesi 

/ 

1.000 

1.000 

65. Bir işletme önceki dönemde şüpheli hale gelen ve %50 oranında karşılık ayırdığı 
50.000 TL tutarlı alacak senedi karşılığında 40.000 TL tahsil etmiştir. İşletmenin 
yapması gereken kayıtta aşağıdakilerde hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa hesabı alacaklı 40.000 TL 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlu 50.000 TL 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklı 50.000 TL 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 40.000 TL 

E) Önceki dönem gelir ve karlar hesabı alacaklı 40.000 TL 
Yanıt: C 

Eğer bir soru, daha önceden bir işlemle bağlantılı ise önceki işlemin yevmiye kaydının bilinmesi 
soruyu çözmenizde yardımcı olacaktır. Çünkü muhasebe sürecinde daha önceden yapılan 
yevmiye kaydındaki bazı hesapların kapatılması gerekecektir. Sorumuzda önceki dönemde 
şüpheli hale gelen ve %50 oranında karşılık ayırdığı 50.000 TL tutarlı alacak senedi için 
aşağıdaki kayıt yapılması gerekirdi: 

I 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar 

121 Alacak Senetler 

I 

654 Karşılık Giderleri 

129 Şüpheli Tic. Alac. Karşılığı 

50.000 

50.000 

25.000 

25.000 
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Bu yevmiye kaydında 128 Şüpheli Ticari Alacaklar ve bu hesabın düzenleyici hesabı olan 129 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) izleyen döneme devredecektir. Zira 121 Alacak Senetleri 

hesabına yapılan alacak kaydı bu hesaptan çıkış kaydıdır. 654 Karşılık Giderleri hesabı da gelir 

tablosu hesabı olduğu için aynı dönem sonunda kar/zarar hesaplarına devrederek kapanacağı 

için izleyen döneme devretmeyecektir. Şüpheli hale gelmiş bu senetli alacak için yapılan tahsilat 

kaydının aşağıdaki gibi olması gerekir: 

(1)100 Kasa 
(2)129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

(3)128 Şüpheli Ticari Alacaklar 

(4)671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar* 

*Bu hesap yerine 644 Konusu Kalmayan Karşıklar hesabı da kullanılmaktadır. 

40.000 
25.000 

66-71. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

50.000 
15.000 

İşletme 02.12.2009 tarihinde vadesi gelen 50.000 TL tutarındaki kredili alacağını tahsil 

edebilmek için protesto etmiştir. Yapılan protestoya rağmen tahsil edemediği alacağını şüpheli 

olarak değerlendirerek 10.12.2009 tarihinde icraya vermiştir. işletmenin borçlusundan 

15.12.2009 tarihinde işlemiş faizi ile birlikte değeri 10.000 TL olan devlet tahvili teminat olarak 

alınmış ve ertesi gün nakde çevrilmiştir. Dönem sonunda alacağın 3/5'i için karşılık ayrılmıştır. 

Yasal takibat 15.05.2010 tarihinde sonuçlanmış alacağın 32.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiş, 

kalan kısmının tahsil olanağı ortadan kalkmıştır. 

66.İşletmenin 02.12.2009 tarihinde yapması gereken kayıtta borçlu hesap aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Satıcılar 
8) Alıcılar 
C) Şüpheli Ticari Alacaklar 
D) Şüpheli Ticari Alacak Karşılılığı 
E) Diğer Ticari Alacaklar 

İşletmeninin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

I 
127 DİGER TİCARİ ALACAKLAR 

-İdari takipteki alacaklar 

120 ALACAKLAR 

I 

50.000 

50.000 

Yanıt: E 
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67.İşletmenin 10.12.2009 tarihinde yapması gereken kayıtta borçlu hesap aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Satıcılar 

B) Alıcılar 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar 

O) Şüpheli Ticari Alacak Karşılılığı 

E) Diğer Ticari Alacaklar 

işletmeninin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

! 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

127 DİGER TİCARİ ALACAKLAR 

-İdari takipteki alacaklar 

! 

50.000 

50.000 

Yanıt: C 

68.İşletmenin 15.12.2009 tarihinde yapması gereken kayıtta hangi tür hesaplar kullanılır? 

A) Ana hesap 

B) Yardımcı hesap 

C) Geçici hesap 

D) Nazım hesap 

E) tali hesap 

Yanıt: O 
İşletmenin teminat olarak aldığı kıymet nakit olmadığı için ana hesaplar veya ana hesapların 
yardımcı hesaplarından izlenmez. Nazım hesaplara kaydedilir. işletmeninin yapması gereken 
kayıt aşağıdaki gibi olabilir. 

! 
9 .. NAZIM HESAP 

-Teminat kıymet verenler 

9 .. NAZIM HESAP 

-Teminat olarak alınan tahviller 

! 

10.000 

10.000 

69.İşletmenin 16.12.2009 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Nazım hesap borçlu 

B) Nazım hesap alacaklı 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar alacaklı 

O) Şüpheli Ticari Alacak Karşılılığı borçlu 

E) Kasa borçlu 
Yanıt: O 
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işletmeninin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

/ 

100 KASA 10.000 

128 ŞÜPH. TİCARİ ALACAKLAR 10.000 

/ 

9 .. NAZIM HESAP 10.000 

- Teminat olarak alınan tahviller 10.000 

9 .. NAZIM HESAP 

- Teminat kıymet verenler 

/ 

70.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönem sonu bilançosunda ilgili hesapların yer alış 

şekli doğru olacaktır? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 50.000 TL aktif 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 50.000 TL pasif 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 40.000 TL aktif 

D) Şüpheli Ticari Alacak Karşılılığı hesabı 40.000 TL aktif 

E) Şüpheli Ticari Alacak Karşılılığı hesabı 40.000 TL aktif 
Yanıt: C 

Yukarıdaki soruların çözümlerinde görüleceği üzere Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına 50.000 

TL borç kaydı yapıldıktan sonra 10.000 TL değerinde teminat olarak alınan tahvilin paraya 

çevrilmesi ile şüpheli alacaktan bu tutar düşülmüştür. Dolayısıyla hesabın kalanı olan 40.000 TL 

aktifte yer alacaktır. Diğer yandan dönem sonunda ayrılan karşılık tutarı da (40.000 x 

3/5=24.000 TL) düzenleyici hesap olarak aktifte 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı hesabında 

yer alacaktır. 

71.Buna göre, tahsil işlemi nedeniyle yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı alacaklı 24.000 TL 

B) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı borçlu 30.000 TL 

C) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklı 50.000 TL 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 12.000 TL 

E) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı 16.000 TL 

İşletmeninin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

/ 

100 KASA 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ AL.KARŞILIGI 

128 ŞÜP. TİCARİ ALACAKLAR 

644 KONUSU KAL. KARŞILIK 

/ 

32.000 

24.000 

40.000 

16.000 

Yanıt: E 
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72.X) işletmesi, müşteri (K)'dan 3.000,-TL alacaklı ve satıcı (L)'ye 3.000,-TL borçludur. 

İşletme, lehdarı (L) işletmesi ve muhatabı da (K) işletmesi olmak üzere 45 gün vadeli 

3.000,-TL'lik bir poliçe keşide etmiş ve kabul için (K) işletmesine göndermiştir. Bir 

süre sonra (K) işletmesi kabul işlemini tamamlayarak poliçeyi geri göndermiştir. (X) 

İşletmesi bu poliçeyi beş gün sonra lehdar (L) işletmesine teslim etmiştir. Bu işlemlere 

ilişkin (X) işletmesi tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtlarında aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 
A) Alacak Senetleri hesabı borçlu 
B) Alacak Senetleri hesabı alacaklı 
C) Satıcılar hesabı borçlu 
D) Alıcılar hesabı alacaklı 
E) Borç senetleri hesabı alacaklı 

Yanıt: E 

Poliçe: Keşidecinin, muhataba senedin teslimi karşılığında belli bir miktar paranın vadesinde 

lehdara ödenmesini emrettiği kıymetli evraktır. 

Poliçede üç taraflı ilişki söz konusudur: 
1-Keşideci: Senedi düzenleyen ve belli bir alacak hakkına sahip olan taraf (emri veren) 

2-Muhatap: Kabul etmesi şartı ile senedi ödeyecek olan kişi (Senet borçlusu). Muhatap 
borçlu olsa dahi poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. 
3-Lehdar: Senet bedellini tahsile yetkili kişidir. Keşideci ile lehdar aynı kişi olabilir. 

Poliçe kanuna uygun kabule sunulması ve muhatabın kabulü ile yürürlüğe girer. 

Poliçe ciro ve teslim yolu ile devir olabilir. Poliçeyi ciro edene ciranta denir. Poliçenin kabul 

işleminden önce de cirosu mümkündür. Cirantanın poliçenin arkasını veya "alonj" denilen 

poliçeye ekli kağıtı imzalaması gereklidir. 

Muhatap poliçeyi imzalamadan işletme açısından alacak senedi (alıcı işletme açısından borç 

senedi) niteliği kazanmayacağından; Bu tür poliçeler "kabul" işleminden önce 121 Alacak 

Senetleri hesabına kaydedilmez. Ancak poliçe kabul edilene kadar nazım hesaplarda izlenebilir. 

Soruda X işletmesi keşidecidir. Senedi muhatap işletmeye gönderdiğinde senet tutarını nazım 

hesaplarda izleyebilecektir. Senet muhatap işletme tarafından kabul edildiğinde aşağıdaki kaydı 

yapacaktır: 

121 ALACAK SENETLERİ HESABI 

120 ALICILAR HESABI 

I 

2.000 

2.000 

Bu kayıt X işletmesinin, K işletmesinden olan kredili alacağının sona erip senetli bir alacak 

haline geldiğini ifade eder. X işletmesi söz konusu senedi Lehdar (L) işletmesine verdiğinde ise 

aşağıdaki kaydı yapacaktır. 

320 SATICILAR 

121 ALACAK SENETLERİ 

I -------

2.000 

2.000 

Bu kayıt ise X işletmesinin L işletmesine olan kredili borcunun poliçe karşılığında sona erdiğini 

gösterir. 
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STOKLAR 

1.Aşağıdaki hesaplardan hangisi stoklar hesap grubunda yer almaz? 

A) Yarı mamuller- üretim 

B) Ticari mallar 

C) Verilen avanslar 

D) İlk madde ve malzeme 

E) Mamuller 
Yanıt: C 

İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve 

malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, vb. varlıklarına stok denir.Tek düzen hesap 

planı uygulamasında 15.Stoklar Grubu, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek 

amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve 

hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği 

düşünülen varlıklardan oluşur. 

Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir. 

150 İlk Madde Ve Malzeme 

151 Yarı Mamuller-üretim 

152 Mamuller 

153 Ticari Mallar 

158 Stok De(ler Düşüklüğü Karşılığı(-) 

159 Verilen Sipariş Avansları 

2. Bir işletmenin finansal durumunu ve kar elde etme durumunu etkileyen en önemli 

etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Optimum kasa mevcudu 

B) Giderlerin niteliği 

C) Stoklar 

D) Alacakların tahsil süresi 

E) Vergiler 
Yanıt: C 

3. Aşağıdakilerden hangisi stokların maliyetini etkilemez? 

A) Stok satın alma bedeli 

B) Stok edinilmesinde yapılan taşıma bedeli 

C) Stok edinilmesinde katlanılan kredi faizleri 

D) Stok edinilmesinde ödenen komisyon giderleri 

E) Stok edinilmesinde yüklenilen katma değer Vergisi 
Yanıt: E 
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Vergi Usul Kanununa Göre: VUK'a göre satın alınan veya üretilen mallar maliyet bedeli ile 
değerlenir. (Md. 274 ile 277) Maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut 
değerinin artırılması münasebeti ile yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderler 
toplamını ifade eder. (Md. 262) 
Maliyet bedeline satın alma bedeli satın alma sırasında yapılan nakliye, yükleme boşaltma vs. 
giderleri ile KDV dışındaki vergiler (ithal edilen mallarda gümrük vergisi gibi) girer. Maliyet 
bedeline "elde edilme" ile ilgili giderler girdiği için elde edildikten sonra yapılan giderlerin 
(depolama, depo sigorta giderleri, vb giderler) maliyete dahil edilmeden giderleştirilmesi gerekir. 
VUK'un 275. maddesinde ise, imal edilen tam ve yarı mamul malların maliyet bedelinin hangi 
unsurları içereceği hususu hükme bağlanmıştır. Buna göre maliyet bedeli aşağıda yazılı 
unsurları ihtiva eder: 
1.Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli; 
2.Mamule isabet eden işçilik; 
3.Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse; 
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması 
ihtiyaridir.); 
5.Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli. 
Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerim yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla 
diledikleri usulde tayin edebilirler. 
Aynı Kanun'un 276 ve 277. maddelerine dahil hayvanların da maliyet bedeli ile değerleneceği 
hüküm altına alınmıştır. 
Yine VUK'un Kıymeti Düşen Malların Değerlemesi'ni düzenleyen 278. maddesine göre; yangın, 
deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 
paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile 
maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler emsal bedeli ile değerlenir. 
Ayrıca, değerleme günündeki satış bedeli maliyete göre % 10 ve daha fazla düşüklük 
gösterdiğinde de emsal bedeli uygulanabilir (Md.274/2) 

4. İşletmenin teslim almadığı fakat kanunen mülkiyeti işletmede olan stoklar aşağıdaki 
hesaplardan hangisinde izlenmektedir? 
A) Ticari Mallar B) Verilen Sipariş Avansları 
C) Alınan Sipariş Avansları D) Diğer Stoklar 
E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

Yanıt: D 

"15-Stoklar Hesap Grubu"ndaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve 
hurda gibi değeri düşen mallar, yoldaki stoklar, komisyoncudaki mallar vs. 157-Diğer Stoklar 
hesabında izlenir. 

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıstır? 
A) Stoklar maliyet bedeli ile değerlenir. 
B) Değeri düşen mallar emsal bedelle değerlenir. 
C) Alınan malların iade edilmesi durumunda Ticari Mallar Hesabının alacak kısmına 

kaydedilir. 
D) Fatura düzenlenirken yapılan mal satış iskontoları, "satış iskontoları" hesabının borç 

kısmına kaydedilir. 
E) Mal alındıktan sonra satıcı tarafından yapılan iskontolar Ticari Mallar Hesabının alacak 

kısmına kaydedilir. 
Yanıt: D 
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Fatura düzenlenirken yapılan mal satış iskontolarına 'Ticaret iskontosu" denir ve 

muhasebeleştirmesi yapılmaz. Yani sadece iskonto sonrası tutar muhasebeleştirilir. 

6·9.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A işletmesinin stok hareketleri aşağıdaki gibidir. 

islem Miktar Birim Maliy:et Birim Satış 

(Adet) (TL) (TL) 

Devir 1.000 250 

1.Alış 2.000 300 

1.Satış 800 400 

2.Alış 1.000 350 

2.Sabş 2.100 450 

6.Stoklarını LİFO yöntemine göre değerler ise A işletmesinin elindeki stok tutarı kaç TL 

olur? 

A) 160.000 

D) 490.000 

B) 280.000 

E) 550.000 

C) 345.000 

Yanıt: B 

Bu yöntemde satılan veya üretime verilen stokların ambardan çıkışların ambara son giren 

mallardan yapıldığı varsayılır. Bu yöntemin uygulayan işletmelerde dönem sonundaki mal 

mevcudu ilk giren stokların maliyeti ile değerlenmiş olur. 

Son giren İlk çıkar yönteminde (LİFO) satışların maliyeti son giren mallara göre belirlenir. 

l.Satışın Maliyeti (800 x300)= 240.000 

il. Satışın Maliyeti (1.000 x350) + (1.100 x 300) = 680.000 

Kalan Stokların Değeri: (1.000 x 250) + (100 x 300)= 280.000 

7.Stoklarını LİFO yöntemine göre değerler ise A işletmesinin satış karı ne kadar olur? 

A) 785.000 B) 480.000 C)345.000 

D) 310.000 E) 305.000 

Satışlar (800 x 400) + (2.100 x 450) =1.265.000 

Satışların Maliyeti= 680.000 +240.000=920.000 

Satış Karı= 1.265.000-960.000=345.000 

Yanıt: C 

8.Stoklarını FİFO yöntemine göre değerler ise A işletmesinin toplam satışlarının maliyeti 

kaç TL olur? 

~~~ ~~~ C)~.~ 

D) 850.000 E) 550.000 
Yanıt: B 



GENEL MUHASEBE 11 41 

Bu yöntemde, satılan veya üretime verilen stokların, ilk giren stoklardan olduğu varsayılır. Bu 
durumda toplam maliyet 

l.Satışın maliyeti (800 x250)= 200.000 

il. Satışın Maliyeti (200 x 250) + (1.900 x 300) = 620.000 

Toplam Maliyet=620.000 + 200.000=820.000 

9.A işletmesi stoklarını FİFO yöntemine göre değerlendirdiğinde il. Satışı kredili olarak 
yaparsa, yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
yanlış olur? (KDV% 1 O alınacaktır) 

A) Alıcılar hesabı borçlu 1.039.500-TL 

B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 945.00-TL 

C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 94.500-TL 

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlu 620.000-TL 

E) Ticari Mallar hesabı borçlu 620.000-TL 
Yanıt: E 

Stok çıkışlarını LİFO, FİFO veya Ortalama maliyet yöntemlerinden biri ile değerleyen işletmeler 
sürekli envanter yöntemini kullanırlar. Her satış işleminde 621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
Hesabını borçlandırarak, 153-Ticari Mallar Hesabını alacaklandırmaları gerekir. 
İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

ALICILAR 
YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

----/-----

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR 

____ ! ____ _ 

1.039.500 

620.000 

945.000 
94.500 

620.00 

10-12 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Aşağıda verilen mal alışlarını yapan işletme, mal hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle 
izlemekte, stok maliyetlerini ise ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre belirlemektedir. 

Tarih Adet Fatura Tutarı ı ı Ll 
12.03.2008 200 22.000 
20.03.2008 90 12.375 
25.03.2008 100 14.300 
29.03.2008 80 11.000 

Not: işletme satışlarını% 20 karlı olarak yapmaktadır. (KDV oranı% 10 olarak alınacaktır.) 

10. İşletmenin 
TL'dir? 
A) 45.500 
D) 60.060 

31.03.2007 tarihinde çek karşılığı sattığı 400 adet malın maliyeti kaç 

B) 50.060 
E) 62.370 

C)54.600 

Yanıt: A 

400 adet malın maliyeti (KDV hariç) (22.000+12.375+14.300 + (10X137,5))/1,1=45.500 
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11.İşletmenin 400 adet sattığı malların satış fiyatı kaç TL'dir? 

A) 49.500 B) 50.060 C) 54.600 

D) 60.060 E) 62.370 
Yanıt: C 

İşletme% 20 karla çalıştığına göre 45.500 x 1,20= 54.600 TL hasılat elde eder. 

12. İşletmenin yapacağı satış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Çekler hesabı borçlu 62.545 TL 

B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 56.800 TL 

C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 6.060 TL 

D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı borçlu 45.500 TL 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 51.975 TL 
Yanıt: D 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

ALINAN ÇEKLER 60.060 

YURTİÇİ SATIŞLAR 54.600 

HESAPLANAN KDV 5.460 

I 
SATILAN TİCARİ 
MALLAR MALİYETİ 45.500 

TİCARİ MALLAR 45.500 

I 

13-14. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Tarih Is lem Adet Fi vat 

01.01.20xx Dönem Başı Stok 50 4.000 

05.01.20xx Alış 40 3.000 

10.01.20xx Al ıs 10 8.000 

25.01.200xx Satış 25 7.000 

13.Yukarıdaki bilgilere göre işletme ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini kullanması 

halinde satış karı veya zararı kadardır? 

A) 75.000 TLkar 
B) 25.000 TL kar 
C) 10.000 TL kar 
D) 25.000 TL zarar 
E) 10.000 TL zarar 

Yanıt:A 
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Ağırlıklı ortalama maliyet: Satın alınan malların toplam maliyeti, miktara bölünür, birim maliyet 
bulunur. Satılan veya kalan malların miktarı ile birim maliyet çarpılır. 

50 x 
40 x 
10 x 
100 

4.000=200.000 
3.000=120.000 
8.000=80.000 

400.000 

Birim maliyet=400.000/100=4.000 
Toplam Maliyet 4.000 x 25= 100.000 
Satış Karı=(25 x 7.000)-100.000= 75.000 

14.İşletme basit ortalama maliyet yöntemini kullanırsa birim maliyeti ne kadar olur? 

A) 4.000TL 
B) 5.000 TL 
C) 6.000TL 
D) 6.500 TL 
E) 7.000 TL 

Yanıt: B 

Basit Ortalama Maliyet: Bu yöntemde, dönem başı stok ve her parti alışındaki birim maliyet 
toplanarak, alış sayısına bölünür. 

Bu durumda birim maliyet (4.000 + 3.000 + 8.000)/3=5.000 TL olur. 

15. 

MAMULLER xxx 
YARI MAMUL-ÜRETİM xxx 

İşletmenin yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşletmenin mamul satın alması 

B) İşletmenin elindeki mamulleri hammadde ile takas yapması 

C) İşletmenin dönem içinde ürettiği mamullerin stoklara alınması 

D) İşletmenin yarı mamul alması 

E) İşletmenin elindeki stokları teminat olarak vermesi 

Yanıt: C 

"Yarı Mamul-Üretim Hesabı" Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve 
malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim 
aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır. Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve 
malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi 
tamamlananların maliyet tutarı bu hesabın alacağı karşılığında ilgili stok hesaplarına aktarılır. 
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16.Mobilya üretimi yapan işletmenin, üretim esnasında ortaya çıkan ve 1000 TL maliyetle 

stoklara alınmış olan talaş ve artık.suntalar peşin .1200 liraya satılmıştır (KDV %18). 

işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 1416 
TİCARİ MALLAR 1200 
HESAPLANAN KDV 216 

1 

B) 

KASA 1416 
MAMULLER 1200 

HESAPLANAN KDV 216 
1 

C) 

KASA 1416 
MAMÜLLER 1000 

DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 200 

HESAPLANAN KDV 216 
1 

D) 

KASA 1416 
DİGER STOKLAR 1000 

DİGER OLAGAN GELİR 
·VE KARLAR 200 

HESAPLANAN KDV 216 
1 

E) 

DİGER STOKLAR 1000 

DİGER OLAGAN GELİR 

VE KARLAR 200 

HESAPLANAN KDV 216 

KASA 1416 

Yanıt: D 

15.Hesap Grubunda yer alan diğer stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık 

ve hurda gibi kalemler "Diğer Stoklar Hesabında" yer alır. Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli 

ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir. 

17.İşletmenin dönem başı mal mevcudu 25.000 TL'dir. Dönem içinde 14.000 TL'lik mal 

satın alınmıştır. İşletme aynı dönem içinde maliyet üzerinden %20 kar marjı 

uygulayarak yaptığı satışların toplamı 12.000 TL'dir. 

Bu durumda işletmenin dönem sonu mal mevcudunun değeri kaç TL'dir? 

A) 19.000 B) 29.000 C) 10.000 

D) 40.000 E) 49.000 

Yanıt: B 



GENEL MUHASEBE 1145 

D.B.M.M 25.000 
Dönem içi alışlar 14.000 
Satışların maliyeti (1211.20) (10.000) 

Dönem sonu mal mevcudu 29.000 

18. Yukarıdaki soruda işletmenin satış karı ne kadardır? 

A) 3.000 B) 2.000 C) 10.000 
12.000 E) 1.000 

Satış Karı= Satış hasılatı-Satışların maliyeti 

2.000 = 12.000 - 10.000 

O) 

Yanıt: B 

19.işıetme satışlarına maliyet üzerinden %20 kir oranı uygulamaktadır. işletmenin 
01.01.2008 tarihindeki mal mevcudu 20.000TL'dir. İşletme 2008 yılında 13.000 TL'lik 
mal almıştır. Aynı yıldaki satışlarının toplamı ise% 18 KDV dahil 21.240 TL'dir. 
Bu durumda işletmenin 2008 yılındaki dönem sonu mal mevcudu ne kadardır'? 

A) 20.000 
D) 18.000 

B) 25.000 
E) 16.000 

Satışların KDV hariç tutarı (21.240/1.18=18.000) 
D.B.M.M 20.000 
Dönem içi mal alışları 13.000 
Satışların maliyeti) (15.000) 
(18.000/1.20) 

18.000 

C) 15.000 

20. Yukarıdaki soruya göre işletme satışlardan ne kadar kir elde etmiştir? 

A) 2.000 B) 3.000 C) 5.000 
4.000 E) 1.000 

Satış Karı= KDV hariç Satışlar-STMM 

(21.240/1.18)-15.000=3.000 

Yanıt: D 

O) 

Yanıt: B 

21.İşletmenin satışları 44.000 TL dönem sonu mal mevcudu 30.000, dönem başı mal 
mevcudu 34.000 ve dönem içi mal alışları 8.000 ise satışlarının karı zarar durumu kaç 
TL'dir? 

A) 23.000 kar B) 14.000 zarar C) 32.000 kar 

D) 13.000 kar E) 23. 000 zarar 

Salışlar-(D.B.M.M + D.İ.A- D.S.M.M) =(+)kar 

= (w) zarar 

44-(34 + B- 30) = 32.000 kar 

Yanıt: C 
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22.Genel geçici mizanda mal hesabı borç kalanı 4.500-TL'dir. Yapılan sayımda mal 

mevcudu 1.750-TL' olduğu tespit edilmiştir. Aralıklı sayım yöntemini uygulayan 

işletme aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

A) ---- I ----

TİCARİ MALLAR 
SATILAN TİCARİ 

MALLAR MALİYETİ 
----ı 

B) ---- I ----

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR 
----ı 

C) / ____ _ 

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR 
----ı-----

D) ___ _ 

SATILAN TİCARİ MALLAR 

2.750 

2.750 

6.250 

MALİYETİ 2.250 

2.750 

2.750 

6.250 

TİCARİ MALLAR 2.250 

E) __ _ 

SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
TİCARİ MALLAR 

4.500 
4.500 

Yanıt: B 

Aralıklı envanter yönteminde 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı sadece dönem sonunda 

kullanılır. Ticari mallar hesabının borç kalanı genel geçici mizanda tespit edildikten sonra 

yapılacak muhasebe dışı envanterle fiili ticari mal mevcudu tespit edilir. Ticari mallar hesabının 

borç kalanından fiili mevcut tutarı çıkarılınca satılan ticari mallar maliyeti tespit edilir. 

23. İşletmeden kredili olarak mal alan müşterilerden biri 1000 TL borcunu vadeyi 

beklemeden ödemiştir. Alıcının nakden ödemesinden dolayı 150 TL indirim yapılarak 

850 TL tahsil edilmiştir. İşletmenin yapması gereken yevmiye kaydında aşağıda

kilerden hangisi yer alır? (KDV ihmal) 

A) Satıştan İadeler Hesabı 150 TL Borçlu 

B) Satıştan İadeler Hesabı 150 TL Alacaklı 

C) Satış iskontoları Hesabı 150TL Borçlu 

D) Satış iskontoları Hesabı 150 TL Alacaklı 

E) Alıcılar Hesabı 850 TL Borçlu 

Yanıt: C 
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İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

SATIŞ İSKONTOLAR! 
KASA 

ALICILAR 
----/----

150 
850 

1000 
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24. İşletme 400 TL 'lık malı, yarısı ve %18 KDV'si nakit, geri kalanı kredili olarak satmıştır. 
İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 200 
ALICILAR 272 

YURTİÇİ SATIŞLAR 4-00 
HESAPLANAN KDV 72 

B) 

KASA 272 
ALICILAR 200 
YURTİÇİ SATIŞLAR 400 
HESAPLANAN KDV 72 

C) 

YURTİÇİ SATIŞLAR 400 
HESAPLANAN KDV 72 

KASA 200 
ALICILAR 272 

D) 

YURTİÇİ SATIŞLAR 400 
HESAPLANAN KDV 72 

KASA 272 
ALICILAR 200 

E) 

KASA 472 
YURTİÇİ SATIŞLAR 472 

Yanıt: B 

120.Alıcılar Hesabı, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından 
kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Günlük ticari hayatta veresiye, 
vadeli, kredili vs. satış olarak da adlandırılan satışlar bu hesapta izlenir. Senetsiz alacağın 
doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben 
mahsuplar dahil) alacak kaydedilir. 
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25. İşletmenin daha önceden kredili olarak :satın aldığı ticari malların bedeli vadeden 

önce satıcı firmaya ödendiği için satıcı firma tarafından 200 TL indirim yapılmış ve 

kalan 750 TL nakden ödenmiştir. (KDV ihmal) 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

SATICILAR 

TİCARİ MALLAR 
KASA 

B) ---- I ----

SATICILAR 
KASA 
TİCARİ MALLAR 

----ı-----

C) '-----
TİCARİ MALLAR 

SATICILAR 
----ı-----

0) '-----
SATICILAR 

TİCARİ MALLAR 
----ı-----

E) ! ------

SATIŞ ISKONTOLARI 

SATICILAR 

950 
200 
750 

950 
200 
750 

750 
750 

550 
550 

200 
200 

Yanıt: A 

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu 

peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. Kasa iskontosunu yapan 

işletme, 610 Satış İskontoları Hesabına Borç, 120 Alıcılar Hesabına alacak kaydı yapar. Kasa 

iskontosu yapılan işletme ise 320 Satıcılar Hesabına Borç, 153 Ticari Mallar Hesabına alacak 

kaydı yapar. 

26 -28. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

B işletmesi maliyet bedeli 160 TL olan malları 200 TL'e A işletmesine kredili olarak satmıştır. A 

işletmesinin, B işletmesinden kredili olarak satın aldığı mallardan 100 TL'lik kısmı anlaşma 

koşullarına uymadığı için iade edilmiştir.(KDV İhmal) A işletmesi aralıklı, B işletmesi sürekli 

envanter yöntemini kullanmaktadır. 

26.B işletmesinin satış işleminde yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisi kullanılmaz? 

A) Ticari Mallar B) Satıcılar C) Alıcılar 

D) Yurtiçi Satışlar E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
Yanıt:B 
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B işletmesinin yapacağı satış kayı:lı aşağıdaki gibi olacaktır.· 
----1----

ALICILAR 
YURTİÇİ SATIŞLAR 

----/----
SATILAN TİCARİ 
MALLAR MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR ____ , ___ _ 

200 
200 

160 
160 
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27. İade işleminde A İşletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR 100 
TİCARİ MALLAR 100 

B) 

KASA 80 
TİCARİ MALLAR 80 

C) 

TİCARİ MALLAR 80 
SATICILAR 80 

D) 

SATICILAR 100 
KASA 100 

I 
E) I 

SATIŞ İSKONTOLAR! 100 
SATICILAR 100 

Yanıt: A 
Satın alınan malların çeşitli nedenlerle iade edilmesi halinde iade edilen malın, satın alınan 
maldan düşmek amacı ile 153 Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır. İade işlemi satıcıya olan 
borcu azalttığı için 320 Satıcılar hesabı borçlanır. 
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28. İade sırasında B işletmesinin yapması gereken kayıt ııişağıdakllerden hangisidir? 

A) 

KASA 100 

SATIŞTAN İADELER 100 
I 

SATILAN TİCARİ MALLAR 80 
MALİYETİ 80 

TİCARİ MALLAR 

B) 

ALICILAR 100 
SATIŞ İSKONTOLAR! 100 

TİCARİ MALLAR 80 
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 80 

C) 

SATIŞTAN İADELER 100 
ALICILAR 100 

1 

SATILAN TiCARİ MALLAR 80 
MALİYETİ 80 
TİCARİ MALLAR 

D) 

SATIŞTAN İADELER 100 
ALICILAR 100 

TiCARi MALLAR 80 

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 80 

E) 

SATIŞTAN İADELER 80 
TİCARİ MALLAR 80 

Yanıt: D 

İşletmenin sattığı mallardan çeşitli nedenlerle iade edilen mal olduğu zaman "61 O Satıştan 

iadeler" hesabı borçlandırılacak, geri alınan mal bedelinin ödeme biçimine göre ilgili hesap 

alacaklanacaktır. İade alınan mallar işletme stokuna geri alınacağı için 153 Ticari Mallar hesabı 

borçlanırken, maliyet düzeltme işlemi olarak da 621 Satılan Ticari Mallar Hesabı alacaklanır. 
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29. İşletme KDV dahil 413 TL'e (KDV %18) mal almıştı'. KDV'sl pl!Şin olarak ödenmiş ve 

kalan tJtar iÇı~ ise ikl ay vadeli senet verıımı,1ir. işkttnıenın y~pması gereke~ kayıt 
aşağıdakilerden hangidir? 

A) 
I 

TİCARİ MALLAR 350 
İNDİRİLECEK KDV 63 

KASA 63 
BORÇ SENETLERİ 350 

I 
B) 

I 
TİCARİ MALLAR 63 
İNDİRİLECEK KDV 350 

KASA 63 
BORÇ SENETLERİ 350 

I 
C) 

TİCARİ MALLAR 350 
HESAPLANAN KDV 63 

KASA 630 
BORÇ SENETLERİ 350 

I 
D) I 

TİCARİ MALLAR 413 
KASA 350 
İNDİRİLECEK KDV 63 

I 
E) 

TİCARİ MALLAR 413 
İNDİRİLECEK KDV 74.34 

KASA 74.34 
BORÇ SENETLERİ 413 

I 

Yanıt: A 

30. Ticari mallar hesabına giriş ve çıkışlar hangi değerler üzerinden kaydedilir? 

A) Girişler ve çıkışlar maliyet değeri 

B) Girişler alış fiyatı, çıkışlar satış değeri 

C) Girişler rayiç değer, çıkışlar maliyet değeri 

D) Girişler borsa değeri, çıkışlar maliyet değeri 

E) Girişler tasarruf değeri, çıkışlar satış değeri 

Yanıt: A 
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31. İşlet'l'!f1in.dal;ıa,,!~r:'ı;:&,,~l!I. o'arak s~ın a'dığı 5.!)90 TL 'H.k mal .ile ilgili olara" .%10 

oranında lskc:ınto yapılmıştır., (KDV oranı % 18) işletmenin yapması gereke11' kayıt 

aşağıdllklliii'diiiı hangisidir? ·' • · · · · 

A) 
I 

SATIŞ iSKONTOLAR\ 500 
TİCARİ MALLAR 500 

1 
B) 

I 
TİCARİ MALLAR 500 
İNDİRİLECEK KDV 90 

KASA 590 
1 

C) 1 

SATICILAR 590 
TİCARİ MALLAR 500 
HESAPLANAN KDV 90 

1 
D) 1 

TİCARİ MALLAR 500 
HESAPLANAN KDV 90 

SATICILAR 590 
1 

E) 

SATIŞ iSKONTOLAR\ 500 

İNDİRİLECEK KDV 90 

SATICILAR 590 

Yanıt: C 

Alış iskontoları (indirimleri): Daha önce vadeli olarak alınan bir mala ilişkin, satıcı tarafından 

yapılan indirimler ile işletme tarafından ödemenin vadeden once yapılması durumunda, satıcı 

işletme tarafından yapılan indirim tutarı;(kasa iskontosu) alış bedelinin azaltılması anlamına 

gelir. Bu durumda uygulanan indirim tutarı kadar ticari mallar hesabının alacağına yazılır. 
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32. İşletme satın aldığı ticari mala ilişkin olarak· KDV dahil 236 TL taşıma faturasını.peşin 
olarak 'ödemiştir. (KDV %18) İşletmenin yapması gereken kayıt' aşağıdakilerden 
hangisidir? , 

A) 
1 

GENEL YÖNETİM 200 
GİDERLERİ 36 
İNDİRİLECEK KDV 236 

KASA 

B) 
1 

PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

KASA 236 
1 

C) 1 

TİCARİ MALLAR 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

KASA 236 

D) 

KASA 236 
GENEL YÖNETİM 200 
GİDERLERİ 36 
İNDİRİLECEK KDV 

1 
E) 

KASA 236 
PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

1 

Yanıt: C 

Nakliye, montaj, hamaliye, KDV hariç gümrükte ödenen vergiler, vade farkı vs. gideı1er ticari 
malların maliyetine eklenir. Maliyete eklenirken 153 Ticari Mallar hesabının borcuna kayıt 
yapılacaktır. 

33. Bir işletmenin mallarının bir kısmını satmak koşuluyla ve emanet olarak diğer bir 
işletmeye göndermesine ne ad verilir? 

A) Leasing B) Acenta İşlemleri C) Konsinye İşlemi 

D) Tellal İşlemleri E) Franchse İşlemleri 

Yanıt: C 
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34. İşlet"'8. daha önce kredili olarak sattığı malla ilgill olarak KDV datıil 11.BOTL'lik 

iskonto •. yapını~ır. (KDV %18) İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
I 

SATIŞ ISKONTOLARI 1000 
İNDİRİLECEK KDV 108 

TİCARİ MALLAR 1180 
I 

B) 
I 

TİCARİ MALLAR 1000 
İNDİRİLECEK KDV 180 

KASA 1180 
I 

C) 

SATICILAR 1180 

TİCARİ MALLAR 1000 

HESAPLANAN KDV 180 
I 

D) I 

SATIŞ İSKONTOLAR! 1000 

İNDİRİLECEK KDV 180 

ALICILAR 1180 
I 

E) I 

SATIŞ İSKONTOLAR! 1000 

İNDİRİLECEK KDV 180 

SATICILAR 1180 

Yanıt: D 

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve 

miktar iskontoları "611-Satış İskontoları" hesabında yer alır. Kasa iskontosu, kredili satışlarda 

alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya 

belirli oranlarda indirim yapılmasıdır. 

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne 

katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir. 

Uygulanan ıskonto ilgili "Alacaklar" hesabına alacak kaydedilirken, "611. Satış iskontoları 

Hesabı"na borç kaydedilir. 

35. Konslnye işlemlerinde malları satmak koşuluyla teslim alan işletmeye ne ad verilir? 

A) Konsinyi B) Konsinyatör C) Tellal 

D) Komisyoncu E) Aracı işletme 
Yanıt: A 
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36. Aralıksız envanter yöntemini ·kullanan işlt!tine, .maliyeti .1200 lira olan malı KOV;dahll 
1.770 liraya peşin olarak satmıştır. (KDV %18) İşletmenin yapması gereken ;kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 1770 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1500 
HESAPLANAN KDV 270 

I 

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 1200 

TİCARİ MALLAR 1200 

B) 

KASA 1770 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1500 
HESAPLANAN KDV 270 

I 

TİCARİ MALLAR 1200 
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 1200 

C) 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1500 
HESAPLANAN KDV 270 

KASA 1770 

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 1200 

TİCARİ MALLAR 1200 

D) 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1500 
HESAPLANAN KDV 270 

KASA 1770 

TİCARİ MALLAR 1200 
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 1200 

E) 
KASA 1416 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1200 
HESAPLANAN KDV 216 

Yanıt: A 
Aralıksız (sürekli) envanter yönteminde satış kaydından hemen sonra satılan malın maliyeti 
kaydı yapılarak stoktan çıkış yapılmaktadır. 
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37. İşletme stoklarında bulunan ımalın 300TL'lik kısmının değerinde azalma olduğu 

tahmin edilmiş ve % 40 oranında karşılık· •ayrılmasına karar vertlmiştir. İşletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

DİGER STOKLAR 120 
TİCARİ MALLAR 120 

I 
KARŞILIK GİDERLERİ 120 

STOKDEGER 120 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

B) I 

DİGER STOKLAR 300 

TİCARİ MALLAR 300 
I 

KARŞILIK GİDERLERİ 120 

STOK DEGER 120 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

C) 

DİGER STOKLAR 120 

TİCARİ MALLAR 120 
I 

KARŞILIK GİDERLERİ 300 

STOK DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 300 

I 

D) 

TİCARİ MALLAR 120 

DİGER STOKLAR 120 

STOKDEGER 120 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 120 

KARŞILIK GİDERLERİ 

E) 

TİCARİ MALLAR 120 

DİGER STOKLAR 120 
I 

KARŞILIK GİDERLERİ 120 

STOKDEGER 120 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

Yanıt: B 
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Yangın ,deprem ,su basması yada bozulma ,kırılma,çürüme,çatlama,paslanma vs. ekonomik ve 
fizikselınedenleı1e değer.düşüklüğüne uğramış mallar, ayrı bir hesapta izlenmesi gerektiğinde, 
153-Ticari mallar hesabındaiiçıkarılarakl57-Diğer stoklar hesabına alınır. Değer düşüklüğünün 
kesin olup olaması bu hesaba kaydedilecek tutarı etkiler. · 

-Değer düşüklüğü kesin ise mal saptanan yeni değeri ile (emsal bedeli) ile bu hesaba alınır. 
-Değer düşüklüğünün kesin olmaması halinde, mal bu hesaba maliyet bedeli ile 

alınır.Değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılarak "158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı" hesabında 
gösterilir. 

38. İşletmenin yapmış olduğu mal satışı ile ilgili olarak KDV dahil 236 TL'll~ gider faturası 
nakit olarak ödenmiştir (KDV %18) İşletmenin yapması gereken kayıt aŞağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ---- ı -----
GENEL YÖN. GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 

B) ---- ı -----
TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 
ı------

C) ı _____ _ 
PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 

D) __ _ 

KASA 
PAZARLAMA SATIŞ 
VE DAG. GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

E) __ _ 

KASA 
TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

200 
36 

200 
36 

200 
36 

236 

236 

236 

236 

236 

200 
36 

200 
36 

Yanıt: C 
Mal satışı ile ilgili giderler maliyet ile ilişkilendirilmeden giderleştirilir. 7/A seçeneğini kullanan 
işletmeler bu giderlerini 760-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabına alır. 
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39.İşletme stok hareketlerini sürekll envanter yöntemi ile izlemekte olup İşletmede 15.000 

tutarındaki ticari mal için % 20 oranında karşılık ayrılmıştır. Söz konusu malların % 

20'sl çek karşılığında 1.500 TL'ye satılmıştır. (KDV% 18 olarak alınacaktır.)Buna göre, 

satış kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Satılan Ticari Mail.ar Maliyeti hesabı borçlu 1230 TL 

B) Alınan Çekler hesabı borçlu 1770TL 

C) Diğer Stoklar hesabı alacaklı 3000TL 

D) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 270 TL 

E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 1500 TL 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki 'gibi olacak1ır. 
--- I , , 

ALINAN ÇEKLER 1.770 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.500 

HESAPLANAN KDV 270 

---- 1 ------

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 
STOK DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞIL\GI 

DİGER STOKLAR 

---- 1 -------

2.400 

600· 

3.000 

*Karşılık iptallerinde satış oranı kadar karşılık iptal edilir. (3.000 x % 20= 600) 

Yanıt: A 

Stok değer düşüklüğü karşılığının satışların maliyeti ile ilişkilendirilmesinde çeşitli yöntemlerden 

biri uygulanabilir. Dönem net karını etkilemeyecek ancak gelir tablosunda brüt satış karını veya 

olağan karı etkileyebilecek bu uygulamalardan en çok tercih edilenleri şunlardır: 

1-Satış bedelinin maliyeti karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, ayrılan karşılık maliyet 

bedelinden düşülür. (yukarıdaki ömek1e olduğu gibi} 

2-Satış tutarı ile stok maliyetinin karşılaştırılması, kar veya zarar doğmadığına bakılmaksızın 

ayrılan karşılığın tümünün iptal edilerek ''644 Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına alınması. 

İkinci yöntem benimsenmiş olsaydı yukarıdaki örnek kaydı şöyle olacaktır. 

---- 1 ------

ALINAN ÇEKLER 
YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

SAT\ LAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 
STOK DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI 

DİGER STOKLAR 
KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 

---- I ------

1.770 

3.000 

600 

1.500 
270 

3.000 

600 
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40:· .İşletmenin kredili olarak aldığı. malların bir kısmı hasarlı olarak ulaşmıştır: İşletmenin 
bu durumda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ~--- I ------' 

DİGER OLAGAN GİDER VE 
ZARARLAR 

BORÇ SENETLERİ 
I 

B) ---- I ----

BORÇ SENETLERİ 
DİGER OLAGAN GİDER 
VE ZARALAR 

----ı-----

C) 1 -----
TİCARİ MALLAR 

SATICILAR 
----ı-----

D) 1 ____ _ 

TİCARİ MALLAR 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

SATICILAR 
ı------

E) ----
SATICILAR 
TİCARİ MALLAR 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
Yanıt: D 

Malların teslim alınması sırasında noksanlık tespit edildiğinde 197 Sayım ve tesellüm 
Noksanları Hesabının borcuna kayıt yapılır. Daha sonraki tespite göre bu hesap alacaklanarak 
kapatılır. 

41. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmenin dönem sonunda Ticari mallar 
hesabının borç toplamı 400TL, Alış iadeleri 1 OTL, Alış iskonto tutarları 25TL ve 
dönem sonu stok miktarı 1 OOTL olduğuna göre satılan ticari mallar maliyeti ne 
kadardır? 

~~ ~~ q~ 
0)255 E)265 

TİCARİ MALLAR 

10 (Alış iadeleri) 

25 (Alış iskont.) 

400TL 35 

Net Alışlar -Dönem Sonu Stok= Satılan Ticari Mal Maliyeti 

(400-35)-100=265 

Yanıt: E 
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42. İşletmenin kredili olarak satın aldığı ticari mallarla ilgili olarak satıcı firma tarafından 

kur farkı tahakkuk ettirilmiştir. 

İşletmenin yapması gereken kayıtta alacaklı hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borç Senetleri 

B) Alacak Senetleri 

C) Alıcılar 

D) Satıcılar 

E) Kasa(Döviz Kasası) 
Yanıt: D 

Söz konusu malın işletme stoklarında bulunması halinde tahakkuk eden vade farkları 

maliyete eklenir ve satıcılara olan borç miktarı artacağı için bu hesap alacaklanır. Yapılacak 

kayıt ise aşağıdaki gibi olacaktır: 

----/----

TİCARİ MALLAR 
SATICILAR 

xxxx 
xxxx 

43 ve 44.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletmenin satın aldığı emtiaların 12.01.2009 tarihinde teslim alınması sırasında, toplam 

250TL'lik fazlalık belirlenmiştir. 

43. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

TİCARİ MALLAR 250 

SAYIM VE TESELLÜM 250 

FAZLALAR! 

B) 
I 

TİCARİ MALLAR 250 

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 250 

C) 

TİCARİ MALLAR 250 

DİGER OLAGANDIŞI 
GELİR VE KARLAR 250 

D) I 

SAYIM VE TESELLÜM 250 
FAZLALAR! 250 

TİCARİ MALLAR 
I 

E) I 

SAYIM VE TESELLÜM 250 
NOKSANLAR! 250 

TİCARİ MALLAR 

Yanıt: A 
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Malların teslim alınması sırasında tespit edilen fazlalık 397 Sayım . ve Tesellüm Fazlaları 
Hesabının alacağına kaydedilir. 

44. Yukarıdaki durumla ilgili olarak İşletmenin tespit ettiği farkın satıcı işletmenin yaptığı 
özel indirimden kaynaklandığı tespit edildiği varsayılıra işletmenin yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Vergiler ihmal) 

A) ---- I ------

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

TİCAı;Iİ, ,MALLAR 
·-r--~---

B) ---- I ----

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 
DİGER OLAGANDIŞI 
GELİR VE KARLAR 

I 

C) ____ / -----
SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 
TİCARİ MALLAR 

ı-----

D) ____ / ____ _ 

DİGER OLAGANDIŞI GELİR 
VE KARLAR 

TİCARİ MALLAR 

E) ___ _ 

ALICILAR 
TİCARİ MALLAR 

ı------

250 
250 

250 

250 

250 
250 

250 
250 

250 
250 

Yanıl: C 
Teslim sırasındaki fazlalığın nedeninin daha sonra tespit edilmesi halinde 397 Sayım ve 
Tesellüm Fazlaları hesabı borçlandırılarak tasfiye edilirken, farkın nedenine göre bir hesap 
alacaklanır. Soruda satıcının yaptığı özel indirim kasa iskontosu olarak değerlendirilmesi 
gerektiğinden 153 Ticari mallar Hesabının alacaklandırılması gerekir. 

45 ve 46.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
Stoklarını aralıklı envanter yöntemi ile izleyen işletmenin dönembaşı mal mevcudu 50.000 TL, 
Alışlarının toplamı 160.000TL, mal alış giderleri toplamı 30.000 TL, Alış iadeleri 15.000 TL, Alış 
iskontoları 25.000 TL.ve dönem sonu mal mevcudu 75.000 TL'dir. 

45. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin, satılan ticari mal maliyeti ne kadardır? 
A) 125.000 B) 250.000 C) 165.000 
D) 275.000 E) 325.000 

Yanıt: A 
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TİCARİ MALLAR 

Dönem Başı Mevcut .......... 50 Alış iadeleri ...... 15 

Alışlar .......................... c.160 . Alış ıskontoları .. 25 

Alış giderleri .................. 30 

Borç Toplamı. ................. 240 Alacak Toplamı .. .40 

STMMM =Dönem Başı Mal Mevcudu+ Net Alışlar-Dönem Sonu Stok 50+(190-40)-75 = 125 

46. İşletmenin yaptığı bu hesaplamanın muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- ı ----
SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
DÖNEM KARI VEYA 

ZARARI 
ı------

8) ---- 1 ----

SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
TİCARİ MALLAR 

ı-----

C) ----' 
TİCARİ MALLAR 

SATILAN TİCARİ 

MALLAR MALİYETİ 
I 

D) ----
TİCARİ MALLAR 

SATILAN TİCARİ 

MAl'.LAR MALİYETİ 
1 

E) •I, ı 

DÖNEM KARI VEYA 

ZARARI 
TİCARİ MALLAR 

ı------

165.000 

165.000 

125.000 
125.000 

165.000 

165.000 

125.000 

125.000 

250.000 
250.000 

Yanıt: B 

Aralıklı envanter yönteminin en önemli özelliği satılan malların maliyetinin fiili sayım sonuçlarına 

göre tespit edilmesidir. Bu nedenle bu yöntemde maliyet envanter sırasında tespit edilir. Dönem 

içinde mal satışları ile iade edilen mallarda "satışların maliyeti" hesabı kullanılmaz. Satışların 

maliyeti hesabı sadece dönem sonunda kullanılır. Bu işlem için 621 Satılan Ticari Mallar 

Hesabı borçlandırılırken, 153 Ticari Mallar Hesabı alacaklanır. 
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47. Mobilya üretimi ı yapan işletme 800 n.• lik koııtrplak almıştır. Kontrplak bedelini ve 
SOTL . taşıma ı gideriı:ti nıtkit olarak . ödemiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? (KDV % 18) 

A) 
I 

· ·TİCARİ MALLAR· 850 
İNDİRİLECEK KDV 153 

KASA 1.003 

B) 

KASA 1.003 
TİCARİ MALLAR 850 
HESAPLANAN KDV 153 

I 
C) I 

TİCARİ MALLAR 800 
DIŞARIDAN SAGLANAN 
FAYDA VE HİZMETLER 50 
İNDİRİLECEK KDV 153 

KASA 1.003 

D) I 

İLK MADDE VE MALZEME 800 
DIŞARIDAN SAGLANAN 
FAYDA VE HİZMETLER 50 
İNDİRİLECEK KDV 153 

KASA 1.003 

E) I 

İLK MADDE VE MALZEME 850 
İNDİRİLECEK KDV 153 

KASA 1.003 

Yanıt: E 

"İlk Madde ve Malzeme Hesabı" üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede 
bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer 
malzemelerin izlendiği hesaptır. 

Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildiğinde, 
tüketildiğinde, satıldığında, devredildiğinde veya fire verdiğinde bu ise hesabın alacağına 

kaydedilir. 
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, . · · ·ı '''·'' •47-49.Soruları.Aşağıdaki Bilgilere Göre,Yanıtlayınız. 

Aralıklı 'erivahter yöı'itemini' klillamirhŞıetriıeriiri oiıceki dönemden Cie\lil3den mal tutarı 120-TL 

dir. İşletme dönem içinde 3.220-TL tutarında mal almış ve 3i600-Tt' tutarında mal satmıştır. 

İşletmenin bu satışlarından elde ettiği kar 350TL dir. 

47. Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonunda satılan ticari mal maliyeti hesabında yer 

alacak tutar ne kadardır? 

A) 3.000 

D) 3.325 

Kar= Satışlar- STMM 

350=3.600-STMM 

STMM=3.250 

B) 3.050 

E) 3.750 

C).3.250 

Yanıt: C 
i-:: 

48. Yukarıdaki 
hangisidir 

soruyla ilgili olarak işletmenin yapması ~reken kayıt aşağıdakilerden 

A) ---- ı ----
SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
TİCARİ MALLAR 

B} 
1 

TİCARİ MALLAR 

SATILAN TİCARİ 

MALLAR MALİYETİ 
1 

C) 

SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
TİCARİ MALLAR 

1 
[)) 1 ' 

SATILAN TİÇARİ MALLAR 
. ' ' 

MALiYETi 
DÖNEM KARI 

VEYAZARARI 
1 

E) 

SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
DÖNEM KARI 

VEYAZARARI 
1 

3.250 
3.250 

3.250 

3.250 

3.000 
3.000 

3.250 

3.250 

3.000 

3.000 

Yanıl: A 
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49. Yukarıdaki 

kadardır? 

A)160 
0)90 

bilgilere göre işletmenin dönem sonu mal mevcudunun tutarı ne 

8)130 
E)75 

C) 110 

STMM= Net Ticari Mal Girişi(Mal Hesabı Borç Kalanı) - Dönem Sonu Mal Mevcudu 
3.250 = 3.340-DSMM 
DSMM=90 

50. 

SATIŞ ISKONTOLARI 

ALICILAR 

xxxx 
xxxx 

----/-----

İşletme yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işletmenin aldığı malların bir kısmını iade etmesi 

B) işletmenin aldığı mallara ilişkin kasa iskontosu uygulanması 

C) İşetmenin sattığı mallara ticaret iskontosu uygulaması 

D) İşletmenin alıcı işletmeye kasa iskontosu uygulaması 

E) İşletmenin aldığı duran varlıklara ilişkin iskonto uygulanması 

Yanıt: D 

Yanıt: D 

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu 
peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.Satışla ilgili faturanın 

düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları satış 
iskontoları hesabına borç kaydedilir. 

51. Maliyeti 400 lira olan ve %30 oranında değer düşüklüğü karşılığı ayrılan bir ticari mal 
ertesi yıl içinde 290 liraya satılmıştır. İşletmenin bu satışa ait Satılan Ticari mal 

· Maliyetinin tutarı ne kadardır? 

A) 280 B) 190 C) 210 

D) 120 E) 140 

İşletmenin satış yaptığı andaki yapması gereken kayıt şöyledir: 

KASA 342.2 
YURTİÇİ SATIŞLAR 290 
HESAPLANAN KDV 52.2 

----/ 

SATILAN TİCARİ 
MALLAR MALİYETİ 280 
STOK DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 120 

TİCARİ MALLAR 400 

Yanıt: A 
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52. Bir ticari işletme, maliyeti 10.000 TL olan bir .mal, uğradığı hasar nedeniyle bilanço 

günündeki değeri 7.000 TL'ye düşmüş olup değer düşüklüğü kesindir. Buna göre 

yapılacak muhasebe kayıtlarında aşağıdakilerden hangisi kullanımı doğrudur? 

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Borçlu, 3.000 TL 

B) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Borçlu, 3.000 TL 

C) Kasa Hesabı Borçlu 3.000 TL 

D) Karşılık Giderleri Alacaklı, 3.000 TL 

E) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı, 7.000 
Yanıt: B 

Değer düşüklüğünün kesin olması halinde, değer düşüklüğü kadar doğrudan gider hesabına 

(diğer olağan gider ve zararlar hesabına) borç kaydedilirken, ilgili stok hesabı alacalandırılır. 

Soruya göre yapılacak kayıt; 

----1----
DİGER OLAGAN GİDER 
VE ZARARLAR 3.000 

TİCARİ MALLAR 3.000 

Stok değer düşüklüğünün kesin olmaması halinde "654. Karşılık Giderleri Hesabı"nın borcu 

karşılığında 158.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabına alacak kaydedilir. 

53. Konsinye işlemlerinde mallarının satılması koşuluyla teslim eden işletmeye ne ad 

verilir? 

A) Konsinyi B) Konsinyatör C) Tellal 

D) Acenta E) Şube 
Yanıt: B 

54. Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletme, 1 TL birim satış fiyatı olan mendillerden 

3000 adet sipariş eden müşterisine o/o 20 oranında iskonto yapmış ve fatura üzerinde 

bu iskonto miktarını göstermiştir. İşletme satış bedelinin yarısı ve KDV'ni peşin kalan 

tutar için çek almıştır. 

İşletmenin yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? 

A) Satış İskontoları B) Hesaplanan KDV C) Yurt İçi Satışlar 

D) Kasa E) Alınan Çekler 
Yanıt: A 

Müşterilerin özelliği miktar büyüklüğü vs. nedenlerle fatura üzerinde indirim şeklinde 

gösterilen iskontolara Ticaret İskontosu denir ve bu işlem herhangi bir muhasebeleştirme 

işlemi gerektirmez. Yani satış iskontoları hesabı kullanılmaz. 

Bu durumda işletmenin yapacağı kayıt şöyle olacaktır: 

KASA 

ALINAN ÇEKLER 

YURTİÇİ SATIŞLAR 

HESAPLANAN KDV 

1632 
1200 

2400 
432 
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55. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede, aşağıdaki 

hesaplardan hangisi yalnızca dönem sonunda kullanılır? 

A) Diğer Gelirler 

D) Satıştan İadeler 

B) Yurtdışı Satışlar C) Yurtiçi Satışlar 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

Yanıt: E 

Aralıklı envanter yönteminde maliyeti dönem sonundaki filli mal sayımında dayanılarak tespit 
edildiği için satılan ticari mallar maliyeti hesabı sadece dönem sonunda kullanılır. 

56-59.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Stoklarını sürekli envanter metodu ile izleyen işletmenin,2007 yılı dönem sonu bilançosunda 
ticari malların tutarı 116.000TL'dir.10.01.2008 tarihinde KDV dahil 330.400TL tutarında mal 
satın alınmış, 15.02.2008 tarihinde KDV dahil 467.280TL tutarında mal satmıştır. Satılan malın 
KDV dahil 37.382,40TL tutarındaki kısmı 05.03.2008 tarihinde iade edilmiştir. 

Not: İşletme satışlarını nakit olarak ve %20 kar marjı ile yapmakta, KDV oranı ise %18 dir. 

56. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 2008 dönem sonu mal mevcudunun değeri ne 
kadardır? 

A) 112.000 

D) 83.500 

B) 96.400 

E) 69.200 

C) 92.400 

Yanıt: C 

Sürekli envanter yönteminde mal giriş ve çıkışlarında eş anlı olarak stok hesabı kullanılır. Bu 
nedenle herhangi bir tarihteki ticari mallar hesabının kalanı fiili mevcudu vermesi gerekir. 
Yapılan işlemler sonucunda Ticari mallar hesabının durumu aşağıdaki gibi olacaktır. Ayrıca bu 
tip sorularda dikkat edilmesi gereken en önemli iki husus kar/zarar hesaplamasında önce 
KDV'nin ayrıstırılması ve satıslarda kar marjının hesaplanmasıdır. Bu her iki hesaplamayı da ic 
iskonto ile tespit ediniz. 

Ticari Mallar Hesabı 
116.000· .... 330.000 
280.000 .. 
26.400 ... 

422.400 330.000 

*Dönem başı mevcudu 

••10.01.2008 tarihinde alınan malların KDV hariç tutarı (330.400/1, 18=280.000) 

•••05.03.2008 tarihinde iade alınan malların KDV hariç ve maliyet değeri((37.382,40 

/1 '18)/1,20=26.400) 
.... (467.280/1, 18)/1,20= 330.000 

Ticari mallar hesabının borç kalanı (fiili mevcut)= 422.400-330.000= 92.400 
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57. Yukarıdaki bilgilere göre :işletmenin mal satışı ile ilgili Kar/zarar durumu nedir? 

A) 60.720 kar ' 'B) 66.200 zarar C) 98.600 kar 

D) 102.000 kar E) O 
Yanıt: A 

58. Yukarıdaki bllgilere göre işletmenin, genel geçici mizandaki satılan ticari mal maliyeti 

(STMM) hesabının kalanı ne kadardır? 

A) 654.000 B) 365.400 C) 356.600 

D) 336.400 E) 303.600 

59. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net satışları ne kadardır? 

A) 398.600 .. B) 386.400 C) 37 4.200 

D) 364.320 . E) 305.650 

Brüt Satışlar(467.280/1, 18)... ... = 396.000 

Satıştan İadeler (37.382,40 /1,18).=31.680 

Net Satışlar ·························:o·=364.320 

STMM ................................... =303.600 

Brüt Satış Karı ......................... = 60.720 

Yanıt: E 

Yanıt:D 

60. Satıcı işletmeye verilen mal siparışı ıçın çek ciro edilerek avans ödenmiştir. 

Yapılacak kayıtta borçlu :ve alacaklı hesaplar sırası ile aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Alınan Çekler,Verilen Sipariş Avansları 

B) Verilen Sipariş Avansları"Alınan Çekler 

C) İş Avansları-Alınan Çekler 

D) Ticari Mallar-Alınan Çekler 

E) Verilen Avanslar-Satıcılar 
Yanıt: B 

61.Mal hareketlerinin aralıklı envanter (sayım) yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Satın alma iskontoları Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. 

B) İade giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. 

C) Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafına kaydedilir. 

D) Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. 

E) Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafına kaydedilir. 

Yanıt: D 

Satış giderleri " Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabında" izlenir. 
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·· • · 62 ve 63.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız ... - :i ... : . 

İşletme satmak üzere ithal edeceği malla(iÇiiı bankada 50.000 Dolar tutarında akreditif açmış 
ve diğer işlerin tamamlanmasından sonra %18 KDV ve gümrük vergileri. ödenerek mallar 
gümrükten çekilmiştir (1 $ = 1.5TL). 

62. Yukarıdaki bilgilere göre akreditif açılmasına ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

İŞ AVANSLAR! 
··GENEL YÖN. GİDERLERİ 

HESAPLANAN KDV 

B) 
I 

VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

BANKALAR 

C) 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

BANKA KREDİLERİ 
I 

D) I 

BANKALAR 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

E) 

BANKA KREDİLERİ 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

88.500 

i.500 

75.000 

75.000 

88.500 

75.000 
13.500 

1.500 

75.000 

75.000 

88.500 

Yanıt: C 

Uluslararası ticarette akreditif işlemlerinin önemli yeri vardır. İthalatçı satın almak istediği malı 
satan diğer ülkedeki ihracatçı firma ile anlaşma yaparak kendi bankasına başvurarak ithal 
edeceği mal bedelinin ihracatçı firmaya ödenmesini garanti edilmesini ister. İthalatçı ile banka 
arasındaki sözleşmeye göre akreditif tutarının bir kısmı veya tamamı bankaya ödenir. 
İhracatının bankaya ödemediği kısım ile akreditif tutarı arasındaki fark, bankanın ihracatçıya 
açtığı kredi niteliğindedir. Çünkü banka paranın tamamını ihracatçı firmaya ödemektedir. 
Bankanın ithalatçı firmaya açtığı akreditif kredisi 300 Banka Kredileri Hesabının alacağına 

kaydedilir. 
159 Verilen Sipariş Avansları hesabı ise yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere 
siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Yapılan 
ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir. 
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63. Yukarıdaki bilgilere göre gümrükten, çekilen mallann işletmeye ulaşana kadar 

yapılaca~ lş14!mler aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? 

A) ncari Mallar 

B) İlk Madde Ve Malzeme 

C) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

D) Diğer Stoklar 

E) Verilen Sipariş Avansları 
Yanıt: D 

"Diğer Stoklar Hesabında" değeri düşen stoklar, yoldaki stoklar, komisyoncudaki mallar vs. 

izlenir. 

64. Aralıklı envanter yöntemini kullanan bir işletmenin KDV hariç 100TL'ye kredili olarak 

sattığı malların yarısı iade edilmiş ve aşağıdaki şekilde kaydedilmiştir. 

---- I -------

SATIŞTAN İADELER 

İNDİRİLECEK KDV 
ALICILAR 

TİCARİ MALLAR 
SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 

50 
9 

59 

25 

25 

Buna göre işletmenin yapması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

TİCARİ MALLAR 
SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 

B) ---- t -----

HESAPLANAN KDV 

İf':IDİRİLECEK KDV 

C) --~-
ALICILAR 

SATICILAR 

D) __ _ 

TİCARİ MALLAR 
SATIŞTAN İADELER 

I 

E) ----
SATILAN TİCARİ MALLAR 

MALİYETİ 
TİCARİ MALLAR 

50 
50 

18 
18 

50 
50 

50 
50 

25 
25 

Yanıt: E 
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Aralıklı envanter yönteminde "Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı" sadece dönem sonunda 
kullanılır. Dönem içinde STMM hesabını kullanılması hatalı olacaktır. Soruda iade alınan malın 
maliyetinin stoklara geri alınması işlemi de hatalı olacaktır. Dolayısı ile yapılan ikinci kaydın ters 
kayıt ile düzeltilmesi gerekir. 

65 ve 66. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Stoklarını aralıklı envanter yöntemi ile izleyen bir işletmenin dönem içi stok hareketlerine ilişkin 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Dönem Başı Mal Stoku 
Dönem İçi Alışlar 
Alış Giderleri 
Alıştan İadeler 
Alış İskontoları 

TL 
20.000 
42.000 

4.000 
4.000 
2.000 

İşletme dönem sonu envanter çalışmaları sırasında; maliyet bedeli 4.000 TL olan malın noksan 
olduğu, maliyet bedeli 6.000 TL olan mallarında ise % 30 değer düşüklüğü olduğu, bu malların 
dışında dönem sonu mal stokunun 15.000 TL olduğu tespit edilmiştir. 

65. Bu verilere göre işletmenin dönem içi net mal alış tutarı kaç TL'dlr? 
A) 24.000 B) 28.000 C) 32.000 
D) 40.000 E) 60.000 

Yanıt: D 
Satın alınan malın maliyeti alış bedeli ve alış giderlerinden oluşur ve bu tutarlar ticari mallar 
hesabının borcuna kaydedilir. Alıştan iadeler ve alış indirimleri (iskontoları) ise ticari mallar 
hesabının alacağına kaydedilerek mal maliyetinden düşülür. Dönem içi net alış hesabında 

dönem başı mal stoku dikkate alınmaz. Yani; 

DİNA= Dönem içi alış+ Alış giderleri-(Alış iskontosu +alış iadeleri) 

Bu durumda işletmenin dönem içi net alış tutarı: 

(42.000 + 4.000) - (4.000 + 2.000) = 40.000 TL olur. 

66. Bu verilere göre işletmenin satılan mal maliyeti ne kadardır? 

A) 30.000 B) 35.000 C) 37.000 

D) 38.000 E) 44.000 

Yanıt: B 

Dönem sonu envanter çalışmaları sırasında tespit edilen mal noksanları ile değer düşüklüğüne 
uğrayan mallar (tamamı) Ticari mallar hesabından düşülecektir. Mal noksanları "Sayım ve 
Tesellüm Noksanları Hesabına", değer düşüklüğü tespit edilen mallar ise "Diğer Stoklar" 
hesabına aktarılır. Bu durumda satılan mal maliyeti; 

STMM= DBMM+Dönem İçi Net Alışlar-Mal Noksanları-Değeri Düşen Mallar-DSMM 

STMM=20.000+40.000-4.000-6.000-15.000 = 35.000 
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67-69. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemi ile izleyen bir işletmenin stok hareketleri ile -ilgili 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Dönem İçi Alışlar 
Dönem İçi Satışlar .. 
Dönem Başı Stok 
Alış Giderleri 
Alıştan İadeler 
Alış iskontoları 

Satıştan İadeler 
Ticari Mallar Hesabının Borç 
Toplamı 

Ticari Mallar Hesabının Alacak 
Toplamı 
Satılan Ticari Mallar Hesabının 

Alacak Kalanı 
İşletmenin Brüt Satış Kar Marjı 

17.000 
15.600 
2.000 

x 
500 

y 
1.200 

22.000 

14.000 

12.000 

'o/o20 

67.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış giderleri kaç TL'dlr? 

A) 500 B) 1.000 C) 1.500 

D) 2.000 E) 3.000 

68.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin alış iskontoları kaç TL'dir? 

A) 500 B) 1 .000 C) 1 .500 

D) 2.500 E) 3.000 

Sürekli envanter yönteminde stok ha_reket durumu aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
Ticari Mallar Hesabı Satılan Ticari Mallar Mali eti Hesabı 

-Dönem Başı Mal 

Stoku -Alıştan iadeler 

-Dönem içi Alışlar -Alış indirimleri 
-Satılan Mal 

-Alış Giderleri Maliyeti - - - - - - +- Satışların Mal.iyeti 

-Satıştan iade edilen Satıştan iade 

Mal Maliyeti________________________________ Edilen Mal 
Maliyeti 

Yanıt: D 

Yanıt: A 

İşletmenin kar marjı % 20 olduğuna göre, satışlarının maliyeti 15.600 I 1-20= 13.000-TL TL, 

satıştan iade edilen malların maliyeti ise 1.200/1.20= 1.000-TL dir. Şimdi bunları Ticari mallar 

hesabında yerlerine koyalım: 

Ticari Mallar Hesabı 

2.000 500 

17.000 
Alış Giderleri (x) 
1.000 

22.000 

Alış indirimleri (y) 

13.000 

14.000 

Alış Giderleri = 22.000-20.000=2.000 

Alış İndirimleri=14.000-13.500=500 
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69. Dönem sonu stok miktarının 
hangisi yapılmalıdır? 

7.000 TL .olduğu varsayılırsa aşağıdaki kayıtlardan 

A) ~--- ------/ 

B) 

C) 

D) 

E) 

SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

TİCARİ MALLAR 
ı-----

I 
SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLAR! 

TİCARİ MALLAR 
I 
I 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

TİCARİ MALLAR 
I 
I 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

TİCARİ MALLAR 
I 

KASA 

SAYIM VE TESELLÜM 

FAZLALAR! 

1.oOO 1.000 

7.000 7.000 

7.000 7.000 

1.000 1.000 

1.000 

1.000 

Yanıt: A 
Sürekli envanter yönteminde Ticari Mallar Hesap Kalanı ile işletmede bulunan malların değeri 
birbirine eşit olmalıdır. Ticari Mallar hesabının kalanı (22.000-14.000) 8.000 TL ile dönem sonu 
fiili mal sayımı (7.000) arasındaki fark "SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLAR! "hesabının 
borcuna yazılırken 153 Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır. 

70. İşletme, maliyeti 1000 TL olan, 200 TL değer düşüklüğüne uğramış ve aynı tutarda 
karşılık ayırmış olduğu mallarını 600 TL'ye satmıştır. Satış işleminin kaydında 

aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 
A) Ticari Mallar 
B) Karşılık Giderleri 
C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
D) Hesaplanan KDV 
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

Yanıt: C 
71. Aralıksız sayım yöntemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıştır? 

A) Dönem sonu sayımı yapılmadan, satılan malın maliyetinin ne olduğu bilinemez. 
B) Mal hesabının borç kalanı her zaman mevcut malın maliyetini gösterir. 
C) Satış işleminde ticari mallar hesabı, satılan malın maliyeti kadar alacaklandırılır. 
D) Mal sayım noksanları ve fazlaları muhasebeleştirilebilir. 
E) Satılan malın maliyeti hesabı borç kalanı verir. 

Yanıt: A 
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Ticari mallar hesabım;tgiriş ve çıkışlar anında yapıldığı için .bu hesabın kalam işletmede bulunan 

malların maliyetini verir. 

72.İşletmenln, stokları içinde yer alan hammaddeyi üretime sevk etmesi halinde yapması 

gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı Borçlu 

B) Diğer Stoklar Hesabı Alacaklı 

C) Diğer Stoklar Hesabı Borçlu 

D) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı 

E) İlk Madde Ve Malzeme Hesabı Borçlu 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

---/----
DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ 

İLK MADDE VE 

MALZEME 
____ ! ___ _ 

)()( 

xx 

Yanıt: A 

73. Mal hareketlerini sürekli envanter yöntemi ile izleyen işletme, değer düşüklüğüne 

uğrayarak %30 oranında karşılık ayırdığı 300TL'lık malın yarısını peşin olarak 

150TL'ye satılmıştır. İşletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 45 TL Alacaklı 

B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 100 TL Alacaklı 

C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 45 TL Alacaklı 

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 300 TL Borçlu 

E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 300 TL Borçlu 
Yanıt: A 

İşletmenin yapması gere;ken kayıt şÖyle olacaktır(KDV ihmal) 

KASA 150 

YURTİÇİ SATIŞLAR 150 
1 

STOK.DEG.DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 45 

SAT.TİC.MALLAR. MALİYETİ 150 

TİCARİ MALLAR 150 

KONUSU KALMAYAN 

KARŞILIKLAR 45 
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74. Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen bir işletmenin genel geçici 

mizanında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? 

A) Satış İskontoları 

B) Genel Yönetim Giderleri 

C) Satıştan İadeler 

D) Diğer Gelirler 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

Yanıt: E 

Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen bir işletme satılan ticari mallar maliyetini 

envanter işlemleri sırasında tespit edeceği için genel geçici mizanda STMM Hesabı yer almaz. 

75.Aralıklı envanter yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 

A) Normal firelerin muhasebeleştirilmesine gerek yoktur. 

B) Satılan Ticari Mallar hesabı sadece dönem sonunda kullanılır. 

C) Mal alım giderleri ticari mallar hesabının borcuna kaydedilir. 

D) Dönem içinde herhangi bir tarihte ticari mallar hesabının borç kalanı işletmede mevcut 

malların değerini gösterir 

E) Satıcıların yaptığı Kasa iskontosu ticari mallar hesabının alacağına kaydedilir. 

Yanıt: D 

Aralıklı envanter yönteminde satış işleminden hemen sonra maliyet bedeli ile Ticari mallar 

hesabından çıkış yapılmadığı için Dönem içinde herhangi bir tarihte ticari mallar hesabının borç 

kalanı işletmede mevcut malların değerini göstermez. 

76-79. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile izleyen bir işletmede dönem sonu mal miktarı 

500.000 TL, dönem başı mal tutarı 800.000 TL, alıştan iadeler 300.000 TL, alış iskontoları 

200.000 TL, Ticari Mallar hesabının kalanı 3.500.000 TL, satış iskontoları 100.000 TL yurt içi 

satışlar ise 4.000.000 TL tutarındadır. İşletmenin satışlarından gerçekleşen iade oranı % 5 dir. 

76.İşletmenin dönem içi brüt alışları kaç TL'dir? 

A) 3.200.000 B) 3.100.000 C) 2.600.000 

D) 2.400.000 E) 2.000.000 
Yanıt: A 

77.İşletmenin dönem içi net alışları kaç TL'dir.? 

A) 3.500.000 B) 2.800.000 C) 2. 700.000 

D) 2.500.000 E) 2.200.000 
Yanıt: C 
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78.İşletmenin satışlarının maliyeti kaç TL'dir? 
A) 3.000.000 B) 2.900.000 C) 2.600.000 

D) 2.400.000 E) 2.000.000 

79.İşletme mal satışlarından kaç TL kar ya da zarar etmiştir? 

A) 700.000 TL kar 
D) 200.000 TL kar 

Ticari Mallar Hesabı 

Dönem Başı Mal 
Stoku 
Alışlar 

Alış Giderleri 

Alıştan İadeler 
Alış indirimleri 

Ticari mallar hesabının borç kalanı 

B) 650.000 TL kar 
E) 200.000 TL zarar 

C) 585.ooo TL kar 

Ticari Mallar Hesabı 

800.000 300.000 

x 
y 200.000 

4.000.000 500.000 

GENEL MUHASEBE 

Yanıt: A 

Yanıt:A 

3500.000 ise, borç toplamı 4000.000 TL'dir. Dönem içi brüt alış ise, 4.000.000-800.000= 

3200.000 TL dir. 
Dönem içi net alış= Dönem içi brüt alış-alış iadesi -alış iskontosu 

= 3.200.000-500.000= 2.700.000 

STMM= Ticari mallar hesabının borç kalanı-Dönem sonu stok 

= 3500.000-500.000= 3.000.000 
Satışlarından gerçekleşen iade oranı % 5 ise; 

Satıştan iadeler 4.000.000 x % 5=200.000 

Satış karının tespiti: 
Yurtiçi satışlar ................. 4.000.000 
Satıştan İadeler ............... (200.000) 

Satış iskontoları ............... (100.000) 
NET SATIŞLAR ................ 3700.000 
STMMM ........................ (3.000.000) 
Brüt Satış Karı ................... 700.000 

80.İşletme, ticari mallarında 50.000 TL lik değer düşüklüğü saptamış ve bu malların 

10.000 TL lik kısmı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Geriye kalan mallar için% 60 

oranında karşılık ayırmıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 
A) Diğer Stoklar Hesabı 40.000 TL Borçlu 

B) Ticari Mallar Hesabı 50.000 TL Alacaklı 

C) Karşılık Giderleri Hesabı 24.000 TL Borçlu 

D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 24.000 TL Alacaklı 

E) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Hesabı 50.000 TL Borçlu 
Yanıt: E 
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İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
----1--------

157 DİGER STOKLAR 40.000 
654 KARŞILIK GİDERLERİ 24.000 
689 DİGER OLAGANDIŞI GİDER 

VE ZARARLAR 10.000 
153 TİCARİ MALLAR 50.000 
158 STOK DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 24.000 
____ ı --------

i 

Yukarıdaki. kayıt işletmenin değeri düşen mallarını ayrı bir hesapta izlemesi durumunda yapılır. 
Ayrı bir hesapta izlememesi durumunda yevmiye kaydı: 
----1 --------

654 KARŞILIK GİDERLERİ 
689 DİGER OLAGANDIŞI GİDER 

VE ZARARLAR 
153 TİCARİ MALLAR 
158 STOK DEGER 

DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 
____ ı --------

24.000 

10.000 
10.000 

24.000 

81. İşletme daha önce kredili yaptığı satışla ilgili olarak alıcı işletmeye 200 TL ıskonto 
yaptığın, fatura ile bildirmiştir. (KDV oranı % 18) Bu işleme ait yevmiye kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A} 
1 

. TİCARİ MALLAR 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

ALICILAR 236 
1 

B} 
1 

TİCARİ MALLAR 200 
HESAPLANAN KDV 36 

ALICILAR 236 
1 

C} 1 

SATIŞ İSKONTOLAR! 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

ALICILAR 236 
1 

D} 1 

SATIŞ İSKONTOLAR! 200 
DİGERKDV 36 

ALICILAR 236 

E} 1 

SATIŞ İSKONTOLAR! 200 
İNDİRİLECEK KDV 36 

DİGER TİCARİ 236 
BORÇLAR 

1 

Yanıt: C 

Yapılan iskonto fatura ile yapıldığı için KDV hesaplanır. Söz konusu işlem dekont ile yapılsaydı 
KDV hesaplanmayacaktır. 
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82. İşletmenin belli bir süre sonra teslim alacağı mallar için ödediği avanslar aşağıdaki 

hesaplardan hangisinde izlenir? 

A) Personel avansları 
B) Verilen sipariş avansları 
C) Verilen iş avansları 
D) Verilen avanslar 
E) Verilen depozito ve teminatiar 

Yanıt: B 

83. Bir işletmede 125 adet malın 25 adedi satış özelliğini kaybetmiş ve bu malların 

maliyeti kalan mallar 'üzerine dağıtılmasına karar verilmiştir. Buna göre malların 

maliyetinde ne kadarlık bir artış meydana gelir? 

A) 0,12 B) 0,2 C) 0,25 

D) 0,4 E) 0,5 
Yanıt: C 

25/100=0,25 olarak hesaplanır. 

84-85 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Aralıklı sayım yöntemini kullanan işletmede 31 .12.2008 tarihi itibarıyla Ticari Mallar hesabının 

borç toplamı 1.420.000 TL, alacak toplamı 110.000 TL dönem sonu mal mevcudu tutarı 330.000 

TL, dönem başı mal mevcudu tutarı 45.000 TL.satışların tutarı ise 1.740.000 TL'dir. 

84. Buna göre, işletmenin dönem içinde yapmış olduğu mal alımlarının net tutarı kaç 

TL'dir? 

A) 705.000 B) 1.235.000 C) 1.265.000 

D) 1 .475.000 E) 1.800.000 

Yanıt: C 

Dönem içi net alış= Ticari mallar borç toplamı-(Ticari mallar alacak toplamı + dönem başı mal 

stoku) 
= 1.420.000 -(110.000 + 45.000) = 1.265.000 TL 

85. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin brüt satış karı kaç TL'dir? 

A) 1.400.000 YTL B) 1.320.000 C) 1.105.000 

D) 760.000 E) 650.000 

STMM= Ticari mallar hesabının borç kalanı-Dönem sonu stok 

= (1.420.000-110.000)- 330.000= 980.000 TL 

Brüt Satış Karı= Net Satışlar-STMMM 
= 1.740.000 -980.000 
= 760.000 

Yanıt:D 
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86.Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok devir hızı düşüklüğü 
nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönemde kullanabileceğinden 
fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Elden Çıkartılacak Stoklar 
B) Diğer Stoklar 
C) Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 
D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
E) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

Yanıt: E 

"293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı" Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve 
stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık .dönem içinde 
kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır. Gelecek yıllar ihtiyacı 
stoklar bu hesaba gruplar olarak borç ve kullanım dönemi bir yılın altına düştüğünde ilgili stok 
hesaplarına devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir. 293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 
Hesabı duran varlık hesabıdır. 

87 - 88 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. 

Bir işletmede dönem başı mal mevcudu 10.000 adettir. Dönem içinde iki parti hii.linde 35.000 
adet mal satın alınmıştır. İkinci partide alınan mallar için KDV dahil 177.100 TL ödenmiştir. 
Dönem başı mal maliyeti 5 TUadet olup izleyen her alımda KDV hariç 1 TUadet fiyat artışı 
meydana gelmiştir. Alış işlemlerinden sonra 42.000 adet kredili satış yapılmış, daha sonra 
10.000 adet iade alınmıştır. Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen İşletme 
satışlarını % 20 karlı olarak yapmakta ve stoklarını LIFO ( son giren ilk çıkar) yöntemiyle 
değerlemektedir. (KDV oranı% 10'dur.) 

87.Yukarıdaki bilgilere göre Yurtiçi Satışlar hesabına kaydedilmesi gereken tutar kaç TL'dir? 
A) 321.600 B) 344.300 C) 342.200 
D) 336.900 E) 300.600 

Yanıt: A 
Öncelikle dönem içinde iki parti halinde alınan toplam 35.000 adet malın, her partide kaçar adet 
alındığını bulmak gerekir. 
Dönem başı mal mevcudunun mal maliyeti 5 TL olduğuna göre ve her parti alımda 1 TUadet 
maliyet artışı olduğuna göre ilk parti alınan malların maliyeti 6 TUadet, ikinci parti malın maliyeti 
7 TUadet olacaktır. 
İkinci partide alınan mallar için KDV dahil 177. 100 TL ödendiğine göre KDV hariç 161.000 TL 
dikkate alınması gereken maliyet olur. Alınan mal ise 161.00017=23.000 adet olacaktır. O halde 
birinci partide alınan mal 35.000-23.000=12.000 adettir. 

Satışların maliyeti ise; 
42.000 adet satılmış ise LİFO yöntemi kullanıldığında göre: 
İkinci partide alınanların maliyeti (23.000 x 7) ...................... :161.000 

Birinci partide alınanların maliyeti (12.000 x 6) ....................... : 72.000 
Dönem basındakilerden dikkate alınacak (7.000 x 5) ........................ : 35.000 
Toplam 42.000 adet 268.000 
İşletme satışlarını % 20 karlı yaptığına göre 268.000 x 1,20=321.600 TL Yurtiçi Satışları 
hesabına kaydedilecek tutardır. 
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88.Buna göre, dönem sonunda Satılan Ticari Mallar Maliyeti tutan kaç TL'dir? 

A) 380.400 . B) 300.000 C) 222.000 

D) 215.000 E) 206.200 

Yanıt: O 

İade alınan 10.000 adet malın, satışların maliyetinden düşülecek ve ticari mallar hesabına geri 

alınacak tutarı: 

Dönem başı stoktan 7.000 x 5 = 35.000 
İlk parti alımdan 3.000 x 6 = 18.000 
Toplam 10.000 = 53.000 

Bu tutar iade ,alımı esnasında Satılan Ticari Mallar Hesabının alacağına kaydedilecektir. Daha 

önce satış işlemi bu hesabın borcuna kaydedilen 268.000 TL den 53.000 TL'yi düşersek; 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabının tutarı(kalanı) 215.000 TL olacaktır. 

89 ve 90. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A İşletmesi , kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya çıkan alacağının vadesinden önce 

ödenmesi nedeniyle B işletmesine indirim yapmıştır. 

89.A işletmesi bu işlemi hangi hesaba, ne şekilde kaydetmelidir? 

A) Ticari Mallar hesabının alacağına 
B) Satııfİskontoları hesabının alacağına 

· C) SatıŞ İskontoları hesabının borcuna 
D) Yurtiçi Satışlar hesabının borcuna 
E) SatılanTicari Mallar Maliyeti hesabının borcuna 

Yanıt: C 

A işletmesi soruya göre B işletmesine kasa ıskontosu uygulamıştır. Kasa iskontosu işlemi 

aşağıdaki gibi kaydedilir: 

KASA 
SATIŞ ISKONTOLARI 

İNDİRİLECEK KDV• 
ALICILAR 

xx 
x 
x 

xxx 

•iskontonun fatura ile yapılması durumunda KDV'e tabi olacaktır. 

90.B işletmesinin söz konusu malları henüz satmadığı varsayılırsa yapacağı kayıtla 

aşağıdaki hesaplardan hangisi kesinlikle kullanılmaz? 

A) Satıcılar 
B) Ticari mallar 
C) İlk Madde Malzeme 
D) Hesaplanan KDV 
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

YANIT: E 
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B işletmesine yapılan kasa iskontosu, B işletmesinin satın aldığı stok kaleminin maliyetini 
azaltır. Bu maliyet azaltma işlemi ilgili stok kaleminin alacaklanması ile sağlanır. Kasa iskontosu 
satın aldığı malların sadece fiyat olarak düzeltilmesi işlemidir. Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi 
olacaktır: 

----ı------

SATICILAR 
KASA 
TİCARİ MALLAR 

HESAPLANAN KDV 
/------

xxx 
xx 
x 
x 

İşletme söz konusu malları satsaydı ve sürekli envanter yöntemini kullansaydı ticari mallar 
hesabı yerine Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına alacak kaydı yapacaktır. Eğer malların 
alındığı yılı izleyen dönemlerde iskonto yapılsaydı iskonto tutarı doğrudan gelir hesabına (649 
Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabına-alacak) alınacaktır. 

91.A İşletmesi B işletmesine dönem sonunda 5.000 TL ciro iskontosu yapmıştır. A işletmesi 
ıskontonun 2.000 TL'lik kısmı için bedelsiz mal vermiş geri kalanını da B. İşletmesinin 
borcundan düşmüştür. (KDV oranı % 18 olup işlemlerde KDV hariçtir.) B İşletmesinin 
yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? 

A) Satıcılar hesabı borçlu 
B) Ticari mallar hesabı borçlu 
C) İndirilecek KDV hesabı borçlu 
D) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 
E) Alıcılar hesabı alacaklı 

B işletmesinin yapacağı kayıt: 

I 

320 SATICILAR 

153 TİCARİ MALLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

649 DİGER OLAGAN GELİR 

ve KARLAR 

391 HESAPLANAN KDV 

3.540 

2.000 

360 

5.000 

900 

Yanıt: E 

92.A.İşletmesi B işletmesine "2/10,n30" koşuluyla KDV hariç 10.000 TL tutarlı malı kredili 
olarak satmıştır. B işletmesi 8 gün sonra borcunu banka havalesi ile ödemiştir. (KDV 
% 18) A işletmesinin tahsilat kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
doğrudur? 

A)Bankalar hesabı 11.800 TL borçlu 
B) Satış iskontoları hesabı 200 TL borçlu 
C) İndirilecek KDV hesabı 1.800 TL borçlu 
D) Alıcılar hesabı 11.800 TL borçlu 
E) Ticari mallar hesabı 10.000 TL alacaklı 

Yanıt: B 
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"2/10,n30" koşul ti 30 gün vadeli bir satış işleminin 1 O gün içinde ödenmesi halinde %2 indirim 

yapılması gerektiği ile ilgilidir .. 8. Gün ödeme yapıldığı için % 2 kasa iskontosu yapılarak kayıt 

yapılması gerekir. Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

ı--------

102 BANKALAR 

611 SATIŞ İSKONTOLAR! 

191 İNDİRİLECEK KDV 

120 ALICILAR 

11.564 

200 

36 
11.800 

93.Sürekli envanter yöntemini kullanan bir işletmenin sattığı bir malı iade aldığı işleminin 

kaydı aşağıdaki gibidir: 

YURTİÇİ SATIŞLAR 

İNDİRİLECEK KDV 

ALICILAR 
---- ------

TİCARİ MALLAR 

SATILAN TİCARİ 
MALLAR MALİYETİ 

xx 
x 

xx 

xx 

xx 

Bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? 

A) Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı 

B) Alıcılar Hesabı 

C) Ticari Mallar Hesabı 

D) Yurtiçi Satışlar Hesabı 

E) İndirilecek KDV Hesabı 

Yanıt: D 

Tek düzen hesap planında satış hesabını düzeltici hesaplar açıldığı için satılan mallar iade 

alındığı zaman "610 Satıştan İadeler", satılan mallara ilişkin iskonto yapıldığı taktirde "610 Satış 

İskontoları" hesapları kullanılır. 

94.Stok hareketleriyle ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönem sonunda Donem Karı 

veya Zararı Hesabına devredilmez? 

A) Yurtiçi Satışlar Hesabı 

B) Satış iskontoları Hesabı 

C) Satıştan İadeler Hesabı 

D) Satılan Mamul Maliyeti Hesabı 

E) Ticari Mallar Hesabı 
Yanıt: E 

Ticari mallar hesabı bilanço hesabı olduğu için dönem karı veya zararı hesabına devredilerek 

kapatılmaz. 
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95-96. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre YanıUayınız. 

Bir işletmenin "Z' malı ile ilgili bilgileri şöyledir: 

Satın Alınan Tarih 
50cak 
15 Ocak 
270cak 

Miktar 
300 
250 
200 

Birim Maliyet 
20TL 
21 TL 
22TL 

İşletmenin Ocak ayı sonunda 100 adet "X" malı bulunmaktadır. 

95.Bu bilgilere göre ilk giren ilk çıkar yöntemine (FİFO) göre Ocak iyi içinde satılan 
malların mallyetl kaç TL'dir? 

A) 9.500 .. 

B) 10.300 

C) 11.300 
D) 13.450 

E) 14.700 

1183 

Yanıt: D 

Dönem sonunda 100 adet mal kaldı ise 650 mal satılmıştır 650 malın maliyeti aşağıdaki gibi 
hesaplanır: 

(300 x 20) + (250 x 21) + (100 x 22)= 13.450 

96.Bu bilgilere göre ilk giren ilk çıkar yöntemine (FİFO) göre Ocak ayı sonunda kalan 
malların maliyeti kaç TL'dir? 

A) 2.000 

B) 2.100 

C) 2.200 

D) 1.900 

E) 1.950 
Yanıt: C 

FİFO yönteminde elde kalan 100 adet mal son alınan partiye aittir ve son partinin birim maliyeti 
22 TL olduğuna göre 22 x 100=2.200 TL kalan malların maliyetidir. 
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97.Aralıklı envanter .yöntemini uygulayan:A·ışıetnıesl;dönemıs0nu1 ırial mevcudunu 5,000 

TL eksik hesaplamış ve hatanın farkına vannamıştır. Bu durumda işletmenini gelir 

tablosunda satılan ticari mallar maliyeti ile dönem ınet.·karlnıiı lllşkin afağıdakllerden 

hangisi doğrudur? 

STMM 

A) Fazla 

B) Fazla 

C) Eksik 

D) Eksik 

E) Etkisiz 

Dönem Net 
Karı 

Eksik 
Fazla 

Eksik. 

Fazla 

Eksik 

i. 

Yanrt:A 
'',I .. '.') ! : • .. ' ... 

Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletme dönem sonu mal mevcı'ıdunu eksik hesaplamış ise 

satılan ticari mallar maliyeti fazla hesaplanacak ve buna bağlı olarak dönem net karı eksik 

olacaktır. Zira aralıklı envanter yönteminde "STMM= Ticari Mal Hesap kalanı-Dönem Sonu Stok" 

kullanılan formülde dönem sonu stok tutarının eksik hesaplanması STMM rakamının 

olduğundan fazla çıkaracaktır. STMM'nın fazla hesaplanması ile dönem net •karı olması 

gerekenden daha az çıkacaktır. Örneğin işletmenin ticari mallar hesabının borç kalanının 50.000 

TL, gerçek dönem sonu stokunu ise 10.000 TL olduğunu varsayarsak STMMM 40.000 TL ol.arak 

hesaplanacaktır. Dönem sonu stoku 5.000 TL eksik hesaplanırsa STMM=50.000-5.000=45.000 

TL olarak hesaplanacaktır. Bu durum~a .d!inııın n~ .ka.nda, 51000 TLeksik, (zarar varşa, 5.0op TL 

fazla zarar) hesaplanır. 

100.Aralıklı envanter yöntemini kullanan A işletmesinin dönem başım mal stoku 23.000 

TL, dönem içi alışlar 92.000 TL, alış için yapılan giderler 18.000 TL, dönem sonu stok 

33. ooo TL, satışların tutarı, 135~000 TL llH,l işletmenirı bfüt satış karı ne kadardır? 
A) 25.000 . . . . " . . . ' . . . .. . ' . 

B) 30.000 

C) 35.000 

D) 50.000 

E) 60.000 
. Yanıt: C 

STMM=DBMS+DİA+AG-DSS=23.000+92.000+ 18.000·33.000= 100.000 

Brüt Satış Karı=Satışlar-STMM=135.000-100.Cl00=35.000 



GENEL MUHASEBE 

101. 
1. Hizmet Üretim Maliyeti 
il. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
111. Direkt işçilik Giderleri 
iV. Genel Uretim Giderleri 
V. Genel Yönetim Giderleri 

1185 

Yukarıdakilerden hangileri Satışların Maliyetini oluşturan unsurlar arasında, yer almaz? 
A) Yalnız 1 B) Yalnız iV C) il ve V 
D) il ve iV E) 111 ve V 

Yanıt: C 
örnek satışların tablosu aşağıdadır. 

SATISLARIN MALiYETİ TABLOSU 

ÜRETiM MALiYETİ 

Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 

Direkt lscilik Giderleri 

Genel Üretim Giderleri 

Yarı mamul Kullanımı 

Dönembası Stok(+) 

Dönemsonu Stok (-) 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 

Mamul Stoklarında DeQisim 

Dönembaşı Stok(+) 

Oönemsonu Stok {-) 

SATILAN MAMUL MALİYETİ 

TİCARi FAALİYET 

Dönembası Ticari Mallar Stoku (+l 

Dönem ici Alışlar ( +) 

Dönemsonu Tıcari Mallar{-) 

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 

SATILAN HiZMET MALİYETİ 

SATISLARIN MALiYETİ 

Satışların maliyeti tablosunun ana kalemleri aşağıda açıklanmıştır: 

• Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri : Mamülün bünyesine giren mamülün 
temel öğesini oluşturan ve mamülün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı bu 
grupta yer alır. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilk madde ve malzemenin maliyeti, tablonun 
ticari faaliyete ilişkin bölümünde dikkate alınır. 
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- Direkt İşçilik Giderleri : Mamülü meydana getirmek için harcanan ve maliyetlere doğrudan 

yüklenebilen direkt işçilik giderlerini içerir. 
- Genel Üretim Giderleri : Üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetlere 

ilişkin direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri dışında kalan giderleri içerir. 

- Yarı Mamül Stoklarında Değişim : Henüz mamül haline gelmemiş fakat ilk madde ve 

malzeme ile işçilik ve genel üretim giderlerinden pay almış, üretim aşamasındaki maddelerin 

dönem başı stoku ile dönem sonu stoku arasındaki fark bu grupta yer alır. 

- Mamül Stoklarında Değişim "Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim 

giderleri ve yarı mamul kullanım tutarlarının toplamı üretim maliyetini verir. Dönem başı mamul 

stoku ile dönem sonu mamul stoku ve mamullerinin bir bölümünü iç tüketimde kullanan 

işletmelerde, sözkonusu tüketim miktarının toplamı arasındaki fark "Mamul Stoklarında Değişim" 

tutarını oluşturur. Bu tutarın üretim maliyetine eklenmesi veya çıkarılması ile satılan mamul 

maliyetine ulaşılır.• 

İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin 

toplamı, gelir tablosunda "Satışların Maliyeti" bölümünde yer alan tutarları ifade eder. 

102.Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: 
Üretilen Mamul Maliyeti : 320.000 TL 
Dönem başı Mamul Maliyeti : 40.000 TL 
Dönem sonu Mamul Maliyeti : 80.000 TL 

Bu bilgilere göre işletmenin "satılan mamul maliyeti" kaç TL'dlr? 

A) 220 000 
B) 280 000 

C) 300 000 

D) 340 000 

E) 380 000 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 
Mamul Stoklarında Değişim 
Dönembaşı Stok(+) 40.000 
Dönemsonu Stok(-) 80.000 

SATILAN MAMUL MALİYETİ 

320.000 
(40.000) 

280.000 

Yanıt:B 

103.İşletme direkt işçilik ve hammadde kullanmak suretiyle ürettiği malları satmakta olup 

işletmenin 2010 yılı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Kullanılan Hammadde 20.000 

Direkt İşçilik Gideri 45.000 

Dönem Başı yarı Mamul 10.000 

Dönem başı Mamul 12.000 

Satılan mamul maliyeti 65.000 

Dönem Sonu yarı mamul stoku 1.000 

Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonu mamul stoku ne kadardır? 

A) 9.000 B) 17.000 C) 21.000 

D) 22.000 E) 31.000 
Yanıt:C 
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SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU(Mamul Mallyetl.kısmı)ı:'. 
ÜRETİM MALiYETİ 
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 
Direkt işçilik Giderleri 
Genel Uretim Giderleri 
Yarı mamul Kullanımı 

Dönembaşı Stok(+) 10.000 
Dönemsonu Stok (-) 1.000 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 
Mamul Stoklarında Değişim 
Dönembaşı Stok(+) 12.000 
Dönemsonu Stok (-) X 

SATILAN MAMUL MALİYETİ 

X=74.000 +12.000-65.000=21.000 

20.000 (+) 
45.000 (+) 

o 
9.000 (+) 

74.000 

65.000 

104-107.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletmenin 2008 ve 2009 yıllarına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

2008 2009 
Direkt İlk Madde Malzeme 
Giderleri 300.000 330.000 
Direkt İşçilik Giderleri 100.000 120.000 

Genel Üretim Giderleri 10.000 20.000 
Yarı Mamul Kullanımı 15.000 10.000 

Dönem Başı Stok 20.000 5.000 
Dönem Sonu Stok· 5.000 15.000 
Dönem Başı Stok 60.000 30.000 

Dönem Sonu Stok 30.000 80.000 
Genel Yönetim Giderleri 35.000 40.000 

Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 10.000 13.000 

104.İşletmenin 2008 "üretilen mamul maliyeti" ne kadardır? 
A) 525.000 

B) 530.000 

C) 535.000 
D) 450.000 

E) 425.000 
Yanıt: E 
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105.İşletmenin 2008 "Satılan mamul maliyeti'' ne kadardır?. 

A) 455.000 

B) 415.000 

C) 410.000 

D) 350.000 

E) 325.000 
Yanıt: A 

106.İşletmenin 2009 "üretilen mamul maliyeti" ne kadardır? 

A) 525.000 

B) 530.000 

C) 460.000 

D) 430.000 

E) 420.000 
Yanıt: C 

107.İşletmenin 2009 "Satılan mamul maliyeti" ne kadardır? 

A) 465.000 

B) 435.000 

C) 410.000 

D) 350.000 

E) 325.000 
Yanıt: C 

Yukarıdaki soruların cevabı aşağıdaki satışların maliyeti tablosunda hesaplanmıştır. 

ÜRETİM MALİYETİ 
DİREKT İLK MADDE MALZEME 

A. GİDERLERİ 

B. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 

C. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

D. YARI MAMUL KULLANIMI 

1. DÖNEM BAŞI STOK(+} 

2. DÖNEM SONU STOK(-} 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 

E. MAMUL STOKLARINDA DEGİŞİM 

1. DÖNEM BAŞI STOK(+} 

2. DÖNEM SONU STOK(-} 

·• .. ::ruilıitf jiM(it~Aı'.rivtrt:':'.~: •• 

31.12.2008 

Önceki Yıl 

300.000 

100.000 

10.000 

15.000 

20.000 

-5.000 

425.000 

30.000 

60.000 

'·45sıb00': 

31.12.2009 

Cari Yıl 

330.000 

120.000 

20.000 

-10.000 

5.000 

-15.000 

460.000 

-50.000 

30.000 

-80.000 
:~:·;[f':>··~~1"""L :.! ·,. 
',.410.000 
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. 108-110. soruları aşağidakl bllglleı:eıgöreyanttıayınız; " , · •' · .' ''' 
Y işletmesi, 4000 TL'si ciro edilen bir poliçe, 6000 TL' si pesin ve KDV' si ile geri ,kalamı kredili 
olmak üzere 20.000 TL'lik mal satmıştır. Satışı yapılan malların teslimi için 500 TL tasıma gideri, 
alıcı Z adına ödenmiştir. Alıcı Z kısa bir süre sonra, kusurlu olduğu saptanan 1000 T~lik malı Y 
işletmesine geri göndermiştir.(Aralıklı envanter yöntemi kullanılmakta olup, KDV oranı % 18'dir.) 

;'{' 
108. Yukarıdaki verilere göre Y işletmesinin mal satışına ilişkin yevmiye kaydında 

aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıstır? 
A) Kasa hesabı 4.000 TL borçlu 
B) Alıcılar hesabı 13.600 TL borçlu 
C) Alacak Senetleri hesabı 6.000 TL borçlu: 
D) Yurtiçi Satışlar hesabı 23.600 TL alacaklı ;: 

E) Hesaplanan KDV hesabı 3.600 TL alacaklı 

Yanıt: D 

Bir soruda yer alan yevmiye maddesinde ta.zla sayıda hesap bulunması durumunda, soruyu 
doğru çözebilmek için, hesapların belli bir sıra izlenerek kullanımı önem arz eder. Bu sdru için 
önerdiğimiz sıralama ve hesap açıklamaları aŞağıdaki gibidir: · · ' · · · 

1) 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklı-Satış tutarı kadar(20.000 TL)' ' · 
2) 391 Hesaplanan KDV hesabı alacaklı-Satış tutarı X KDV oranı (20.000 x% 18=3600) 
3) 121 Alacak Senetleri Hesabı borçlu-Ciro olarak alınan senet tutarı kadar (4000) (Alınan 

senedin, bu senedi veren işletme tarafından ciro edilerek verilmesi durumu 
~-~~J . 

4) 100 Kasa hesabı borçlu-peşin tutar kadar (6.000 TL) 
5) 120 Alıcılar hesabı-borçlu (200.000-4.000-6.000 +3600=)13.60() TL' 

Not: Soruda işletme aralıklı envanter yöntemini kullandığı için 621J3atılan Tic. Mal.Maliyeti hesabı 
kullanılmayacaktır. 

Sınavlarda sıkça karşımıza çıkan soru tipi olduğu için dikkate alarak Y ve Z işletmelerinin eş anlı 
kayıtlarını yan yana gösterelim. · · 

-Y işletmesinin kaydı: 

100 Kasa 
120 Alıcılar 
121 Alacak Senetleri 

600 YUrt-İçi Satışlar 
391 Hesaplanan KDV 

4000 
13600 
6000 

20000 
3600 

-Z işletmesinin kaydı: 

'153 Ticari Mallar 
191 İndirilecek KDV 

100 Kasa 
320 Satıcılar 
121 Alaca~ Se_netleri 

20000 
3600 

4000 
13600 
6000 
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109. Yukarıdaki verilere göre taşıma bedeline ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 

120 Alıcılar 590 

100 Kasa 590 

B) 
I 

760 Pazarlama Satış Dağıtım 500 

Giderleri 90 

191 İndirilecek KDV 590 

100 Kasa 

C) 

120 Alıcılar 500 

191 İndirilecek KDV 90 

100 Kasa 
590 

D) 

120 Alıcılar 590 

100 Kasa 500 

391 Hesaplanan KDV 90 

E) 

100 Kasa 590 

120 Alıcılar 
590 

Yanıt: A 

Mal hareketleri esnasında karşı taraf adına ödenen giderler gider veya maliyet yazılamaz. 

Ayrıca bu ödemelere ilişkin KDV indirim konusu yapılamaz. Yapılan bu ödemeler karşı taraftan 

istenmek üzere ilgili alacak hesabına alınır. Diğer işletme ise (Z işletmesi ise) gerekli belgeler 

kendine ulaştığında, stok alımı ile ilgili olduğu için 153 Ticari Mallar hesabına kaydederken, 

KDV'i indirim konusu yapmak için 191 İndirilecek KDV hesabına kaydeder. Şimdi de bu işlem 

için her iki işletmenin kayıtlarını karşılaştırmalı yapalım. 

-Y işletmesinin kaydı: 

120 Alıcılar 590 

100 Kasa 590 

-Z işletmesinin kaydı: 

153 Hesaplanan KDV 
191 İndirilecek KDV 

320 Satıcılar 
(329 Diğer Tic. Borçlar) 

500 
90 

~~~~~- I ~~~~~-

590 
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110. Yukarıdaki verilere göre malın:iadeSine ilişkin yevmiye:kayıtları •ğıdakilerden 
hangisidir? 

~ ; 

B) 

C) 

D) 

E) 

I 

610 Satıştan İadeler 
120 Alıcılar 

I 

61 O Satıştan İadeler 
191 İndirilecek 'KDV 

120 Alıcılar 

I 

153 Ticari Mallar 
191 İndirilecek KDV 

120 Alıcılar 

-----'/ 

I 

611 Satış İskontoları 
191 İndirilecek KDV 

100 Kasa 

I 

153 Ticari Mallar 
120 Alıcılar 

1000 

1000 
180 

1000 
180 

1000 
180 

1000 

1000 

. i--i 

1180 

.1180 

1180 

1000 

Yanıt: B 

İşletmenin sattığı mallardan çeşitli nedenlerle iade edilen mal olduğu zaman "61 O Satıştan 
iadeler" hesabı borçlandırılacak, geri alınan mal bedelinin ödeme biçimine göre ilgili hesap 
alacaklanacaktır.Diğer yandan iade işleminde karşı işletme tarafından bir teslim söz konusu 
olduğu için Katma Değer Vergisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Diğer yandan iade alan 
işletme (Y işletmesi) aralıklı envanter yöntemini uyguladığı için 621 STMM ve 153 Ticari Mallar 
hesabını kullanmayacaktır. Şimdi de bu işlem için her iki işletmenin kayıtlarını karşılaştırmalı 
yapalım. 
-Y işletmesinin kaydı: -z işletmesinin kaydı: 

610 Satıştan İadeler 
191 İndirilecek KDV 

120 Alıcılar 
I 

1000 
180 

1180 

320 Satıcılar 
153 Ticari Mallar 
391 Hesaplanan KDV 

1180 
1000 

180 
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111-112. soru~rı aşağıdaki bilgilere göre yanıUayınız. 

A işletmesi daha önce B işletmesine 3000 TL avans verdiği 10000 TL'lik malı teslim almış ve 

bunun karşılığında 2000 TL'lik çek vermiş, kalanı için de borç senedi düzenlemiştir. (KDV oranı 

%18'dir.) 

111. Buna göre A işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

153 Ticari Mallar 10000 

191 İndirilecek KDV 1800 

103 Ver. Çek. Ve Öd. Emirleri 2000 

159 Verilen Sipariş Avansları 
3000 

321 Borç Senetleri 6800 

B) 
1 

153 Ticari Mallar 10000 

191 İndirilecek KDV 1800 

103 Verilen Çekler Ve Öd. Emirleri 2000 

159 Verilen Sipariş Avansları 
3000 

321 Borç Senetleri 10800 

C) 
1 

153 Ticari Mallar 10000 

191 İndirilecek KDV 1800 

159 Verilen Sipariş Avansl~ı.rı 3000 

103 Ver. Çek. Ve Od. Emirleri 2000 

321 Borç Senetleri 
12800 

1 

D) 
1 

153 Ticari Mallar 10000 

191 İndirilecek KDV 1800 

103 Ver. Çek. Ve Öd. Emirleri 2000 

159 Verilen Sipariş Avansları 
3000 

320 Satıcılar 
6800 

E) 
1 

153 Ticari Mallar 10000 

191 İndirilecek KDV 1800 

320 Satıcılar 
2000 

159 Verilen Sipariş Avansları 
3000 

321 Borç Senetleri 
6800 

Yanıt:A 
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159 Verilen Sipariş Avansları tuasabı, Yurt içinden ya dıı,· yurt dışından satın alınmak üzere 
siparişe bağlanan stoklarla ilgili Oıarlik yapılan av~ns 'ooeflielerinln 'izlendiği hesaptır. Yapılan 
ödemeler bu hesaba borç; malın teslimi üzerine veya avıınsın.gerialınması•şüpheli hale gelmesi 
veya değersiz alacak haline gelmesi halinde alacak kaydedilir. Bu.soru için önerdiğimiz sıralama 
ve hesap açıklamaları aşağıdaki gibidir: · · · 

1) 153 Ticari Mallar Hesabı borçlu-Mal bedeli kadar (10.000 TL) 
2) 191 İndirilecek KDV hesabı borçlu-Mal bedeli x KDV oranı (10.000 X % 18=1.800 TL) 
3) 159 Verilen Sipariş Avansları hesabı alacaklı-Önceden verilen avansın mal bedeline 

mahsubu (3.000 TL) . . . . 
4) .103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı-Verilen çek tutarı kadar (2.000 

TL) 
5) 321 Borç·Senetleri.hesabi alacaklı' kalan tıitarkadar (10.000 + 1800•3.000- . 

2.000=6.800 TL) 

111. Buna gÖre B işletmesınln 
kullanımı doğrudur? 

' :•' 1 ,' 

yapması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisinin 

A) Kasa hesabı 4.000 TL borçlu 
B) Alınan Sipariş Avansları hesabı 3.000 TL borçlu 
C) Alacak Senetleri hesabı 6.000 TL borçlu 
D) Yurtiçi Satışlar hesabı 11.800 TL alacaklı 
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 2.000:TL borçlu 

Yanıt: B 

Bu soru iÇin önerdiğimi;; sıralama ve hesap açıklamaları aşağıdaki gibidir: 
1) . 600 yuriiÇi satıŞlar hesabı afacaklı- satılan Mal bed,eli kadar (1 O.OCİO TL) 
2) 391 Hesaplanan KDV hesaı:>ı alacaklı-Mal bedeli x KDV oranı (10.ÖOO X % 18=1.800 

TL) 
3) 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı borçlu-önceden alınan avansın mal bedeline 

mahsubu (3.000 TL) 
4) 101 Alınan çekler hesabı borçlu-alınan çek tutarı kaclıır (2.000 TL) 
5) 121 Alacak Senetleri hesabı borçlu- kalan tutar kadar (10.000 + 1800-3.000-

2.000=6.800 TL) 

B işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

101 Alınan Çekler 
340 Alınan Sipariş Avansları 
121 Alacak Senetleri 

600 Yurtiçi Satışlar 
391 Hesaplanan KDV 

2.000 
3.000 
6.800 

10.000 
1.800 
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DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 

1.Aşağıdakilerden hangisi "dönem ayırıcı hesaplardan" biri değlldir? 

A) Gelecek aylara ait giderler hesabı 

B) Gelir tahakkukları hesabı 

C) Gelecek aylara ait gelirler hesabı 

D) Gider tahakkukları hesabı 

E) Maliyet giderleri karşılığı 
Yanıt: E 

Aktif karakterli dönem ayırıcı hesaplar; Dönem içinde peşin ödendiği halde gelecek dönemleri 

ilgilendiren giderlerin gelecek dönemlere kadar bir hesapta tutulması gerekir. Ayrıca bir gelir 

doğduğu halde ilgilisinden istenebilir durama gelmemiş olsa bile bu gelirin tahakkuk ettirilmesi 

gerekir. Bu işlemlerin yapılması dönemsellik ilkesi gereğidir. Bu işlemlerin muhasebeleştirilme

sinde aşağıdaki hesaplar kullanılmaktadır: 

KISAVADELI UZUN VADELi 

180. Gelecek Aylara Ait Giderler 280. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

181. Gelir Tahakkukları 281.Gelir Tahakkukları 

Pasif karekterli dönem ayırıcı hesaplar; içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek 

aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerden 

oluşur. Bu işlemlerin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki hesaplar kullanılmaktadır: 

KISAVADELI UZUN VADELi 

380. Gelecek Aylara Ait Gelirler 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

381. Gider Tahakkukları 481. Gider Tahakkukları 

2. Gelir tahakkukları hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer Alacaklar hesap grubunda yer alır. 

B) Bilançonun aktifinde yer alır. 

C) Dönem sonunda kapatılarak kar/zarar hesabına aktarılır. 

D) Gelir tablosunda yer alır. 

E) Bilançonun pasifinde yer alır. 
Yanıt: B 

"Gelir tahakkukları hesabı" Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı 

hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının 

izlendiği aktif karakterli bir hesaptır.Mali tabloların düzenlendiği tarih itibariyle doğmuş bir gelir 

istenebilir hale gelmemiş olabilir. isteme hakkı doğmadan bir alacak hesabına borç kaydı 

yapmak uygun olmaz. Çünkü bu durumların tümünde kesinlik yoktur. Örneğin vadeli mevduat 

işlemlerinde vadeyi beklemeden mevduat hesabının kapatılmasında faiz hesaplanmamakla ya 

da vadesiz hesaba ödenen daha düşük faiz oranı uygulanmaktadır. 
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Dönem sonlarında, aynı döneme ait olarak hesaplanacak·tlıiartar ilgili hasılat ve gelir hesapları 
karşılığında bu: hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde;•alaeakların kesinleşmesiyle hesaptaki 
tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır. 

3. 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GELECEK YILLARA 
AİT GİDERLER 

'--'--- I -----

xxx 
xxx 

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramına uygu.rı ol.arak yapılmıştır? 

A) Önemlilik B) Özün Önceliği C) Sosyal Sorumluluk 
D) Tam Açıklama E) Dönemsellik 

Yanıt: E 
Dönem ayırıcı hesaplar dönemsellik ilkesi gereği kullanılır. Sorudaki muhasebe kaydı, "280 
Gelecek Yıllara Ait Giderler'' hesabına kaydedilmiş olup zamanın geçmesi ile dönem sonunda 

gelecek aylara ait gider niteliğine dönüşen giderler bu hesaba alacak yazılmasına karşılık 180 
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı borçlandırılması ile ilgilidir. 

4. Üçüncü kişilerden tahsili veya bunlar hesabına kesin borç kaydı cari dönemden sonra 

yapılacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımları hangi hesapta izlenir? 
A) Gelecek Aylara Ait Giderler 

B) Gider Tahakkukları 

C) Gelir Tahakkukları 

D) Önceki Dönem Gelir ve Karları 
E) Gelecek Dönemlere Ait Gelirler 

Yanıt: C 
Üçüncü kişilerden tahsili veya bunlar hesabına kesin borç kaydı cari dönemden sonra yapılacak 
gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan kısımları Gelir Tahakkukları Hesabında izlenir. Bu 
işlem bilanço tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılacaksa 181 Gelir Tahakkukları, 1 yıldan daha 

uzun sürede yapılacaksa 281 Gelir Tahakkukları hesabında izlenir. 

5.Belgeye dayalı olan ve ödemesi gelecek dönemlerde yapılacak giderler hangi hesapta 
izlenir? 
A) Gelecek Aylara Ait Giderler 
B) Gider Tahakkukları 
C) Gelir Tahakkukları 
D) Önceki Dönem Gelir ve Karları 
E) Gelecek Dönemlere Ait Gelirler 

Yanıt: B 
Ödemesi gelecek dönemde yapılacak olup kesinlikle bir belgeye dayalı olan giderler 381/481 
Gider Tahakkukları Hesabında izlenir. Örneğin bir banka kredisinin faizi izleyen dönemde 
yapıcaksa 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna, 381 Gider Tahakkukları Hesabının 
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alacağına kayıt yapılır. Bu örnekteki "belge" kredi sözleşmesidir. Eğer ödeme yapılmayıp belgeye 

dayanmayan tahmini bir gider ise bu hesap yerine 373 Maliyet Giderleri Hesabı kullanılır. 

6. İşletmenin elindeki faiz başlangıcı 1 Eylül olan, yıllık faiz ödemeli tahvillerinin 31 
Aralık itibariyle işlemiş faizi 365 TL dir. Bu işleme ait yevmiye kaydında 

borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 
B) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 
C) Diğer Çeşitli Alacaklar 
D) Gelir Tahakkukları 
E) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

Yanıt: D 

7-9.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A İşletmesi 1 Ekim 2007 tarihinde 2 yıllık kira tutarı olarak 2.400 TL peşin ödemiştir 

7. A işletmesinin yıllık dönemler itibariyle mali tablo düzenlediği varsayılırsa 1 Ekim 

2007 tarihindeki yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

(vergiler ihmal) 

A) 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 
KASA 

B) 

KASA 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

C) 

GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 
KASA 

I 

D) I 

GELECEK AYLARA AİT 

GİDERLER 
KASA 

E) 

GELECEK AYLARA AİT 

GİDERLERİ 
GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GİDER TAHAKKUKLAR! 

300 

2.100 

2.400 

2.400 

2.400 

200 

2.100 
100 

2.400 

2.400 

2.400 

2.400 

2.400 

Yanıt: A 
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İşletme. yıllık• mali tablo •düzeiıkldiği 1Çfrı: can'dönertıe isabet eden igideHer'(ekim,: kasirri; 'aralık) 
doğrudan ilgili gider (soruda 770-Geneı Yönetim Giderleri) ''t\esa!iina''afıiiirken:' 'Raıan' iutar 
gelecek yılları ilgilendiren kalan kısım olarak bir bilanço hesabı olan "280 Gelecek Yıllara Ait 

Giderler" hesabına borç kaydedilir. 

8. Söz konusu işlemle ilgili olarak işletme 31.12.2007 tarihli envanter ı'şıeriılerlnde hangi 
kaydı yapması gerekir? 

A) ---- I -----

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ . 

KASA 

B) ---- I -----

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

---- I ------

C) ı _____ _ 
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

D) ----
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

KASA 
---- I ------

300 

2.100· 

1.200 

1.200 

E) '·--~~--
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.200 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER' 

300 

2.100 

1.200 

1.200 

. ·,'" 

1.200 

Yanıt: C 

"280 Gelecek Yıllara Ait Giderler" hesabına kaydedilmiş olup zamanın geçmesi ile dönem 
sonunda gelecek aylara a~ gider niteliğine dönüşen giderler; 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler 
hesabına alacak yazılmasına karşılık 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına borç kaydedilir. 
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9. İşletmenin, yukarıdaki işlemle ilgili olarak Q1.01.2009, tarihind~ yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 900 
GELECEK YILLARA 

AİT GİDERLER 900 

B) 
1 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 900 
KASA 900 

C) 

GELECEK YILLARA AİT 

GİDERLER 300 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 300 

1 
D) 1 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 900 
GELECEK AYLARA 

AİT GİDERLER 900 

E) 

GELECEK AYLARA AİT 

GİDERLER 200 
KASA 200 

Yanıt: D 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına alınan giderler dönemi geldiğinde bu hesaba alacak, 

ilgili gider hesabına borç kaydedilir. Soruya göre 2009 yılına ilişkin önceden ödenen gider tutarı 

900 TL olduğu için 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı alacaklandırılırak, 770 Genel 

Yönetim Giderleri hesabının borçlandırılması gerekir. 

10.Gelecek dönemi ilgilendiren peşin ödenmiş giderlerin aktifleştirilmesi hangi muhasebe 

temel kavramı gereğidir? 

A) Dönemsellik 
B) Tutarlılık 
C) Para ile ölçülme 
D) İhtiyatlılık 
E) Önemlilik 

Yanıt: A 
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11. Aylık dönemler itibıı!rlyte mali :tablo,,clQzıtıı~~ Y lf'eAAıeı!i:O~.th2008 tarihinde üç 
yı.Hık kira tutan olara~ ~J~L ,~mıştır. !fıetwe!.l'n Yllpl!lllS• gere~n ~yd 
aşağıdakilerden hangisidir? · · · · 

A) ---- I -----

. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
GELECEK AYLARA AiT' 
GİDERLER 
GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

KASA 

8) ---- I -----

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 
GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER 

KASA 

C) ___ _ 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GELECEK YILLARA 
AİT GİDERLER 

ı------

D) __ _ 

60 

2.040 ,, ' 

120 

2.040 

2.160 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.160 

2.160 

2.160 

2.160 

KASA 2.160 

E) '------
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 
GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

KASA 

120 

2.040 
2.160 

:: ... i, _, 

.... 
,- ' 

-: -- . 

-.,·ı ,. 

Yanıt: A 
Bu tip. sorularda mali tablo düz!!nleme aralıklarına dikkat etmek gerekir. Gı;ılecek AylaraeAit 
Giderler Hesabına borç kaydedilecek· tutar işletmenin mali tablo düzenleme dönemlerinin (aylık, 
üç aylık, altı aylık) uzunluğuna göre değişecektir. 

Kasım Aralık 01 .01.2009-30.10.2011 
Gider Gelecek A lara Ait Gider Gelecek Yıllara Ait Gider 
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12 ve 13.Sorılları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Yıllık mali tablo düzenleyen İşletme aktifiricie kayıtlı olan 'taşıtinı iki aylığına ve 'kirasıni kira 

dönemi sonunda tahsil etmek üzere, 600 Türk Lirasına 01.12.2008 tarihinde kirayiı v~fuıiştir. 

(KDV ihmal) 

12. İşletmenin 01.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 300 

KASA 300 

B) 
I 

GELECEK AYLARA 600 

GELİRLER 
KASA 600 

C) 

GELİR TAHAKKUKLAR! 300 

DİGER OLAGAN GELİR 

VE KARLAR 300 
I 

D) 

KASA 300 

DİGER OLAGAN GELİR 

VE KARLAR 300 
I 

E) 

KASA 300 

GELECEK AYLARA AİT 300 

GELİRLER 
YURT İÇİ SATIŞLAR 600 

I 

Yanıt:C 

"Gelir Tahakkuları Hesabı" Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı 

hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının 

izlendiği hesaptır. Aynı döneme a~ olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları 

karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki 

tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır. 
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13. · Kira gellrinLtıihsil ettiği ı tarihte :ışıetmenin .. yapması gereken , kaYıt 'Bşağıdaki!ıitden 
·. hangisidir? · •·"· " ,. ı: :' ·: ···' ; ······ .,, 

~/ ' ;. : 1 - : ~ • ' • ' .:, ,._ • 

A) 
I 

KASA 600 
GELİR TAHAKKUKLAR! 300 
DİGER OLAGAN GELİR ;: .. 

VE KARLAR 300 
I 1 • ~ ' • 

B) 

KASA 600 
GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 

600 
,' ,· . •''; 

C) I 

GELİR TAHAKKUKLAR! 
DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 

I 
D) 

KASA 
GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 
DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 

E) 

KASA 300 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 300 

GELİR TAHAKKUKLAR! 600 

Yanıt: A 
14.Aylık finansal tablo hazırlayan A İşletmesi, 01.06.2009 tarihinde bir gerçek kişiden 

klraladığı yönetim binasının 1 yıllık kira bedeli olan 2.400 R'yi peşin olarak ödemiş 
ve ödeme üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmıştır.İşletmenin yapacağı kayıtta 
aşağıdaki. hesaplar<1an hangisi kull!lnılmaz? . 

A) Genel Yönetim Giderleri 
B) GelecekAylaia'Ait Giderler 
C) Gelecek Yıllara Ait Giderler 
D) Kasa 
E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

Yanıt:E 
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15.Bilgisayar teknik servisi olan işletme, 30.11.2008 tarihinde bir yıllık bakım ücreti olan 

(%18 KDV dahil) 2.832 TL 'yl peşin olarak tahsil etmiştir. İşletmenin yıllık mali tablo 

düzenlediği varsayılırsa yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 2.400 

GELECEK YILLARA AİT 
GELİRLER 2.400 

1 

B) 
I 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK YILLARA AİT 

200 

GELİRLER 2.200 
HESAPLANAN KDV 432 

KASA 2.832 

C) 

KASA 2.832 
YURTİÇİ SATIŞLAR 200 

GELECEK YILLILARA 
AİT GELİRLER 2.200 

HESAPLANAN KDV 432 
1 

D) 

KASA 632 

GELECEK YILLARA AİT 

GELİRLER 2.200 

YURTİÇİ SATIŞLAR 2.400 

HESAPLANAN KDV 432 

E) 

KASA 2.832 

YURTİÇİ SATIŞLAR 240 

HESAPLANAN KDV 432 
1 Yanıt: c 

16. İşletme üretimde kullandığı 2 adet makineyi 01.03.2008 tarihinde bir yıllık süreyle 

6.000.-TL'ye sigorta ettirmiştir. İşletmenin finansal tablolarını aylık olarak 

düzenlendiği kabul edilirse Mart ayı sonunda yapılacak muhasebe kayıtlarında 

aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Genel Üretim Hesabı Borçlu 500.-TL 

B) Genel Yönetim Hesabı Borçlu 6.000.· TL 

C) Genel Yönetim Hesabı Borçlu 500.-TL 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Borçlu 500.-TL 

E) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Alacaklı 4.500.-TL 
Yanıt: A 
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YapılaCak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 500* 

GELECEK AYLARA 

AİT GİDERLERİ 

GELECEK YILLARA 

AİT GİDERLERİ 

KASA 

*Mart 2008' e isabet eden gider. 

4.500** 

1.000*** 
6.000 

**Nisan-Aralık 2008 dönemine isabet eden gider. 

***Ocak-Şubat 2009 dönemine isabet eden gider. 

.! i 

17 ve 18.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

. ı· '·:;f:'·-: 
,., 

Yıllık mali tablo düzenleyen işletme, pazarlama faaliy~lerinde kullanınak amacıyla bir 
taşıtını 1 Kasım günü üç aylığına kiralamıştır. Toplam kira bedeli 900 TL kira süresi 
sonunda ödenecektir. (Vergiler ihmal) 

17. İşletmenin 1 Kasım günü yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A} 

I 
GİDER TAHAKKUKLAR! 900 

KASA 900 

B} 
I 

GELECEK AYLARA AİT 900 
GİDERLER 900 

KASA 
I 

C} 1 
GİDER TAHAKKUKLAR! 300 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 600 

KASA 900 

D} I 

PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 600 
GİDER TAHAKKUKLAR! 600 

I 
E} I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 600 
PAZARLAMA SATIŞ 

DAGITIM GİDERLERİ 600 

Yanıt: O 

~ 

~. 
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18. İşletmenin kira sözleşmesinin sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 300 

PAZARLAMA SATIŞ 
DAGITIM GİDERLERİ 600 

KASA 900 

B) 
I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 600 

PAZARLAMA SATIŞ 
DAGITIM GİDERLERİ 300 

KASA 900 

C) 

GİDER TAHAKKUKLAR! 600 

PAZARLAMA SATIŞ 600 

DAGITIM GİDERLERİ 
I 

D) 

GELECEK AYLARA AİT 900 

GİDERLER 900 

KASA 

E) 

KASA 900 

GİDER TAHAKKUKLAR! 900 

Yanıt: B 

19 - 21 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Finansal tablolarını aylık olarak düzenleyen İşletme 01.11.2008 tarihinde iki yıllığına kiraladığı 

işyeri için 24.000 TL peşin ödemede bulunmuştur. (vergiler ihmal) 

19. Buna göre, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin kira bedelleri sırasıyla hangi hesapların 

borcuna kaydedilmelidir? 

A) Gelecek Yıllara Ait Giderler - Genel Yönetim Giderleri 

B) Genel Yönetim Giderleri - Gelecek Aylara Ait Giderler 

C) Gider Tahakkukları - Genel Yönetim Giderleri 

D) Gelecek Yıllara Ait Giderler - Gider Tahakkukları 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler - Gelecek Yıllara Ait Giderler 

Yanıt: B 

İşletme aylık mali tablo düzenlediği için ödeme tarihinde (01.11.2008) cari döneme isabet eden 

kira gideri doğrudan ilgili gider hesabına alınır. Cari dönemden yılsonuna kadar ki kısım ise 180 

Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydedilir. Cari yılı izleyen tutarlar ise 280 Gelecek Yıllara 

Ait Giderler Hesabına kaydedilir. Kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
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GENEL YONErİM.GİDERL~'Rİ ' 
'' : ,· ., - - • ' ·.• .-ıl ,·.:.ı; 

GELECEK AYLARA.AiT GiDERLER 
GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİ 

KASA 

1.000 
1.000 

22.000 

''ı .:1 .. 

24.000 

1205 

Şimdiye kadar çıkan sınav sorularında benzer örnekler de vergiler ihmal edilerek sorulmuştur. 
Bu soruda da vergiler ihmal edilmese_ idi kiralamanın kirı;ıdım yapıldığına göre yeni hesapların 
kullanılması gerekir. Kiralama bir iktisadi işletmeden yapılirsa iŞleriı KDV'ye tabi olacağı için 191 
İndirilecek KDV hesabı borçlanır. Kiralama bir gerçek kişiden yapılırsa işletme Gelir Vergisi 
Stopajı yapacağı için kesinli tutarı kadar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı alacaklanır. 

'" .. 
20.Yukarıdakl bilgilere göre, işletmenin Ocak/2009 döneminde tarihinde yapması gereken 

yevmiye kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Borç kaydı 
A} Gelecek Yıllara Ait 

Giderler 1000 TL 
B) Gelecek Aylara Ait 

Giderler 500 TL 
C) Genel Yönelim 

Giderleri 1000 TL 
D) Gelecek Aylara Ait 

Giderler 1500 TL 
E) Genel Yönelim 

Giderleri 1000 TL 

Alacak kaydı 
Gelecek Ay!ara 
Ait Giderler 1000 TL 
Gelecek Yıllara.Ait 
Giderler 500 TL 
Gelecek Yıllara Ait 
Giderler 1000 TL 
Genel Yönetim 
Giderleri 1500 TL 
Gelecek Ay!ara Ait 
Giderler 1000 ·TL 

Yanıt: E 
İşletme 31.12.2008 tarihli dönem sonu işlemleri sırasında kısa· vadeli hale gelen 12:o00 TL 
tutarlı kira giderleri için 180 Gelecek Aylara Ait Giderleri Hesabı borçlandırılırken 280,Gelecek 
Yıllara Alt Giderler Hesabı alacalandırılır. İzleyen dönemde her aya isabet eden 1.000 TL 
tutarındaki kira gideri için 180 Gelecek Aylara Alt Giderler Heı;abı alacaklandırılırken 770 Genel 
Yönelim Giderleri Hesabı borçlanır. · " .··· 

21. İşletmenin 31.12.2009 tarihinde yapması gereken kayıta hangi hesap hangi değerle 
alacaklanır? 

A) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 10.000 TL 
B) Genel Yönetim Giderleri hesabı10.000 TL 
C) Gider Tahakkukları hesabı 10.000 TL 
D) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı 12.000 TL 
E) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı 12.000 TL 

Yanıt: A 

31.12.2009 tarihli bilanço gününde 2010 yılı için kalan 10.000 TL kira gideri için 180 Gelecek 
Aylara Ait Giderleri Hesabı borçlandırılırken 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 
alacaklandırılır 
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22-24. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtıayınız. 

İşletme kullandığı kredi nedeniyle 31.12.2008 tarihinde A Bankasının 1.500 TL faiz tahakkuk 

ettirdiği öğrenilmiştir. Bu tahakkuka ilişkin banka dekontu 06.01.2009 tarihinde işletmeye 

ulaşmıştır. Tahakkuk eden faiz 11.01.2009 tarihinde nakden ödenmiştir. 

22. İşletmenin 31.12.2008'de yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangidir? 

23. 

A) ---- I -----

REESKONT FAİZ 

GİDERLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

I 

B) ---- I ----

FİNANSMAN GİDERLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

I 

C) ____ / ~-----

GELECEK AYLARA AİT 

GİDERLER 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

D) 

GİDER TAHAKKUKLAR! 

BANKALAR 

E) 

GELİR TAHAKKUKLAR! 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

1.500 

1.500 

1.500 
1.500 

1.500 

1.500 

1.500 
1.500 

1.500 
1.500 

İşletmenin 06.01.2009 tarihinde yapacağı kayıt aşağıdakllerden hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 1.500 

GİDER TAHAKKUKLAR! 1.500 

B) 

KASA 1.500 

GİDER TAHAKKUKLAR! 1.500 

C) 

GİDER TAHAKKUKLAR! 1.500 

BANKA KREDİLERİ 1.500 

D) 

FİNANSMAN GİDERLERİ 1.500 

BANKA KREDİLERİ 1.500 

E) 

KASA 1.500 

BANKALAR 1.500 

Yanıt: B 

Yanıt: C 
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24. İşletmenin 11.01.2009 'tarlhinde.yapaçağı kay~ ;aşağıdaki 'hesaplardan hangisi yer 
alır? 

. A) Gider Tahakkukları . tıı Finansman Giderleri cı Banka Kredileri 
D) Gelir Tahakkukları E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

İşletmenin 11.01.2003 tarihinde yapacağı kayıt Şöyle olacaktır: 
----/-----

BANKA KREDİLERİ 
KASA 

1.500 · .. ···ı. 

1.500 

Yanıt: C 

25. Bir İşletmenin 2008 yılında Y bankasında açtığı vadeli mevduat hesabına işleyen faiz 
miktarları ilgili hesaplara kaydedilmiştir. Ancak vadesi 2009 yılında dolacak olan bu 
hesap vadesinden daha önce kapatılmıştır. Hesap kapatıldığında aşağıdaki kayıtların 
hangisi yapılmalıdır? 

A) ---- I -----
DİGER OLAGANDIŞI GELİR 
VE KARLARI 

FAİZ GELİRLERİ 

B) ---- I ----
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE 
ZARARLAR! . 

GELİR TAHAKKUKLAR! 
I 

C) ---- I -----,,---
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLARI 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

I 

D) ~--- / ----
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLARI 

FAİZ GELİRLERİ 
----ı 

E) / ------
FAİZ GELİRLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

Yanıt: B 
Vadeli mevduatın faizi işletme tarafından hesaplanarak (dönemsellik ilkesi gereği) 181 Gelir 
Tahakkukları hesabına borç, 642 Faiz Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Vadeli mevduatın 
vadesini beklemeden kapatılması halinde faiz elde edilememekte veya vadesiz mevduata 
uygulanan faiz oranı uygulanmaktadır. Bu durumda varsa önceki dönemde yapılan 181 Gelir 
Tahakkukları hesabının kapatılması ve karşılığında "681 Önceki Dönem Gider ve Zararları 
Hesabının" kullanılması gerekir. 
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26-27.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Aylık Mali tablo düzenleyen İşletme 01.03.2008 tarihinde, 6 ay süreyle yönetim hizmetlerinde 

kullanılmak üzere bir büro kiralamıştır. Yapılan sözleşme gereği aylık 500 TL olan kira bedelinin 

yarısı sözleşme anında, diğer yarısı ise sözleşme bitiminde ödenecektir. (vergiler ihmal ) 

26. İşletmenin 01.03.2008 tarihinde yaptığı ödemeye ilişkin kayıtta aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Genel Yönetim Giderleri Hesabı Borçlu 500 TL 

B) Genel Yönetim Giderleri Hesabı Borçlu 3.000 TL 

C) Gider Tahakkukları Hesabı Alacaklı 1500 TL 

D) Gider Tahakkukları Hesabı Borçlu 500 TL 

E) Kasa Hesabı Borçlu 1 .500 TL 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

---- 1 -------

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
GELECEK AYLARA 
AİT GİDERLER 

KASA 

---- I -------

500 

1.000 
1.500 

Yanıt: A 

27. İşletmenin 01.06.2008 tarihinde yapması gereken kayıtta alacaklı hesap 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genel Yönetim Giderleri 
B) Gelir Tahakkukları 
C) Gider Tahakkukları 
D) Gelecek Aylara Ait Giderler 
E) Kasa 

Yanıt: C 

İşletmenin 01.06.2008, 01.07.2008 ve 01.08.2008 tarihlerinde yapacağı kayıt aşağıdaki gibi 

olacaktır. 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GİDER TAHAKKUKLAR! 

500 

500 
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28.Diğer Olağan Gelir ve Karlar, Hesabında görünen 3.000 TL nin 2.000 TL sinin cari 
hesap dönemine ait oldugu ' belirlendiğinde yapılacak ayarlama kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I ~-----
GELECEK AYLARA AİT 3.000 

B) 

GELİRLER 
DİGER OLAGAN 
GELİR ve KARLAR 

I 

GELECEK AYLARA AİT 
GELİRL.E.R 

DİGER OLAGAN 
GELİR ve KARLAR 

C) '-----
DİGER ÖLAGAN GELİR ve ' · 
KARLAR 

GELECEK . AYLARA 
AİT GELİRLER 

. .l-' 

D) I ____ _ 

. DİGEROLAGANGELİRve. 
KARLAR 

GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 

I 
E) / _____ _ 

2.000 

1.000 

'2c000 •· 

DİGER OLAGAN GELİR ve 3.000 
KARLAR 

GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 

3.000 
.. ! ,-,. 

2.000 

1.000 

2000 

3.000 

Yanıt: C 
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KDV İŞLEMLERİ 

1.Katma değer vergisiyle ilgili olarak yapılacak mahsup kaydında aşağıdakilerden 

hangisinin kullanımı söz konusu olmaz? 

A) Devreden KDV hesabı 

B) İndirilecek KDV hesabı 

C) Hesaplanan KDV hesabı 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 
Yanıt: E 

Her KDV dönemi (genellikle ay) sonunda 191 İndirilecek KDV hesabının borç kalanının tümü, 

alacak; 391 Hesaplanan KDV hesabının alacak kalanının tümü, borç kaydedilerek karşılaştırılır. 

Karşılaştırma sonunda; 

-+ 391 Hesaplanan KDV > 191 İndirilecek KDV ise; öncelikle varsa 190 Devreden KDV (önceki 

dönemden gelen) hesabından indirim yapılır. Yapılan bu indirime rağmen 391 Hesaplanan KDV 

hesabı halen fazla ise kalan fark 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilir. 

-+ 391 Hesaplanan KDV < 191 İndirilecek KDV ise; aradaki fark 190 Devreden KDV Hesabına 

kaydedilir. 

2. Hesaplanan KDV hesabının işleyiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Yurtiçi mal ve hizmet satışlarında Hesaplanan KDV hesabının alacağına kayıt yapılır 

B) Duran varlık satışında Hesaplanan KDV hesabının alacağına kayıt yapılır 

C) Satılan bir mal aynı KDV dönemi içinde iade alınırsa Hesaplanan KDV hesabının 

borcuna kayıt yapılabilir. 

D) KDV mahsup kaydında Hesaplanan KDV hesabı borçlanır. 

E) Mal ihraç edilirken Hesaplanan KDV hesabı alacaklanır. 

Yanıt:E 

Katma Değer Vergisinden istisna edilmiş işlemlerde KDV hesaplanmaz. İhracat teslimleri KDV 

den istisna edildiği için Hesaplanan KDV hesabı kullanılmaz. 

3. Mevcut yasal düzenlemelere göre aşağıdaki KDV hesaplarından hangisinin kullanım 

alanı bulunmamaktadır? 

A) 191 İndirilecek KDV 

B) 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 

C) 392 Diğer KDV 

D) 192 Diğer KDV 

E) 391 Hesaplanan KDV 
Yanıl:B 
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291. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV, Satın alınan veya imal edilen, amortismana tabi iktisadi 
kıymetlene ilgili, bir yıldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki KDV'nin kayıt ve izlendiği 
hesaptır. Ancak ülkemiz KDV uygulamasında, 1998 yılında yapılan değişiklikle amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin KDV sinin 3 yılda eşit taksitlene indirilmesi uygulaması kaldırıldığı için bu 
hesabın uygulama alanı kalmamıştır. 

_4~·~-- I ----

HESAPLANAN KDV XXXXX 
DEVREDEN KDV XXX 

İNDİRİLECEK KDV XXXXX 

Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 
A) KDV indiriminin muhasebeleştirilmesi 
B) KDV'den istisna edilmiş bir işlemin muhasebeleştirilmesi 
C) KDV iade talebinde bulunulmanın muhasebeleştirilmesi 
D) KDV iade talebinin yerine getirilmesinin muhasebeleştirilmesi 
E) Tecil edilen KDV'nin muhasebeleştirilmesi 

Yanıt: A 
5. Emtia alım satım yapan A İşletmesi% 18 KDV dahil 23.600 TL bedelle binek otomobil 
almış ve aşağıdaki gibi kayıt yapmıştır. 

I 
TAŞITLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 
---- l. ~. ~.~.--

20.000 
3.600 

23.600 

A işletmesinin yapması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I --~--
.TAŞITLAR 

İNDİRİLECEK KDV 
----ı 

B) ---- I -----

İNDİRİLECEK KDV 
HESAPLANAN KDV 

I 
C) ____ / _____ _ 

DİGER ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 

HESAPLANAN KDV 

D) '-----
DİGER ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 

İNDİRİLECEK KDV 
----ı 

3.600 

3.600 

3.600 

7200 

E) Düzeltme kaydı yapmaya gerek yoktur. 

3.600 

3.600 

3.600 

7.200 

Yanıt: A 
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Esas faaliyeti binek otomobillerin işletilmesi olmayan işletmeler, satın aldıkları binek 

otomobillere ait KDV'yi indirem~zler. Ancak. indirilemeyen KDV kanununa göre maliyet veya 

gider yazılabilir. Buna göre 191 indirilecek KDV hesabına alınan 3.600 TL alacaklandırılarak, bu 

bedelin maliyete eklenmesi için 254 Taşıtlar Hesabının borcuna alınması gerekir. 

6.İşletmenin Mart ayı sonunda KDV hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir:, 

İNDİRİLECEK KDV 

xxx 
x x 

275 125 

HESAPLANAN KDV 

~ 
~ 

Bu durumda işletmenin yapacağı indirim işleminin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden 

hangisi yer alır? 

A) 275 TL Devreden KDV borçlu 

B) 25 TL Devreden KDV borçlu 

C) 45 TL Devreden KDV borçlu 

D) 45 TL Devreden KDV alacaklı 

E) 105 TL Ödenecek Vergi ve Fonlar borçlu 

Yanıt: C 

KDV mahsup işleminde İndirilecek KDV hesabının borç kalanı alacaklandırılır; Hesaplanan KDV 

Hesabının alacak kalanı borçlandırılır. Soruda İndirilecek KDV hesabının borç kalanı olan.150 

TL ile hesaplanan KDV hesabının alacak kalanı olan 105 TL arasındaki fark 190 Devreden KDV 

hesabının borcuna alınır. 

7. İşlemleri genel KDV oranına tabi bir işletme, Ocak ayı içinde KDV dahil 118.000 TL 

tutarlı mal almış, alınan malların KDV hariç 20.000 TL lik kısmı iade edilmiş, KDV dahil 

5.900 TL tutarında ise gider yapmıştır. İşletme bu dönemde KDV hariç 150.000 TL 

tutarında mal satmış ancak, satılan bu malların KDV dahil 35.400 TL tutarındaki kısmı 

iade gelmiştir. İşletmenin yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) 6.300 TL Devreden KDV borçlu 

B) 3.600 TL Devreden KDV alacaklı 

C) 3.600 TL Ödenecek Vergi ve Fonlar borçlu 

D) 6.300 TL Ödenecek Vergi ve Fonlar borçlu 

E) 6.300 TL Ödenecek Vergi ve Fonlar alacaklı 
Yanıt: E 

Mevcut KDV uygulamalarında genel oran% 18'dir. Mal alımı ve gider yapımı sırasında satıcıya 

ödenen KDV ile satıştan iade gelen mallara ilişkin KDV indirilecek KDV hesabının borcuna 

kaydedilir. Satışlarda hesaplanan KDV ile işletmenin iade ettiği mallar ile ilgili katma değer 

vergileri Hesaplanan KDV hesabının alacağına kaydedilir. Buna göre indirilecek KDV hesabının 

borç toplamı 18.000 + 900 + 5.400 =24.300 TL; Hesaplanan KDV hesabının alacak toplamı, 

27.000 + 3.600 =30.600 TL'dir. İşletmenin yapacağı yevmiye kaydında Ödenecek vergi ve 

Fonlar Hesabının (30.600-24.300=) 6.300 TL alacaklanması gerekir. 
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8. B, işletmesil)in Haziran ayı sonunda, Devreden KDV hesabı 125 TL, İndirileceıcıı:cv 
rıeı;abıı;ıırı borç, !Qllanı 245 TL, Hesaplan,an KDV hesabının alacak kalıını .. 385 TL ise 
iŞietmenin yapacağı indirim işleminin muhasebeleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi 
olur? 

A) 
I 

HESAPLANAN KDV 385 
DEVREDEN KDV 125 
İNDİRİLECEK KDV 245 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 15 

B) 
I 

DEVREDEN KDV 125 
İNDİRİLECEK KDV 245 
ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 15 

HESAPLANAN KDV 385 

C) I 

HESAPLANAN KDV 385 
DEVREDEN KDV 125 
İNDİRİLECEK KDV 245 
DİGERKDV 15 

D) 

HESAPLANAN KDV 385 
DEVREDEN KDV 140 
İNDİRİLECEK KDV 245 

I 
E) 

DEVREDEN KDV 140 
İNDİRİLECEK KDV 245 

HESAPLANAN KDV 385 
I 

Yanıt: A 

9.KDV beyannamesinde ödenecek KDV tutarını vadesinde ödemeyen işletme yapacağı 
yevmiye maddesinde hangi hesaba alacak kaydı yapar? 
A) Ödenecek Vergi ve Fonlar 
B) Diğer KDV 
C) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 
D) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
E) Diğer Hazır Değerler 

Yanıt: D 
KDV mahsup işleminde Hesaplanan KDV tutarı, İndirilecek ve/veya Devreden KDV hesap 
tutarlarının toplamından büyük ise aradaki fark ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabının alacağına 
kaydedilir. Ancak bu tutar vadesinde ödenmez ise Ödenecek vergi ve Fonlar Hesabı 
borçlandırılarak Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklandırılır. 
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10. İşletmenin Eylül 2009 tarihindeki ticari mal alışları 800.000 TL, satışları 900.000 TL'dir. 

(KDV oranı % 1.8) Eylül ayına aktarılan KDV tutarı 25.000 TL olduğuna göre; Eylül ayı 

sonunda yapılan mahsup işleminde aşağ;daki hesaplardan hangisi yer alİr? 

A} Devreden KDV hesabı borçlu 25.000 TL 

B) Devreden KDV hesabı alacaklı 25.000 TL 

C) Devreden KDV hesabı 18.000 TL alacaklı 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 18.000 TL alacaklı 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 18.000 TL borçlu 
ı:Vanıt:C 

İşletmenin Eylül 2009 tarihindeki ticari mal alışlarından dolayı (800.000 x % 18=} 144.000-TL, 

indirilecek KDV'si; satışlarından dolayı (900.000 x % 18=) 162.000-TL hesaplanan KDV'si olur. 

Eylül ayına aktarılan yani devreden KDV tutarı 25.000-TL olduğuna göre, Eylül ayı sonunda 

yapılan mahsup kaydı aşağıdaki gibi olur: ' 

----'-----
HESAPLANAN KDV 

İNDİRİLECEK KDV 
DEVREDEN KDV 

162.000 
144.000 

18.000 

11ve12. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İhracatçı B Anonim şirketi, indiremediği 3.500 TL'lik Katma değer Vergisinin iadesi için 

01.06.2009 tarihinde, vergi dairesinden talepte bulunmuştur. Vergi dairesi gerekli işlemleri 

yaparak 24.06.2009 tarihinde, B A.Ş' ye 3.500 TL KDV'yi iade etmiştir. 

11. B A.Ş'nin 01.06.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

TİCARİ ALACAKLAR 3.500 

İNDİRİLECEK KDV 3.500 

B) 
I 

TİCARİ ALACAKLAR 3.500 
HESAPLANAN KDV 3.500 

C) I 

DİGER ÇEŞİTLİ 3.500 

ALACAKLAR 3.500 

HESAPLANAN KDV 
I 

D) 

DİGER ÇEŞİTLİ 3.500 

ALACAKLAR 3.500 

İNDİRİLECEK KDV 
I 

E) 

İNDİRİLECEK KDV 3.500 

HESAPLANAN KDV 3.500 Yanıt: D 
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İhracat işlemleri. katma değer vergisi: ,uygulamaslnda·' TI'am; Jstisna" kapsamındadır:°"Yarii 
ihracatla ilgili olarak yüklenilen vergiler, diğer KDV'ye · tabi<'ıişlemler üzerinden hesaplanan 
KDV'lerden indirilebilir, indirilemeyen KDV'ler ise.vergi idaresinden iade alınabilir. İndirilemediği 
dönemde iade alıbilmek için 191 İndirilecek KDV • hesabına alacak kaydedilerek indirimler 
arasından çıkarılır. Ayrıca ihracat bünyesine giren mallara ·ait 'katma değer vergilerinin önceki 
dönemden devreden KDV'e ait olması halinde•. 190 Devreden KDV hesabının da 
alacaklandırılması gerekir.İndirimlerden çıkarılan bu tutar, vergi idaresinden alınmak üzere 136 
Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabına alınır. 

12. B A.Ş'nln 24.06.2009 tarihinde yapması ge;.ekeri,İ<ayrt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı ----
TİCARİ ALACAKLAR 

KASA 

B) ---- I -----

KASA 
TİCARİ ALACAKLAR . 

----ı 

C) __ _ 

KASA 
DİGE~ ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 

ı-----

D) ı ____ _ 
DİGER ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 

KASA 

E) __ _ 

HESAPLANAN KDV 
İNDİRİLECEK KDV 

3.500 
3.500 

3.500 
3;500 

3.500 

3.50Q 

3.500 
3.500 

3.500 
3.500 

Yanıt: C 
Vergi dairesinden iade alındığında 136 diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı alacaklandırılarak tasfiye 
edilir. Kasa ise yapılan tahsilat kadar borçlandırılır. 

13 ve 14.Soruları Aşağıdaki Bilgilere qöre Yanıtlayınız. 
Bir işletmenin Mart ayı sonundaki Katma Değer Vergisi ile ilgili hesapların kalanları 
aşağıdaki gibidir. 
İndirilecek KDV 2.570 TL 
Devreden KDV 520 TL 
Hesaplanan KDV 2.900 TL 
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13. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin mart ayı sonunda yapması gereken kayıtta 

aşağıdakilerden hangisi bulunur? 
A) Hesaplanan KDV hesabı 2.900TL alacaklı 

B) Hesaplanan KDV hesabı 2.900TL borçlu 
C) İndirilecek KDV hesabı 2.570TL borçlu 

D) İndirilecek KDV hesabı 520TL borçlu 
E) Devreden KDV hesabı 284TL alacaklı 

Yanıt: B 

14.Yukarıdaki bilgilere göre hesaplanan KDV'nin 3.460 TL olması durumunda 

aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 
A) Nisan ayına devreden KDV 360TL 
B) Nisan ayına devreden KDV 390TL 
C) Nisan ayında ödenecek KDV 370TL 
D) Nisan ayına devreden KDV 370TL 
E) Nisan ayında ödenecek KDV 390TL 

Yanıt: C 

15. İşletmenin 2008 Kasım ayı sonundaki KDV hesapların durumu aşağıdaki gibidir; 

İndirilecek KDV tutarı : 620 
Hesaplanan KDV tutarı : 850 
Devreden KDV tutarı : 300 
Bu verilere göre 2008 Kasım dönemi sonunda işletmenin yapması gereken muhasebe 

kaydı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) ---- I ----

İNDİRİLECEK KDV 
DEVREDEN KDV 

HESAPLANAN KDV 
ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 

ı-----

B) ---- I ----

İNDİRİLECEK KDV 
DEVREDEN KDV 

HESAPLANAN KDV 
I 

C) ---- ı ----
HESAPLANAN KDV 

İNDİRİLECEK KDV 
DEVREDEN KDV 

ı-----

D) __ _ 

HESAPLANAN KDV 

DEVREDEN KDV 

İNDİRİLECEK KDV 

E) __ _ 

HESAPLANAN KDV 

ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

DEVREDEN KDV 

850 
300 

620 

530 

850 
300 

1.150 

850 
620 
230 

620 
230 
850 

620 

230 
620 
230 

Yanıt: C 
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16-19 •. Soruları Aşağıdaki Bilgllcıre•G!ireYanıtlayınız;, ,:ı , : , 
"! ''"''l:'··ı·:::-1'! ·····;;.,., ...... '.Ji'•:"!','!'! ' ı:· ;·,' ' ;: :t:' ... ,; i 

İşletme İhraç edilmek üzere bir yurt içi firmaya yarısı kredili diğer yarısı çek karşılığı olarak mal 
satmıştır. 

16. Bu bilgilere göre işletmeninin satış anında yapacağı kayıtta aşağıdaki tiesaplardan 
hangisinin kullanılması doğru değildir? 
A) Alıcılar Hesabı Borçlu 
B) Yurtiçi Satışlar Hesabı Alacaklı 
C) Hesaplanan KDV Hesabı Alacaklı 
D) Alınan Çekler Hesabı Borçlu 
E) Diğer KDV Hesabı Alacaklı 

Yanıt: E 

Ülkemiz KDV uygulamasında "tecil-terkin" olarak adlandırılan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihraç 
edilmek kaydıyla yurtiçi firmaya yapılan teslimlerde KDV hesaplanır ve tahakkuk ettirilir ancak 
tahsil edilmez (yani tecil edilir). ihracatın gerçekleşmesi-halinde tecil edilen KDV terkin edilir. 
İhracatın gerçekleşmemesi halinde vergi idaresince KDV'nin tahsili. yapılır. İhraç kayıtlı satış 
yapan işletme satış anında (soruya göre) aşağıdaki kaydı yapar; . · ' '·' 

____ ! ___ _ 

)()( 

xx 
xxx 

x 

17. Bu bilgilere göre KDV ertelendiği zaman yapılm!lsı gereken kayıtta aşağıdaki 
hesaplar~an, hangisi kullıını~ maz? 

'. A) Alıcılar Hesabı Alacaklı 
B) Diğer KDV Hesabı Borçlu 

''.' C) Hesaplanan KDV Hesabı Borçlu 
D) Diğer KDV Hesabı Alacaklı 
E) İndirilecek KDV Hesabı Borçlu 

Yanıt: E 

KDV'nin ertelenmesi ile; 

391 HESAPLANAN KDV xx 
392 DİGER KDV xx 

/ 

192 DİGER KDV xx 
120 ALICILAR xx 

/ 
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18. Satılan malların ihracatının gerçekleşmesi hillnde, mal satışını yapan işletmenin 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

DİGER KDV xx 
DİGERKDV xx 

1 
B) 

ALICILAR )()( 

ÖZEL FONLAR xx 
1 

C) 1 

DİGERKDV )()( 

ALICILAR )()( 

1 
D) 

ALICILAR )()( 

DİGER KDV )()( 

1 
E) 1 

DİGERKDV xx 
HESAPLANAN KDV xx 

1 

Yanıt: A 

İşletmenin yapacağı kayıtta "392 Diğer KDV Hesabı" borçlandırılırken, "192 Diğer KDV Hesabı" 

alacaklandırılır. Sınavlarda çoğunlukla hesap numarası olmadığının göz önünde 

bulundurulması gerekir. 

19. Satılan malların ihracatının gerçekleşmemesi halinde, mal satışını yapan işletmenin 

yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alıcılar Hesabı Alacaklı 
B) Yurtiçi Satışlar Hesabı Alacaklı 
C) Hesaplanan KDV Hesabı Alacaklı 

D) İndirilecek KDV Hesabı Borçlu 

E) Devreden KDV Hesabı Borçlu 
Yanıt: C 

İhracatın gerçekleşmemesi halinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

392 DİGER KDV xx 
391 HESAPLANAN KDV xx 

120 ALICILAR xx 
192 DİGER KDV xx 

---- I ------
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20. A işletmesi 10.000 TL tutarında üretim .. ile ilgili hizmet alımı sırasında mevzuat gereği 
j; "' ' ,, : ":·•' '·' ,,, ·I ij·J ,-;_,, ! ;_-,, 

o/o 18 KDV tutarının 213 ünü satıcıya ödemiş 1/3'ünü ise vergi dairesine yatırmak 
' üzere tevkif ata tabi tutmuştur. A işletıneSlnln yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

. hangisinin kullanımı yanlıştır? · , 
A) Ödenecek Vergi ve Fonlar 
B) Genel Üretim Giderleri 
C) İndirilecek KDV 
D) Diğer KDV 
E) Kasa 

Yanıt: D 

Soruda üretim hizmet alımı sırasında 10.000 TL nin % 18 i olan 1800 TL'nin tamamı 191 
İndirilecek KDV hesabına alınır. Ancak bu tutann 1/3'ünü ise vergi dairesine yatırmak üzere 
tevkifata tabi tutulacağı için 600 TL 360-Ödenecek ·Vergi ve Fonlar Hesabına alınır. Tam 
yevmiye maddesi ise aşağıdaki gibi olur. 

----/-----

GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 

10.000 

1.800 
11.200' 

600 

21. X işletmesinin ay sonu mizanında, İndirilecek KDV hesabının 3.000 TL borç kalanı, Devreden 
KDV hesabının 5.000 TL borç kalanı ve Hesaplanan KDV hesabının da 4.000 TL alacak kalanı 
verdiği görülmüştür. Bu durumda ay sonu yapılacak yevmiye kaydına ilişkin olarak aşağıda 
yer alan açıklamalardan hangisi doğrudur? 
A) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 4.000 TL borçlandırılır 
B) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 1.000 TL alacaklandırılır 
C) Devreden KDV hesabı 1.000 TL borçlandırılır 
D) Devreden KDV hesabı 1.000 TL alacaklandırılır 
E) İndirilecek KDV hesabı 3.000 TL borçlandırılır 

ÇÖZÜM: 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

(1) 391 HESAPLANAN KDV 
(3)190 DEVREDEN KDV 
(2)191 İNDİRİLECEK KDV 

4.000 
1.000 
3.000 

Yukarıdaki yevmiye kaydındaki sıralamaya uymanız tavsiye edilir. 

Yanıt: D 
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DURAN VARLIKLAR 
1. Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak 

bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi 

öngörülmeyen değerlere ne ad verilir? 

A) Dönen Varlıklar 
B) Duran Varlıklar 
C) Maddi Duran Varlıklar 
D) Mali Duran Varlıklar 
E) Özkaynaklar 

Yanıt: B 

Duran Varlıklar, bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya 

normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları 

kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran 

Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Alt 

Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir. 

2. Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) ~adece maddi yapıya sahiptirler. 
B) işletme faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılan aktif değerlerdir. 
C) Satılmak amacıyla edinilmezler. 
D) Zamanla aşınma, yıpranma, eskime ve değerden düşmeleri söz konusudur. 
E) Amortismana tabi tutulurlar. 

Yanıt: A 
Duran varlıklar maddi yapıya sahip olabileceği gibi gayri maddi yapıya da sahip olabilir. Haklar, 

şerefiyeler vs. gibi. 

3. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklar grubu hesaplarından biri değildir? 

A) Binalar 
B) Taşıtlar 
C) Demirbaşlar 
D) Verilen sipariş avansları 
E) Yapılmakta olan yatırımlar 

Yanıt: D 

Maddi Duran Varlıklar, İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma 

süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların 

izlendiği hesap grubudur. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar. 

250. Arazi Ve Arsalar 
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 
252. Binalar 
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar 
254. Taşıtlar 
255. Demirbaşlar 
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar 
257. Birikmiş Amortismanlar(-) 
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar 
259. Verilen Avanslar 
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4. Maddi duran .varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Maddi duran varlıkların değerini artırıcı harcamaları maliyete eklenir. 
B) Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilme tarihi, varlığın fiilen kullanılmaya başlandığı 

tarihtir. 
C) Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilirken alış veya imal maliyeti üzerinden gider 

yazılır. 
D) Alış maliyetinin var olmadığı durumlarda imal etme maliyeti esas alınır. 
E) Maddi duran varlık satın alındığı zaman kullanıma hazır değilse, bununla ilgili 

harcamalar geçici bir hesapta izlenir. 

Yanıt: C 

Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilirken alış veya imal maliyeti üzerinden gider yazılmaz 
aktifleştirilerek ekonomik ömrü boyunca amortisman ile yok edilirler. 

5.Amortlsman uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) · Amortisman duran varlıkların maliyetinin sistemli ve anlamlı biçimde varlıkların kullanım 
sürelerine:dağıtılmasıdır. 

B) Amortisman uygulaması dönemsellik kavramı ile ilgilidir. 
C) Amortismanların muhasebeleştirilmesi, aynı tutarda bir fon ayrılması anlamına gelmez. 
D) Amortisman hesaplaması bir maliyet saptamasıdır ve parayla ilişkisi yoktur. 
E) Amortisman bir değerleme yöntemidir. 

Yanıt: E 

Amortisman uygulaması bir değerleme yöntemi değildir. 

6.Özel maliyetlerin yer aldığı hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Maddi Duran Varlıklar 

B) DiğerDuran Varlıklar 

C) Mali Duran Varlıklar 

D) Diğer Dönen Varlıklar 

E) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Yanıt: E 

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya 
yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören 
haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur. 

7.Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar grubunda yer almaz? 
A) Arama Giderleri 

B) Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 

C) Verilen Avanslar 

D) Birikmiş Amortismanlar 

E) Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

Yanıt: D 
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Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesab grubu, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan 

veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile 

sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içerir. 

8.Bir işletme devralınırken katlanılan toplam maliyet ile devralınan işletmenin rayiç 

bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar hangi hesapta 

izlenir? 

A) Şerefiye Hesabı 

B) Haklar Hesabı 

C) Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri Hesabı 

D) Özel Maliyetler Hesabı 

E) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Hesabı 
Yanıt: A 

Şerefiye Hesabı, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç 

bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde 

kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas 

alınır. Şerefiye günlük hayatta "Hava Parası", Vergi Usul Kanununda "Peştemallık" olarak 

isimlendirilmiştir. 

9.Aşağıdakilerden hangisi "Haklar Hesabı"nda izlenmez? 

A) Patentler 

B) Lisanslar 

C) İmtiyazlar 

D) Peştemallıklar 

E) Ticari markalar 
Yanıt: D 

260.Haklar Hesabı İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde 

edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, 

yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. Peştemallıklar ise 261.Şerefiye 

Hesabında izlenir. 

1 O. İşletmenin üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurtdışından ithal edeceği makine 

için bankada akreditif açtırması halinde yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer 

alır? 

A) İş Avansları Hesabı Borçlu 

B) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Alacaklı 

C) Makine Tesis Ve Cihazlar Hesabı Alacaklı 

D) Verilen Sipariş Avansları Hesabı Borçlu 

E) Verilen Avanslar Hesabı Borçlu 
Yanıt: E 

"259. Verilen Avanslar Hesabı" Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş 

edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş 

avansıyla ilgili giderleri de kapsar. Ödeme yapıldığında hesaba borç: sipariş edilen malzeme 

teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. 
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11. İşletme faaliyetlerinde, kullanılacağı makine için< iki' bln:TL tutarında'ödeme yapmıştır. 
İşletme bu işlem için hangi hesaba ne şekilde kayıt yapmalıdır? 
A) Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabının Alacağına 
B) Taşıtlar Hesabının Borcuna 

C) Verilen Avanslar Hesabının Alacağına 
D) Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabının Borcuna 
E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Borcuna 

Yanıt: E 
İşletme tarafından satın alıriari veya iinaı've iı\Şa e<luii<:ek 'hıaddi duriı.ıi' varlıklara yapılan 
harcamalar, bu maddi duran varlıkların kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar "268-Yapılmakta 
Olan Yatırımlar Hesabında", izlenir. Yapılmakta olan, y;ıtırım projelerine, direkt ve endirekt 
şekilde gelen harcamalar bu hesaba borç: tarnaniiiı.nan yıitırfrn bi;!delleri ilgili'rriaddi duran varlık 
hesabına borç kaydediferek, bu hesaba alaeak Raydedilir. , · 

12. Bir işletme, aktifinde kayıtlı bir taşıtı s~tıria~ı sonucu ortaya çıkan zararı hangi 
hesaba ne şekilde kayıt edilmelidir? 
A) Menkul Kıymetler Satış Zararları Hesabının Alacağına 

· B) Menkul Kıymetler Satış Zararları Hesabının Borcuna 
C) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının Btırcuna· , 
D) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının Alacağına 
E) Genel Yönetim Giderleri Hesabının Borcuna 

Yanıt: C 
Bir duran varlığın satışından doğan kar veya zarar Tek Düzen Hesap Planı uygulamasında 
"olağandışı" olarak kabul edilir. Zararlı satış olduğunda "Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar'' 
Hesabına borç kaydı yapılır. 

13.İşletmenin kiraladığı binaya asansör taktırması haİinde yapılan masraflar hangi 
hesapta izlenir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
C) Hizmet Üretim Maliyeti 

D) Özel Maliyetler 

E) Genel Üretim Giderleri 

Yanıt: D 

Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması 
amacıyla yapılan gideiter ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu 
gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, 
varlıkların bedelleri 264.Özel Maliyetler Hesabında izlenir. Yapılan harcamalar hesaba borç 
kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin beş yıldan fazla olması 
durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti edilir. 
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14. Azalan bakiyelere göre yasal amortisman ayırma tavan oranı yüzde kaçtır? 

A)20 

B)25 

C)40 

0)45 

E)50 
Yanıt: E 

Azalan bakiyeler yönteminde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal 

amortisman oranının iki katıdır. 

15. İşletme birikmiş amortismanı 500 TL, kayıtlı değeri 1.000 TL olan bir demirbaşını 750 

TL'ye satmıştır. Buna göre demirbaş satışından işletmenin elde ettiği kar veya zarar 

kaç liradır? 

A) 250 TL kar 

D) 125 TL zarar 

B) 250 TL zarar 

E) Kar ve zarar yoktur 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. 

KASA 
BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 

DEMİRBAŞLAR 
DİGER OLAGANDIŞI 
GELİR VE KARLAR 

750 
500 

1.000 

250 

C) 125 TL kar 

Yanıt: A 

16. Bir işletme, işletmeye ait arsa üzerinde bina inşaatına başlamıştır. Bu iş muhasebe 

kayıtlarında hangi hesapta izlenir? 

A) Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 

B) Yerüstü düzenleri hesabı 

C) Özel maliyetler hesabı 

D) Binalar hesabı 

E) Kuruluş ve örgütlenme giderleri hesabı 

Yanıt: A 

İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, 

her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamalar 258-Yapılmakta Olan 

Yatırımlar Hesabında izlenir. 
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17.Beyaz eşya·ticareti yapan A İşletmesi KDV dahil 7.500 TL 'ye çek keşide ederek binek 
otomobil almıştır. (KDV %20) işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ---- I -----

TAŞITLAR 

B) 

C) 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

I 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

TAŞITLAR 
I 
I 

TAŞITLAR 

İNDİRİLECEK KDV 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

D) __ _ 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

TAŞITLAR 
---- I ------

E) '------
VERİLEN ÇEKLER VE 

7.500 

7.500 

6.250 
1.250 

6.250 

ÖDEME EMİRLERİ 7.500 
TAŞITLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

7.500 

7.500 

7.500 

6.250 

6.000 
1.500 

Yanıt: A 
Binek otomobillerin katma değer vergisi indirilemez. İndirilemediği için taşıtların maliyetine 
eklenir. Ancak işletmenin asıl faaliyet konusu binek otomobiller ile doğrudan ilgili ise (örneğin 
oto kiralama) indirilebilir. 

18.İşletmeye ait bir binek otoya yapılan aşağıdaki harcamalardan hangisi taşıtın 
maliyetine eklenmez? 
A) Motorun değiştirilmesi 

B) Kabin takılması 

C) Koltuk sayısının artırılması 

D) Klima takılması 

E) Patlayan lastiklerin değiştirilmesi 

Yanıt: E 
Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. Bir duran varlığın elde edilmesi veya 
değerinin artırılması sırasında yapılan harcamalar ile bunlara bağlı bütün giderlerin toplamına 
maliyet bedeli denir. Sorunu seçeneklerinden sadece lastik değişimi maliyet değil giderdir. 
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19. İşletmenin aktifinde 3.000TL"ye kayıtlı ve birikmiş ,amortismanı 1.200-TL olan bir 

fotokopi makinesi tamamen yanmıştır. : Fotokopi makinesi 2.000TL'ye 

sigortalıdır.İşletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Demirbaşlar Hesabı Borçlu 

B) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı Alacaklı 

C) Birikmiş Amorlismanlar Hesabı Alacaklı 

D) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı Borçlu 

E) Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar Hesabı Alacaklı 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. 

----1-----

DİGER ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 
BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 

DEMİRBAŞLAR 
DİGER OLAGANDIŞI 
GELİR VE KARLAR 

2.000 
1.200 

3.000 

200 

Yanıt: E 

20. İşletmenin aktifinde 800.TL'ye kayıtlı bir makinenin birikmiş amortismanı 640TL'dir. 

Aynı makine, yenisi alınmak amacıyla 350TL'ye peşin olarak satılmıştır. 

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yapması gereken kayıtta aşağıdakilerden hangisi 

yer alır? 

A) Özel Maliyetler Hesabı 190 TL Alacaklı 

B) Özel Fonlar Hesabı 190 TL Alacaklı 

C) Özel Fonlar Hesabı 510 TL Alacaklı 

D) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 640 TL Alacaklı 

E) Özel Maliyetler Hesabı 640 TL Alacaklı 
Yanıt: B 

Yenileme Fonu: Satılan yada hasara uğrayan bir duran varlığın satış bedeli veya hasar 

tazminatı ile o varlığın net bedeli (amortisman düşüldükten sonraki bedeli) arasındaki olumlu 

fark kar yazılabileceği gibi, Vergi Usul Kanununun mükelleflere tanıdığı seçimlik hak olarak 

yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte özel bir hesapta (549-Özel Fonlar Hesabı) 

tutulabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için yenilemenin işin niteliği gereği zorunlu olması ve işletme 

yöneticilerinin bu konuda karar alarak harekete geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca yenileme 

fonundan yararlanabilmek için satılan varlık ile alınan varlığın aynı mahiyette olması gerekir. 

Örneğin makine satışından elde edilen kardan ayrılan fon, yeni alınan taşıtın giderlerini 

karşılayamaz. Diğer yandan yenileme işleminin 3 yıl içinde gerçekleşmesi gerekir. 

Gerçekleşmediği takdirde yenileme fonuna alınan tutar üçüncü yılın karına eklenir. (VUK 

328,329) 
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Bu durumda İşletmenin yapacağı .kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır, 

KASA 
BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 

DEMİRBAŞLAR 
ÖZEL FONLAR 

350 
640 

800 
190 

21-24.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. 
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İşletme duran varlıklarda 6.000 liraya kayıtlı, birikmiş amortismanı 3.600 lira olan makineyi, 
yenisini almak amacıyla 06.10.2008 tarihinde peşin olarak 4.000 liraya satmıştır. (KDV 
ihmal) 

21. İşletmenin 06.10.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 4.000 
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.600 
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 6.000 

ÖZEL FONLAR 1.600 

B) 
I 

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 6.000 
ÖZEL FONLAR 1.600 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.600 
KASA 4.000 

C) 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.600 
KASA 4.000 

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 6.000 
MENKUL KIYMET SATIŞ 1.600 
KARLARI 

D) 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.600 
KASA 4.000 
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 6.000 
KARŞILIK GİDERLERİ 1.600 

I 
E) 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.600 
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 6.000 

KASA 4.000 
ÖZEL FONLAR 5.600 

Yanıt: A 

Soruda makine yenilenmek için satıldığı için, makinenin satışından doğan kar 549· Özel Fonlar 
Hesabına atılmıştır. 
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22. İşletme 15.03.2009 tarihinde 7.SOOTL'ye yeni makineyi almıştır. Yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? (KDV ihmal edilmiştir.) 

A) ---- I -----

ÖZEL FONLAR 

TESİS MAKİNE VE 

CİHAZLAR 

B) ---- I -----

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 

ÖZEL FONLAR 

C) __ _ 

KASA HESABI 

TESİS MAKİNE VE 

CİHAZLAR 
I 

D) I 

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 
KASA 

I 
E) I 

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 
KARŞILIK GİDERLERİ 

I 

7.500 

7.500 

7.500 
7.500 

7.500 

7.500 

7.500 
7.500 

7.500 
7.500 

Yanıt: D 

Yenilenmek için satılan ve satış karı Özel Fonlar Hesabına alınan tutarın yeni makine alımı ile 

ilişkilendirmemek gerekir. 

23. İşletmenin yeni aldığı makinenin ömrü beş yıl ve normal amortisman usulünü 

uyguladığı varsayılırsa 31.12.2009 tarihinde yapacağı amortisman kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ------

ÖZEL FONLAR 

B) 

C) 

D) 

E) 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
I 

I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
I 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

I 

KASA 
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

I 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
ÖZEL FONLAR 

1.500 
1.500 

1.500 
1.500 

1.500 
1.500 

1.000 
1.000 

1.500 
1.500 

Yanıt: A 
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Yenileme Fonu uygulamasında "Özel Fonlar Hesabına': alınan •tııtar,' yeni inaddLduran:vartığın 
yenileme giderlerinde kullanılacaktır. Buradakiı.giderden: kaste<;tilen amortisman :gideridir, .Bü 
nedenle alınan iktisadi kıymetin amortisman gi~rteri öncelikle:bu fonda,n .. karşılanır. Bu işlem 
yapılırken, yeni iktisadi kıymetin yıllık amortisman tutarı kadar 257 Birikmiş Amortismanlar 
Hesabı alacaklandırılırken, 549 Özel Fonlar Hesabın,ın borçlandırılması gerekir. 

24.İşletmenln 31.12.201 O tarihinde yapacağı amortisman kaydında aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur? ·ı. · 

A) Özel Maliyetler Hesabı 1 .500 TL borçlu 

B) Özel Fonlar Hesabı 1.500 TL borçlu 

C) Özel Fonlar Hesabı 100 TL borçlu 

D) Tesis Makine Cihazlar Hesabı 100 TL alacaklı 

E) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 100 TL alacaklı_ 

Yanıt: C 

Yenileme fonu uygulamasında, yeni iktisadi kıymetin amortismanı Özel F6111ar Hesabından 
karşılanmaya başlanır. Fondaki tutar bittikten sonra, gider yazılarak amortisman ayrılmaya 
devam edilir. Soruda Özel Fonlar Hesabına alınan 1.600 "J"L'!:Jin 1.500 TL'si kullanıldığı için ikinci 
yıla 100 TL kalmıştır. İşletmenin ikinci yıl sonunda yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

-----ı-------

ÖZELFONLAR 
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ• 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
-----ı 

100 
1.500 

1.600 

•Makinenin üretim departmanına ait olduğu varsayılmıştır. 

25. 

BİNALAR xxxxx 
YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR xxxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) İnşaatı devam eden bina inşaatına gider yapılması 

B) İnşaata ara verilmesi 
C) İnşaatı biten binanın aktife alınması 
D) Bina inşaatına başlanması 
E) Binanın işletme aktifinden çıkarılması 

Yanıt: C 
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Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde gelen harcamalar ''Yapılmakta 

Olan Yatırımlar Hesabına" borç, tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesabına 

borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir. 

26. İşletme kiraladığı idare binasının elektrik tesisatı için 6.000 TL + % 18 KDV'yl peşin 

olarak ödemiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 

B) 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
KASA 

C) 

KASA 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

I 
D) 

KASA 
ÖZEL MALİYETLER 
İNDİRİLECEK KDV 

E) I 

ÖZEL MALİYETLER 
İNDİRİLECEK KDV 

KASA 

6.000 
1.080 

6.000 

7.080 

7.080 

6.000 
1.080 

7.080 

6.000 

6.000 
1.080 

6.000 
1.080 

7.080 

Yanıt: E 

264-Özel Maliyetler Hesabı Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin 

sürekli olarak arlırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme 

giderleri hariç) bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine 

bırakılacak olan, varlıkların bedellerini kapsar. 

Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 

belli olmaması veya beş yıldan fazla olması veya durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorli 

edilir. 

27. Azalan bakiyeler yöntemini kullanan işletmenin aktifinde 8.000TL'ye kayıtlı ve 

ekonomik ömrü beş yıl olan bir makinenin ikinci yıl sonundaki birikmiş amortisman 

tutarı ne kadardır? 

A) 6.750 

D) 4.800 

B) 7.250 

E) 7.850 

C) 5.120 

Yanıt: C 
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Azalan Bakiyeler Yöntemi: ·. 

Bu yöntemin kullanılmasındaki mantık, amortismana tabi iktisadi kıymetin ilk yıllarda daha fazla 
kullanılabilirlik ve verime sahip olduğu, ilk yıllarda büyük oranlarda amortisman ayrılmasına 
olanak vermesi ve vergi avantajı sağlamasıdır. 
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi 
değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü. ile yok edebilirler. Bu usulün 
tatbikinde; 

1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, ewelce ayrılmış olan amortismanlar 
toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. 
EnflasyÖı\ düzeltmesi yapılan' dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana 
tabi iktisadi· kıymetlll''' düieıiilmiş değerinden daha eweı ayrılmış olan amortismanlahn 
toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. 
2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman 
oranının iki katıdır. 

3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. 
4. Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir. 

Yı Amort. Oran Yıllık Birikmiş Net 
1 matrahı Amort. Amort Deiier 
1 8.000 40 3.200 3.200 4.800 
il 4.800 40 1.920 5.120 2.880 
111 2.880 40 1.152 6.272 1.720 
iV 1.720 40 691,2 6.963,2 1.036,8 

.v 1.036,R- - - ' ' 1.036,8 . 8.000 o 

28. 

GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 

xxxx 

TESİS MAKİNA VE 
CİHAZLAR 

---- I ------

xxxx 

Yıikarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine ait olabilir? 
A) Endirekt yöntemde amortisman kaydı 
B) Direkt yöntemde amortisman kaydı 
C) Aralıklı envanter yönteminde üretilen malın maliyet kaydı 
D) Aralıksız envanter yönteminde üretilen malın maliyet kaydı 
E) Duran varlık satışından doğan zararın kaydı 

Yanıt: B 
Duran varlıklar için örneğin taşıtlar için hesaplanan amortismanın kaydı iki yöntemle 
kaydedilebilir; 

- Direkt Yöntem: Hesaplanan amortisman tutarlarının ilgili duran varlıktan doğrudan doğruya 
indirilmesi (Yani ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilmesi), 
- Endirekt Yöntem: Hesaplanan amortisman tutarlarının pasifte ayrı bir karşılık hesabında 
(Birikmiş Amortismanlar) gösterilmesi yoluyla dolaylı olarak indirilmesi, 
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29.Aşağıdakilerden hangisi Diğer Duran Varlıklar hesap grubunda yer almaz? 

A) Diğer KDV Hesabı 

B) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

C) Birikmiş Amortismanlar 

D) Verilen Avanslar 

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

Yanıt: D 

Duran Varlık Hesap Gruplarında sayılan duran varlık kalemlerine ginneyen özellikle kendi 

bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer <;!uran varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu Hesap 

Grubunda yer alan hesaplar şunlardır: · 

291.Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi 

292. Diğer Katma Değer Vergisi 

293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar 

295. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 

297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 

299. Birikmiş Amortismanlar(-) 

30. İşletme aktifinde kayıtlı personel servis aracına klima taktırmıştır. Bu durumda 

işletmenin yapacağı kaydın borç tarafında hangi hesabın bulunması gerekir? 

A) Genel Yönetim Giderler Hesabı 

B) Genel Üretim Giderleri Hesabı 

C) Kasa Hesabı 

D) Taşıtlar Hesabı 

E) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabı 
Yanıt: O 

İşletme aktifine kayıtlı bir maddi duran varlığın değerini artırıcı harcama yapılması halinde o 

maddi duran varlığın maliyetini artırmak amacıyla borç kaydı yapılması gerekmektedir. 

31. Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar grubunda yer almaz? 

A) Arama Giderleri 

B) Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 

C) Birikmiş Tükenme Payları 

D) Verilen Avanslar 

E) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 
Yanıt: E 

Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Hesabı 26.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap grubunda 

yer almaktadır. 
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32; İşletmenin kiral~ığı işyerine aşağıda yer .alan masraflardan hangisi Özel Maliyetler 
Hesabında izlenmez? 

A) Sabit raflar 

B) Asma tavan 

C) Elektrik tesisatı 

D) PVC doğrama 

E) Temizlik 

Yanıt: E 
Normal tamir, bakım ve temizlik v.s. giderler dönem gideri olarak doğrudan bir gider hesabında 
muhasebeleştirilir. 

33.Direkt kayıt yöntemini kullanan işletmelerde, amortisman yolu ile itfa edilen ancak 
işletmede kullanılmaya devam edilen maddi duran varlıkların bilançoda izlenmesini 
sağlayan değere ne ad verilir? 
A) İz bedeli 

B) İtfa payı 
C) İhraç primi 

D) İzin bedeli 

E) Amortisman bedeli 

34. "İz ~li". ile Ugili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) iz be.deli her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir 

. ' . 
B) İz bedeli her yıl Yeniden değerleme oranında artırılır 
C) İz bedeli 10 liradır 
D) iz bedeli 1 (bir) liradır 

E) İz bedeli 500 liradır 

Yanlt:A 
'.ı ·. 

Yanıt: D 

35. İşletme 3 yıllığına kiraladığı işyeri için 6.000 TL maliyetle yaptırdığı güneş enerji 
sistemi için yıllık ayırması gereken amortisman tutarı ne kadardır? 
A) 1.200 

B) 1.500 

C) 2.000 

D) 2.500 

E)600 

Yanıt: C 
Özel maliyetler, kira süresi içinde eşit yüzdelerle, kira süresi 5 yıldan uzunsa veya kira süresi 
belli değilse 5 yıl içinde itfa edilir. Kira süresi 3 yıl ise 2.000 TL yıllık amortisman tutarıdır. 

36-38.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
7/A seçeneğini kullanan İşletme, maliyet bedeli 2.000 TL olan ve idare binasında kullanılan 
fotokopi makinesi için %20 oranında direkt yöntemde amortisman ayırmaya karar vermiştir. 
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36. İşletmenin, fotokopi makinesini aldığı 
kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

yıl · sonunda yapması gereken amortisman 

A) ---- I ------

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 
I 

B) ---- I ------

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

DEMİRBAŞLAR 
ı-------

C) ---- / ------

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 
I 

D) 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

DEMİRBAŞLAR 
I 

E) 

DEMİRBAŞLAR 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

400 
400 

400 400 

200 
200 

200 
200 

400 
400 

I Yanıt: B 

Doğrudan amortisman kayıt yönteminde, dönem amortisman gideri bir gider hesabı 

borçlandırılarak, ilgili maddi duran varlık hesabı alacaklandırılarak muhasebeleştirilir. 

37. İşletme beşinci yılın sonunda Fotokopi makinesinin gelecek yılda da kullanılmaya 

devam edilmesini kararlaştırmıştır. İşletmenin bu durumda beşinci yıl sonunda 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 400 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 400 
I 

B) 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 400 

DEMİRBAŞLAR 400 
I 

C) I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 199 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 199 
I 

D) I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 399 

DEMİRBAŞLAR 399 
I 

E) 

DEMİRBAŞLAR 1 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1 
I Yanıt: D 
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Direkt kayıt yöntemini kullanan işletmelerde, amortisman yolu ile itfa edilen ancak işletmede 
kullanılmaya devam edilen maddi duran varlıkların kayıtlarda gözükmesinin sağlanması için son 
yılın amortismanın 1 (bir) TL eksik ayrılır. 

38. İşletmenin beşinci yıl sonundaki bilançosunda söz konusu demirbaşa ait kayıtlı 
değer ne kadar olacaktır? 

A) 400 TL B) 40 TL C) 200 TL 
D) 20TL E) 1 TL 

Yanıt: E 
Beşinci yılın sonunda sez konusu demirbaşın borç bakiyesi 1 TL olacaktır. Çünkü ilk 4 yıl 400 
TL son yıl 399 TL Demirbaşlar hesabına alacak kayıt yapılınca bu hesabın kalanı (2000-1999=) 
1TL olacaktır. Bu 1 TL demirbaşın kayıtlardan silinmesini engelleyecektir. 

39 ve 40. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
2006 yılında 5 yıllığına kiralanan mağazaya kiracı A işletmesi vitrin yaptırarak 5.000.·TL ödemiş 
ancak A işletmesi 2008 yılında mağazayı tahliye etmiştir. 

39. Buna göre A işietmesinin 2006 yılında yaptığı ödemeyi aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin borcuna kaydetmesi gerekir? 

A) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı 

B) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

C) Binalar Hesabı 

D) Özel Maliyetler Hesabı 

E) Genel Yönetim Giderleri Hesabı 

Yanıt: D 
Özel maliyetler için yapılan harcamalar 264 Özel Maliyetler hesabının borcuna kaydedilir. 

40. İşletme satış mağazasını tahliye ettiğinde yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı doğru olur? 
A) Birikmiş Amortisman Hesabının borcuna 2.000.-TL 
B) Birikmiş Amortisman Hesabının alacağına 2.000.-TL 
C) Binalar Hesabının alacağına 6.000.-TL 
D) Binalar Hesabının borcuna 7.000.-TL 
E) Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borcuna 2.000.TL 

Yanıt: A 
Kira sözleşmesinde yazılı süreden daha önce tahliye işlemi gerçekleşirse Özel Maliyet Bedelinin 
kalan tutarı tek seferde gider1eştirilir. 
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Yapılacak Kayıt Aşağıdaki gibi olacaktır: 

~~-- I ------DIGER OLAGANDIŞI GiDER 
VE ZARARLAR 3.000 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 2.000* 
ÖZEL MALİYETLER 5.000 

---- I ------
* İlk iki yıl sonunda ayrılan amortisman tutarı. 

41. İşletme işyerine yeni asma kat ve asansör yaptırmıştır. İşyeri binasının işletmenin 

aktifine kayıtlı olması ve kiralanmış olması durumlarında sırasıyla aşağıdaki 

hesaplardan hangisine kaydedilmelidir? 

A) Yapılmakta Olan Yatırımlar-Genel Yönetim Giderleri 

B) Verilen Avanslar-Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

C) Binalar-Demirbaşlar 

D) Binalar-Özel Maliyetler 

E) Özel Maliyetler-Binalar 
Yanıt: D 

Asmakat ve vitrin gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalardır. Gayrimenkul işletmenin aktttine 

kayıtlı olması halinde sözkonusu harcamalar gayrimenkulün maliyetini artırıcı şekilde "binalar" 

hesabına borç kaydedilir. Ancak gayrimenkulün kiralanmış olması durumunda kullanılması 

gereken hesap "Özel maliyetler hesabı"dır. 

42-45.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

işletmede 02.03.2006 tarihinde 20.000 TL'ye alınan faydalı ömrü .5 yıl olan ve azalan 

bakiyeler yöntemine göre yasal üst sınırdan amortisman ayrılan bir demirbaş 

bulunmaktadır. 

42.Demirbaşın 2007 yılı dönem sonu~da bilanço net değeri kaç TL'dir? 

A) 7.200 B) 9.400 C) 12.000 

D) 14.000 E) 16.000 
Yanıt: A 

Azalan bakiyeler yönteminde oran, % 50 den fazla olmamak üzere normal oranın iki katıdır. Bu 

soruda yasal sınır% 40 olur. Azalan bakiyeler amortisman tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

Yol Amortisman Oranı Yıllık Birikmiş Net Değer 

Matrahı (%) Amort. Amortisman 

1 20.000 40 8.000 8.000 12.000 

2 12.000 40 4.800 12.800 7.200 

:i 7.200 40 2.880 15.680 4.320 

4 4.320 40 1.728 17.408 2.592 

5 2.592 2.592 20.000 o 
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43. İşletme,, 3.yıl içinde ·demirbaşı iKDV· da!ıU· 1,1J800-TL'ye 'satarsa, satıştan doğan 
kar/zarar ne kadar olur?(KDV % 18) ',, · , , , ., · 
A) 2.800 kar B) 5.000 kar C) 7.200 zarar 
D) 10.000 zarar E) 11.800 zarar 

Yanıt: A 
Amortismanlar maddi duran varlığında satışında karLartıracak şekilde değerlendirilir. Başka bir 
ifade ile satış fiyatı ile demirbaşın net değeri arasındaki fıı,rJ5 kar/~.rarın tespitinden dikkate 
alınmaktadır. Bu durumda (KDV hariç) satış fiyatı ile 10.000 TL satış anındaki net değer ( 7.200) 
arasındaki fark 2.800 TL kar olacaktır. 

! 

44.İşletme 2.yıl amortisman ayırmasaydı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre 3. yılda 
ne kadar tutarda amortisma,n ayırması gerekirdi? ' ' ·- -· - ",-,, .__,_. 

A) 2.592 · B)'2.880 .' C) 4.800 

D) 1.728 E) 4.320 
... i 

Yanıt: B 
Vergi Usul Kanununa göre bir dönemde amqrtisman ayrılmaması yeya .eksik ayrılması 
durumunda o yıla ilişkin amortismanlar ayrılmış' sayılır. Bu nedenle 3 yıİdaayrılaeak amortisman . ,,._-, • __ .•• ' •.. ,1 .. , 

tutarı da 2.880 TL olacaktır. 

45.İşletme ikinci yıldan itibaren azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman ayırma 
yöntemine geçerse· ayrılacak· yıllik amortisman tutarı ne kadar c>ıacaktır? 
A) 2.592 B) 2.880 ' C) 3.cxio 

D) 4.000 E) O 

Yanıt: C 
Vergi Usul kanunu hükümleri normal amortisman ayırma yönteminden azalan bakiyeler 
yöntemine geçişe müsaade etmemesine rağmen azalan bakiyelerden normal usule geçişe 
müsaade etmiştir. Azalan bakiyelerden normal usüle geçildiğinde kalan amortisman tutarı kalan 
yıl sayısına bölünerek hesaplanır. Bu durumda işletmenin arilOrtisman ta.blosu aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

Yol Amortisman Oranı Yıllık Birikmiş Net 

Matrahı (%) Amort. Amortisman De§er 

1 20.000 40 8.000 8.000 12.000 

2 12.000 25 3.000 11.000 9.000 

3 12.000 25 3.000 14.000 6.000 

4 12.000 25 3.000 17.000 3.000 

5 12.000 25 3.000 2(),000 o 
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46. Tesis, makine ve cihazlara ilişkin sigorta bedellerine muhasebenin hangi ilkesine 

göre hangi finansal tabloda yer verilmelidir? 

A) Dönemsellik İlkesi - Gelir Tablosu 

B) Özün Önceliği İlkesi - Gelir Tablosu 

C) İşletmenin Sürekliliği İlkesi - Satışların Maliyeti Tablosu 

D) Tam Açıklama İlkesi - Kar Dağıtım Tablosu 

E) Tam Açıklama İlkesi - Bilanço 
Yanıt: E 

Aktif değerlerin sigorta tutarı bilanço dipnotlarında (3 nolu dipnot) tam açıklama ilkesi gereği 

gösterilir. 

47. İşletmenin aktifine 25.000 TL bedelle kayıtlı ve birikmiş amortismanı 20.000 TL olan 

makinenin hizmet dışı bırakılmasına karar verildiğinde, yapılacak kayıtta aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanılması vanlıstır? 

A) Birikmiş Amortismanlar Hesabı Alacaklı 

B) Birikmiş Amortismanlar Hesabı Borçlu 

C) Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı Borçlu 

D) Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabı Alacaklı 

E) Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı Borçlu 

Yanıt: E 

294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Çeşitli nedenlerle işletmede kullanılma 

ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve duran varlıkların izlendiği hesaptır. Tanımdaki niteliğe 

dönüşen varlıklar ilgili bulundukları varlık hesaplarından çıkarılarak bu hesaba alınır; elden 

çıkarıldıklarında ise hesap kapatılır. İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

----/---------
294-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE 

MADDİ DURAN VARLIKLAR 25.000 

257BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 20.000 

253-TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.000 

299-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 20.000 

----/---------

48.Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem maddi duran varlık hem de maddi olmayan duran 

varlık hesap grubu içinde yer almaktadır? 

A)Yapılmakta olan yatırımlar 

B)Tesis makine ve cihazlar 

C)Haklar 

D)Verilen sipariş avansları 

E)Verilen avanslar 

Yanıt: E 
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. 49 - 51. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Ekonomik ömrü 5 yıl olan maddi duran varlıklarına normal amortisman usulü ile amortisman 
ayıran bir işletmenin duran varlıklarına ilişkin 2007 ve 2008 yılı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

2007 2008 

Arsa ve araziler 3.000 2.300 

Tesis Makine ve Cihazlar - 3.000 

Demirbaşlar 100 300 

Taşıtlar 900 400 

Yapılmakta olan 3.000 -
Yatırımlar 

Birikmiş Amortismanlar (800) (1.140) 

49. İşletmenin 2007 yılında ayırdığı amortisman tutarı kaç TL'dir? 
A) 100 B) 200 C) 350 
0)720 E)800 

Yanıt: B 
Arsa ve araziler ile işletme aktifine girmeyen ve kullanılmaya başlanmayan iktisadi kıymetlere 
(yani yapılmakta olan yatırım tutarları) amortisman ayrılmaz. Bu durumda 2007 yılında sadece 
demirbaş ve taşıtlar için amortisman ayrılır. Ekonomik ömür beş yıl olduğu için amortisman 
oranı %20 dir. Amortisman tutarı ise (1.000x%20=) 200-TL'dir. 

50.İşletmenin 2008 yılında sattığı maddi duran varlığın birikmiş amortisman tutarı kaç 
TL'dir. 

A)200 

· D) 500 

B) 300 

E)600 

C)400 

Yanıt: C 

İşletme 2008 yılında (3.700 x %20=) 740 TL amortisman ayırdığına göre, (740+ 800) - 1.140= 
400 TL'lik tutar 2008 yılında satılan maddi duran varlığın birikmiş amortismanıdır. 

51. Bu bilgilere göre işletmenin 2008 yılı ile ilgili aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır? 
A) Aktif değeri 700 TL olan arsa satılmıştır. 
B) Yatırımlar tamamlanmıştır. 
C) Kayıtlı değeri 500 TL olan taşıt satılmıştır. 
D) Maddi duran varlıkların net aktif değeri önceki yıla göre azalmıştır. 
E) Satın alınan tesis makine ve cihazların maliyet bedeli 3.200 TL'dir. 

Yanıt: E 

Maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlendiğine göre satın alınan tesis makine ve 
cihazların maliyet bedeli 3.000 TL'dir. 
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52.İşletme, maliyeti 50 000-TL olan binasına azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman 

ayırmaktadır. Normal amortisman oranı % 5 olduğuna göre işletmenin 3. yılda 

ayıracağı amortisman tutarı ne kadardır? 

A)5 000 B) 4 500 C) 4 050 

D) 2 250 E) 1 000 
Yanıt: C 

y,, Amorlisman Oranı Yıllık Birikmiş Net Değer 

Matrahı (%) Amort. Amortisman 

1 50.000 10' 5.000 5.000 45.000 

2 45.000 10 4.500 9.500 40.500 

3 40.500 10 4.050 13.550 36.450 

4 .. ... .. . .. .. . .. 

*Normal oranın(% 5) iki katıdır. 

53 . Arama Giderleri hesabı aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? 

A) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

B) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarartar 

C) Faaliyet Giderleri 

D) Maddi Duran Varlıklar 

E) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
Yanıt: E 

54.Maliyeli 30 000 TL, hurda değeri 5 000 TL ve faydalı ömrü 5 yıl olan taşıt aracının 

normal amortisman yöntemine göre birinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç 

TL'dir? 
A) 15.000 

D) 5.000 

B) 10.000 

E) 2.500 

C) 6.000 

Hurda değerinin dikkate alındığı durumlarda yıllık amortisman tutarı; 

(Maliyet bedeli- Hurda değeri)/faydalı ömür formülü ile bulunur. Buna göre; 

{30.000-5.000)/ 5 = 5.000 TL'dir. 

Yanıt: D 

55.Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman hesaplanmasıyla ilgili, aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Amortisman süresi normal amortisman süresi ile aynıdır. 

B) Amortisman oranı, normal amortisman oranı kadardır. 

C) İlk yıllarda çok, sonraki yıllarda daha az amortisman payı hesaplanır. 

D) Son yıl itfa edilmemiş tutarın tamamı amortisman payı olarak kaydedilir. 

E) Duran varlığın hurda değeri genellikle hesaplamalara katılmaz. 
Yanıt: B 

Azalan bakiyeler yönteminde oran% 50'yi geçmemek üzere normal oranının iki katıdır. 
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56. Yeni bir şube açan ,işletme 10.000 TL kuruluş ve örgütlenme gideri ve KDV si için 
senet 'ciro etmiştir. Bu bilgilere göre yapilacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ---- I -------

B) 

C) 

D) 

E) 

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME 
GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

ALACAK SENETLERİ 

I 

SERMAYE 
İNDİRİLECEK KDV 

BORÇ SENETLERİ 
I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

BORÇ SENETLERİ 
I 

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME 
GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

BORÇ SENETLERİ 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

ALACAK SENETLERİ 

10.000 
1.800 

10.000 
1.800 

10.000 
1.800 

10.000 
1.800 

10.000 
1.800 

11.800 

11.800 

11.800 

11.800 

11.800 

Yanıt: A 
"Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı" İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin 
sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin 
aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır. Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 
Yokedilmeleri amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir. 
Diğer yandan işletme söz konusu giderleri senet ciro ederek ödediği için "Alacak Senetleri 
Hesabı" alacalandırılmıştır. 

57.İşletme maliyet bedeli 10.000 TL; birikmiş amortismanı 2.000 TL olan taşıtını yenilemek 
amacı ile 5.000 TL + % 18 KDV ile nakit olarak satmıştır. İşletmenin bu işlemle ilgili 
yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? 
A) Kasa B) Birikmiş Amortisman C) Taşıtlar 
D) Özel Fonlar E) Hesaplanan KDV 

Yanıt: O 

Yenileme fonunun ayrılması için maddi duran varlık satışından kar elde edilmesi gerekir. Bu 
işlemde zarar doğacağı için "Özel Fonlar" hesabı kullanılmaz. 
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58. "A" işletmesi, elinde bulunan bir makinayı yenilemek amacıyla satmış ve bu satıştan 

25.000 TL elde etmiş ve ilgili hesaplara kaydetmiştir. İşletme satış işlemini takip eden 

3 mali yıl boyunca makina almamıştır. Bu bilgilere göre, yenileme amacıyla satılan 

varlıktan elde edilen tutarın 3. mali yıl sonundaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- I ------

ÖZEL FONLAR 

B) 

C) 

D) 

E) 

BİRİKMİŞ 
AMORTİSMANLAR 

I 

SERMAYE 

ÖZEL FONLAR 

ÖZEL FONLAR 

DÖNEM KAR VEYA 
ZARAR! 

TAŞITLAR 

ÖZEL FONLAR 

ÖZEL FONLAR 

ÖNCEKİ DÖNEM 
GELİR VE KARLAR! 

25.000 

25.000 

25.000 
25.000 

25.000 
25.000 

25.000 
25.000 

25.000 

25.000 

Yanıt: E 

Yenileme fonu uygulamasında satışın gerçekleştiği izleyen tarihten itibaren üç yıl içinde 

yenileme işlemi gerçekleşmez ise soz konusu fon üçüncü yılın matrahına ekleneceği için özel 

fonlar hesabında yer alan tutar gelir hesabına aktarılmıştır. 

59. Aşağıdakilerden hangisi, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan amortisman 

düzenlemelerden biri değildir? 

A) Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman 

B) Artan Tutarlı Amortisman 

C) Madenlerde Amortisman 

D) Olağanüstü Amortisman 

E) Normal Amortisman Yanıt: B 

Vergi Usul kanununda yer alan amortisman düzenlemelerinin önemlileri şunlardır: 

A.ARAZİDE AMORTİSMAN (Mad: 314) Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi 

değildir.Ancak: 

1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir 

bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 

2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar; Amortismana tabi tutulur. 
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e,NORMAL AMORTİSMAN; (Madde 315) Mükellefler amortismana t<1;bi iktisadi kıymetlerini 
Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. ilan edilecek oranların 
tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır. 

C.AZALAN BAKİYELER USULÜYLE AMORTİSMAN: ( Mük. Madde 315) 
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi 
değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. 
Bu usulün tatbikinde; 
1 .. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, ewelce ayrılmış olan amortismanlar 
toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltme.si yapılan dönemlerde, üzerinden 
amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha 
ewel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerteri indirilmek suretiyle tespit 
edilir. 
2. Bu usulde uygulaqacak: amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman 
oranının iki katıdır. 
3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. 
Bu sürenin son yılına devreden bakıya değer, o yıl tamamen yok edilir. 

O.MADENLERDE AMORTİSMAN: (Madde 316) İşletme sebebiyle içindeki cevherin 
azalmasından d_olay_ı ma_ddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya 
maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde 
tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi 
Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir. 
E.FEVKALADE AMORTİSMAN: (Madde 317) -Amortismana tabi olup: 
1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen 
kaybeden; 
2 .. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz 
bir hale gelen; 
3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; 
Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların 
mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı 
belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır. 

60-Maliyet bedeli 10.000 TL faydalı ömrü 5 yıl olan bir makine için azalan bakiyeler 
yöntemi ile amortisman ayırmaya başlanmıştır. Üçüncü yılda normal usule geçen 
işletmenin bu yılda ayırması gereken amortisman tutarı ne kadardır? 
A) 1.000 B) 1 .200 C) 1.500 
0)2.000 E) 2.200 

Yanıt: B 
Azalan bakiyelerden normal usule geçildiğinde. kalan net değer kalan süreye bölünerek yıllık 
amortisman hesaplanır. 
Buna göre; 
1 yıl 10.000 x % 40 = 4000 (yıllık amort.) 
2 yıl (10.000 - 4.000) % 40 =2400 (yıllık amortisman) 
2 yıl sonunda net değer= 10.000-6400= 3600 olacak 
3 yıl normal üsüle geçildiği için kalan net değer 3600/ kalan yıl 3= 1.200 TL kalan üç yılda 
ayrılacak amortisman tutarıdır. 
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61.Kira ile tutulan bir işyerine 100.000 TL tutarında asansör yapılmıştır. İşyeri 8 yıllığına 

tutulduğuna göre Vergi Usul Kanununa göre ayrılacak yıllık amortisman tutarı ne 

kadardır? 

A) 20.000 
D) 40.000 

B) 25.000 
E) 45.000 

C) 30.000 

Yanıt:A 

Vergi Usul Kanununa göre kira ile tutulan gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalar özel 

maliyet bedelidir. Özel maliyet bedeli; kira sözleşmesinde süre belli değilse veya kira süresi §_ 

yıldan daha fazla süreli ise, 5 yılda eşit taksitlerle itfa edilir. 

Buna göre 100.000/5= 20.000 TL yıllık amortisman tutarıdır. 

62. VUK maliyet bedel uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Özel maliyet bedeli amortisman yöntemi ile yok edilir. 

B) Kiralanan Taşıtlar için de özel maliyet bedeli uygulaması yapılabir. 

C) Özel maliyet bedelindeki azalan bakiyerlerde oran normal oranın iki katıdır 

D) Kiralanan gayrimenkullerin değerini artırıcı harcamalar için uygulanır 

E) Kira sözleşmesinden önce gayrimenkul tahliye edilirse kalan tutar bir seferde gider 

yazılır 
Yanıt: C 

Özel maliyet bedeli eşit taksitlerle itfa edilmesi gerektiği için sadece eşit tutarlı (normal) 

amortisman yöntemi kullanılır. 

63.A İşletmesi bir kitabın telif hakkını müellifinden 20.000 TL ödeyerek satın almış, 

ödemeden % 17 Gelir Vergisi % 18 KDV kesintisi yapmıştır. A işletmesinin yapması 

gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? 

A) Haklar Hesabı Borçlu 
B) İndirilecek KDV Hesabı Borçlu 
C) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Alacaklı 

D) Kasa Hesabı Alacaklı 
E) Peşin Ödenen vergi ve Fonlar Hesabı Borçlu 

Yanıt: E 

GVK'nın 18'nci maddesi uyarınca telif kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Anca bu 

istisna GVK'nın 94. Maddesine göre kesinti yapılmasına engel değildir. Telif kazanç sahiplerine 

ödeme yapanlar bu ödemeden sorumlu sıfatı ile gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır. 

Benzer bir sorumluluk uygulaması ise KDV uygulamasında da mevcuttur. Müellifliği rnutad 

meslek halinde yapanlara yapılan bu ödemelerden KDV kesintisi yapılması gerekir. Telif kazanç 

sahiplerine yapılan ödemelerden yapılan gerek gelir vergisi gerekse KDV kesintisi 360 

Ödenecek vergi ve Fonlar Hesabına alacak kaydedilir. Müeelliften kesilen gelir vergisi müellifin 

nihai vergisi iken kesilen KDV vergi dairesine yatırılırken aynı zamanda işletme tarafından 

indirim konusu yapılması gerekir. Bu durumda kesilen KDV tutarının aynı zamanda 191 

İndirilecek KDV hesabına borç kaydedilmesi gerekir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe 

kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 
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---- I --------

260 HAKLAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 

100 KASA 
360 ÖDENECEK VERGİ 

VE FONLAR 
-GELiR VERGiSi 2.952 
-KDV 3.600 

16.400 
3.600 

13.448 

6.552 

1245 

:ı,!' 

64. Birikmiş Amortismanlar Hesabı aşağıdaki hesaplardan hangisinin düzenleyici hesabı 
olamaz? 

A) Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri 
B) Tesis Makine ve Cihıızlar . 
C) Arsa ve Araziler · 
D) Demirbaşlar 
E) Taşıtlar · 

' . · . . . . . . . . x~iiıt: .c 
Boş arsa ve araziler için amortisman ayrılamayacağı için, 257 BirikmişAmortisman Hesab.ı 250 
Arsa ve Araziler Hesabının düzenleyici hesabı olamaz. · ·. · · · ' 

65.Aşiığidakilerdell tiangiŞi11e amortisman ayrılmaz? 
A) Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri 
B) Binalar 
C) Meyvelikler 
D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
E) Boş kaplar 

Yanıt: O 
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı henüz işletmeye ulaşmamış ve kullanılmaya hazır hale 
gelmemiş olan duran varlıklar harcamaları için kullanılır. Bu özelliği· olan duran varlıklara 
amortisman hesaplanamaz. 

66 - 68. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Maddi duran varlıklarına azalan bakiyeler amorlisman usulü ile amortisman ayıran ve 2007 
yılının başında işe başlayan bir işletmenin duran varlıklarına ilişkin 2007 ve· 2008 yılı bilgileri 
aşağıdaki gibidir. (Ekonomik ömrü 5 yıl olup 2008 yılında duran varlık satılmamıştır) 

2007 2008 

Arsa ve araziler 20.000 20.000 

Tesis Makine ve Cihazlar - 30.000 

Demirbaşlar 10.000 20.000 

Taşıtlar 50.000 50.000 

Birikmiş Amortismanlar (24.000) (?) 
Yapılmakta olan Yatırımlar 30.000 -
Verilen Avanslar 5.000 -
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66.2007 yılının amortisman matrahı ne kadardır? 

A) 115.000 B) 110.000 C) 90.000 

O) 80.000 E) 60.000 

Yanıt: E 

Arsa araziler, yapılmakta olan yatırımlar ve verilen avanslar hesap tutarlarına amortisman 

ayrılamaz. İşletme 2007 yılında işe başladığı için amortisman matrahı 60.000 TL'dir. 

67.2008 yılında ne kadar amortisman ayrılmıştır? 

A) 30.400 B) 34.200 C) 48.600 

O) 54.000 E) 60.000 

Yanıt: A 

İşletme 2008 yılı içinde 30.000 TL bedelle tesis makine cihaz 10.000 TL bedelle taşıt almıştır. 

Dolayısı ile 40.000 TL bedelli iktisadi kıymetlerin birikmiş amortismanı bulunmamaktadır. 2007 

yılından kalan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin net değeri 36.000 TL'dir. Azalan bakiyeler 

yönteminde amortisman oranı (1/5 x 2= % 40) net değere uygulanacağı için 2008 yılında 

ayrılması gereken amortisman tutarı: 
(40.000 + 36.000) x % 40= 30.400 

68.İşletmenin 2008 yılının başında normal amortisman yöntemine geçtiği varsayılırsa bu 

yılın sonunda ayrılması gereken amortisman tutarı ne kadardır? 

A) 12.000 
O) 20.000 

B) 15.000 
E) 47.400 

C) 17.000 

2008 yılında normal yönteme geçilirse bu yılda ayrılacak amortisman tutarı: 17.000 
2008'de alınanların amortisman tutarı: 40.000 x o/o20=8.000 

2007'de alınanların amortisman tutan: 36.00014=9.000 

69-71 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Yanıt:C 

2008 yılında faaliyete başlayan işletmenin 2008 ve 2009 yılı maddi duran varlıklar hesaplarına ilişkin 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Hesap ismi 2008 2009 

Tesis Makine Cihazlar - 31.000 

Taşıtlar 40.000 43.000 

Demirbaşlar 10.000 6.000 

Verilen Avanslar 12.000 -
Birikmiş Amortismanlar (10.000) (16.000) 

İşletmenin maddi duran varlıklarının ekonomik ömrü 5 yıl olup normal usulde amortisman 

ayırmaktadır. İşletmenin 2009 yılında hurdaya alınan iktisadi kıymeti bulunmamaktadır. 
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69.İşletmenin 2008 yılında. verdiğiı avans, .2009 yılında satın aldığı tesis makine cihaz alımı 
ile ilgili olduğuna göre yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan .hangisinin 
kullanımı doğrudur? (avansı aşan tutar banka aracılığı ile ödenmiştir.) 

A) Verilen Avanslar hesabı borçlu 
B) Tesis Makine Cihazlar hesabı alacaklı 
C) Verilen Sipariş Avansları hesabı alacaklı 
D) Bankalar hesabı alacaklı 
E) Banka kredileri hesabı borçlu 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

I 
253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR 

191 İNDİRİLECEK KDV 

102 BANKALAR 

259 VERİLEN AVANSLAR 

/ 

31.000 

5.580 

24.580 

12.000 

Yanıt: D 

. . , .... ,. : ''ıı::' 

70.İşletmenin 2008 yılında alınan ve 2009 yılında 5.000 TL'ye krııc'H;, 'q\l!fak sıittığı 
demirbaş için yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hiıngiiıilJln kullanımı 
yanlıştır? (KDV % 18) · · 

A)Diğer çeşitli Alacaklar hesabı 5.000 TL borçlu 
B) Birikmiş amortismanlar hesabı 1 .000 TL borçlu 
C) Demirbaşlar hesabı 4.000 TL alacaklı 
D) Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabı 1.800 TL alacaklı 
E) Kasa hesabı 900 TL borçlu 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

/ 
100 KASA 

136 DİGER ÇEŞiTLİ ALACAKLAR. 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR' 
255 DEMİR.BAŞLAR 

391 HESAPLANAN KDV 

679 DİG.OL.GEL. ve KARLAR 

I 

900 
5.000 

800 

4.000 

900 
1.800 

Yanıt: B 

"Demirbaşlar hesabındaki 2008 ve 2009 bilanço değerlerindeki 4.000 TL tutarındaki azalma satılan 
iktisadi kıymetin maliyet bedelini gösterir. İktisadi kıymetlerin ekonomik ömrü 5 yıl ise % 20 oranından, 
satılan 4.000 TL maliyet bedelli demirbaşın birikmiş amortismanı 800 TL olacaktır. Çünkü İktisadi kıymet 
2008 yılında alındığına göre 1 yıllık amortisman ayrılmıştır. 
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71.İşletme 2009 yılında yeni bir taşıt almadığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Taşıtlar için 3.000 TL'lik bakım yapılmıştır. 

B) Taşıtlar için direkt yöntemde amortisman ayrılmıştır. 

C) 3.000 TL'lik taşıt satılmıştır. 
D) Taşıtlar için 3.000 TL'lik sermaye harcaması yapılmıştır. 

E) Taşıtların piyasa fiyatı 3.000 TL artmıştır. 
Yanıt: O 

İşletme 2009 yılında yeni taşıt almadığına göre "Taşıtlar hesabındaki artış değer (maliyet) 

artırıcı harcamalardan kaynaklanmaktadır. Buna sermaye harcaması da denmektedir. Sermaye 

harcamalarına motor yenileme, klima takılması, koltuk ve karasör takılması vs. örnek olarak 

verilebilir. 

72.Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? 

------'------
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

ÖZEL FONLAR 
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

-makine 

xx 
x 

xxx 

A) Yenilenen makinenin amortismanının bir kısmının özel fondan karşılanması 

B) Yenileme fonu bulunan bir makinanın satılması 

C) Makinenin kullanımdan çekilmesi 
D) Yenilenmek amacıyla makına satılması 

E) Yenileme amacıyla satılan makineden doğan karın özel fon hesabına alınması 

73-75. Soruları aşağıdaki bilgilere yanıtlayınız. 

Yanıt: A 

X madencilik A.Ş. 2010 yılı içinde maden araması için yapılan 200.000 TL masraf karşılığında, 

çıkarılabilir 50.000 ton cevher varlığı tespit edilmiştir. Yapılan masraflar Arama Giderleri 

hesabına kaydedilmiş olup yıl içinde 10.000 ton cevher çıkarılmış ve 5.000 tonu satılmıştır. 

73.Buna göre yıl sonunda giderleştirilecek tükenme payı tutar ne kadardır? 

A) 50.000 B) 40.000 C) 30.000 

D) 20.000 E) 10.000 

MALiYET BEDELi 

Tükenme payının hesaplanması=------------ x YILLIK ÜRETiM MIKTARI 

GÖRÜNÜR VEYA MUHTEMEL REZERV 

= (200.000/50.000)X10.000=40.000 

Yanıt: B 
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74.Buna göre işetmenin yıl sonunda yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur? 

A) 257 Birikmiş Amortismanlar alacaklı 
B) 268 Birikmiş Amortsimanlar alacaklı 
C) 278 Birikmiş Tükenme Payları borçlu 
D) 770 Genel Yönetim Giderleri borçlu 
E) 730 Genel Üretim Giderleri borçlu 

İşletmenin yıl sonunda yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır:: 

I 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI 

I 

40.000 

40.000 

75.Beşinci .. yılın s_onunda kullanılacak rezerv kalmadığına 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLAR! 200.000 
A.RAMA GİDERLERİ 200.000 

B) 
I 

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLAR! 40.000 
ARAMA GİDERLERİ 40.000 

C) 
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 200.000 

ARAMA GİDERLERİ 200.000 
I 

D) 

OLAGANDIŞI GİDER ve 
ZARARLAR 40.000 

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYL. 40.000 
I 

E) 

ARAMA GİDERLERİ 200.000 
GENEL ÜRETİM 
GİDERLERİ 200.000 

Yanıt:E 

l .. 'I, 

... 

göre .. yapılacak kayıt 

Yanıt: A 

Yapılan aramalar dolayısıyla yapılan giderler 271 Arama Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. 
Maden cevherinin bulunması halinde her yıla ait tükenme payı 278 Birikmiş Tükenme Payları 
hesabının alacağına kaydedilir. Arama Giderleri hesabı Maden cevherinin tükenmesi halinde 
278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı ile karşılaştırılarak kayıtlardan çıkarılır. 
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76-79. Sorulan aşağıdaki bilgilere yanıtlayınız. 

İşletme 2007 yılı başında kullanılmak üzere her biri KDV hariç 80.000 TL tutarında 2 adet 

kamyonet almıştır. Söz konusu kamyonetleri için % 20 oranında amortisman ayrılmaktadır. 

İşletme kamyonetlerden birini yenilemek amacıyla 201 O yılı başında KDV hariç 45.000 TL'e 

nakden satmış, yerine 100.000 TL'ye yeni kamyonet almıştır. Yeni kamyonet için de % 20 

oranında normal amortisman ayırmaya karar vermiştir. (KDV% 1 O) 

76.2009 yılının başında kamyonetlerin birikmiş amortismanları ne kadardır? 

A) 64.000 
D) 42.000 

B) 44000 
E) 36.000 

C) 32.000 

Yanıt: A 

Kamyonetlerin her biri 80.000 TL ise toplam maliyeUeri 160.000 TL olup her yıl ayrılması gereken 

amortisman tutarı 160.000 X %20= 32.000 TL'dir. 2009 yılı başındaki birikmiş amortisman 2008 yılı 

sonundaki birikmiş amortismana eşit olduğu için 2007 ve 2008 yıllarında ayrılan amortismanların toplamı 

olan 64.000 TL 2009 yılı başındaki birikmiş amortismandır. 

77.2010 yılında satılan kamyonetin satış kaydında aşağıdakilerden hangisinin kullanımı 

yanlıştır? 

A} Taşıtlar hesabı alacaklı 

B) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu 
C) Kasa hesabı 
D) Özel Fonlar borçlu 
E) Hesaplanan KDV alacaklı 

İşletmenin satış kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: 

I 

100 KASA 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 

254 TAŞITLAR 

391 HESAPLANAN KDV 

549 ÖZEL FONLAR 

I 

49.500 

48.000" 

•üçyıla ait birikmiş amortisman tutarıdır. (16.000 x 3) 

80.000 

4.500 

13.000 

Yanıt: D 
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78.İşletmenin bu olayla ilgili 201 O sonunda birikmiş amortismanlar hesabının bakiyesi ne 
kadardır? 

A) 48.000 
D) 84.000 

B) 56.000 
E) 96.000 

C) 64.000 

Yanıt: O 

2010 yılı başında iki kamyonetin birikmiş amortismanı 96.000 TL'dir. Ancak birisi satılınca bu 
tutar 48.000 TL azalmıştır. Dönem sonunda iki kamyonun toplam maliyeti üzerinden (80.000 + 
100.000)X0/~ 20~6.000 TL tekrar amortisman ayrılacak ve birikmiş amortisman 84.000 TL'ye 
ulaşacaktır., Bu anlatılanları defteri kebirde göstermek gerekirse: 

B 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR A 

96.000 (Dönem başı açılış kaydı) 

(Satış kaydı) 48.000 36.000(Dönem sonu) 

48.000 132.000 

Hesap Kalanı:84.000 

79.İşletmenin 201 O yılı sonunda dönem karını etkileyecek amortisman gideri ne 
kadardır? 

A) 23.000 
D) 28.000 

B) 36.000 
E) 13.000 

C) 44.000 

Yanıt: A 

Normal şartlar altına ayrılan dönem amortismanların tamamı dönem karını etkiler. Zira ayrılan 
amortismanlar bir gider hesabında muhasebeleştirilir. Ancak "yenileme fonu" uygulaması bir 
bakıma vergi erteleme müessesesi olduğu için taşınmazın satışından doğan kar gelir 
yazılmayarak bir fon hesabına alınır. Fon hesabına alınan tutar bitinceye kadar dönem karı 
amortisman tutarından daha az etkilenecektir. Örneğimizde 201 O yılında yenilenerek özel fon 
hesabına alınan 13.000 TL amortisman aşamasında giderden düşülecektir. (Şunu da söylemek 
gerekirse soruda "dönem karını etkileyecek amortisman gideri" sorulmuştur. Toplamda 
bakıldığında taşıt satışı ile oluşan fon ile amortisman giderleşmesi aynı dönemde olduğu için 
dönem karı üzerindeki etki sıfır olmuştur.Çünkü yenileme fon uygulaması olmasaydı araç 
satışında doğan kar, gelir; amortismanların tümü gider yazılacaktır.) 

549 ÖZEL FONLAR 

7 .... GİDER HESABI 

/ 

257 BİR. AMORTİSMANLAR 

/ 

13.000 

23.000 

36.000 
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80.Birlkmiş amortismanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi.doğrudur? 

A) Aktif karakterli bir hesaptır. 
B) Bilançonun pasifinde yer alır. 
C) Bilançoda ilgili duran varlık hesabından düşme şeklinde gösterilir. 

D) Bir gelir hesabıdır 
E) Bir gider hesabıdır. 

Yanıt: C 

81.İşletme bina inşa etmek üzere 200.000 TL ödeyerek bina inşa etmek üzere üzerinde 

eski bir fabrika bulunan arsa satın almıştır. Arsayı alırken emlak komisyoncusuna 

8.000 TL ödeme yapılmış ayrıca tescil masrafı olarak 15.000 TL ödenmiştir. bina 

yapımına hazır hale getirmek için arsa üzerindeki eski bina 10.000 TL'e yıktırılmış, 

yıktırılan binanın enkazından çıkan hurdalar 5.000 TL'e satılmıştır. Buna göre arsanın 

maliyeti ne kadardır? 

A) 238.000 
D) 223.000 

B) 233.000 
E) 213.000 

C) 228.000 

Yanıt: C 

Gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlendiği için alınan gayrimenkulü hazır hale getirilinceye 

kadar yapılan masraflar gayrimenkulün hesabına alınırken, maliyeti azaltıcı unsurlar hesaptan 

çıkarılır. Bu durumda örneğimizde arsanın maliyeti 200.000 + 8.000 + 15.000 +10.000-

5.000=228.000 TL olur. 

82.Amortisman kayıtlarında direkt kayıt yöntemini (X) İşletmesi, alış maliyeti 100.000,-TL 

olan bir makinayı yenilemek amacıyla; yarısı ve KDV'si peşin, kalan yarısını da çek 

karşılığında 80.000,·TL'ye satmıştır. Satış tarihinde makinanın 45.000,·TL'lık kısmı 

amorti edilmiştir. (KDV %15) Yapılması gereken yevmiye kaydında aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) 253 Tesis Makine Cihazlar hesabı 100.000 TL alacaklı 

B) 257 Birikmiş amortismanlar 45.000 TL borçlu 

C) 391 Hesaplanan 12.000 TL borçlu 
D) 100 Kasa hesabı borçlu 80.000 TL 
E) 253 Tesis Makine ve Cihazlar 55.000 TL alacaklı 

Yanıt:E 

Direkt amortisman kayıt yönteminde hesaplanan dönem amortisman tutarları doğrudan ilgili 

duran varlık hesabına alacak kaydedilir. Bu nedenle amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı 

değeri ile net değerleri aynıdır. Bu yöntemde 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı kullanılmaz. 

Soruda işletmenin alış maliyeti 100.000 TL olan bir maki nanın 45.000 TL'lik kısmı amorti edilmiş 

ise kayıtlarda bulunan değeri 55.000 TL'dir. Yapılacak yevmiye kaydında;(sıralamaya dikkat 

ediniz) 

1-253 Tesis Makine Cihazlar hesabı kayıtlı değerle (55.000 TL) alacaklandırılır. 

2-391 Hesaplanan KDV hesabı (satış fiyatı x % 15) 12.000 TL alacaklandırılır. 
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3-100 Kasa hesabı satış fiyatının yarısı ve KDV tutarı kadar (40.000 + 12.000=52.000 TL) 
borçlandırılır. 

4-101 Alınan Çekler hesabı satış fiyatının yarısı kadar (40.000 TL) borçlandırılır. 

5-549 Özel Fonlar hesabı, satış fiyatı (KDV hariç) ile makinanın kayıtlı değeri arasındaki fark 
kadar (80.000-55.000=25.000TL) alacaklandırılır. 

83.Faaliyet konusu kuru gıda alım satım işi olan (A) İşletmesi, kayıtlı değeri 5.000 TL olan 
ıırsıısını 01.11.2010 tarihinde, yarısı peşin yarısı bir yıl sonra tahsil edilmek üzere 
55.000 TL'ye satmıştır. (A) işletmesi tarafından satışa ilişkin olarak yapılma~ı gereken 
yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?(KDV ihmal) 

A) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı 55.000 TL alacaklı 
B) 120 Alıcılar hesabı 27.500 TL borçlu 
C) 220 Alıcılar hesabı 27.500 TL borçlu 
D) 236 Diğer Çeşitti Alacaklar hesabı 27.500 TL borçlu 
E) 250 Arsa ve Araziler hesabı 55.000 TL alacaklı 

Yanıt: O 

Sorudaki A işlemes.inin faaliyet konusunun kuru gıda alım satım işi olması, işletmenin arsa 
satışının 600 Yurtiçi satışlar hesabı ile ilişkilendirilmemesini gerektirir. Bu husus aynı zamanda 
işletmenin kullanacağı alacak hesabını da belirler. Çünkü arsa satışı işletmenin esas faaliyet 
konusu ile ilgili bir satış değildir. Şimdi yevmiye maddesinde kullanılacak hesapları açıklayalım. 

1-250 Arsa ve Araziler hesabı, arsanın kayıtlı değeri ile yani 5.000 TL ile alacaklanır. 

2-100 Kasa hesabı satış fiyatının yarısı kadar borçlanır 

3-236 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı, satış fiyatının kredilendirilmiş diğer yarısı kadar tutarla 
borçlanır. Bu hesap işletmenin yaptığı işlemin esas faaliyetten kaynaklanmaması nedeni ile 
kullanılmıştır. Diğer yandan vadesi 1 yıl olduğu için uzun vadeli (236) olan hesap kullanılmıştır. 

4-649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar hesabı satış fiyatı ile arsanın kayıtlı değeri arasındaki fark 

kadar alacaklanır. 

Diğer yandan KDV dikkate alınsa idi 391 Hesaplanan KDV hesabı alacaklanacaktır. 

----ı 

100-KASA HESABI 

236-DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 

250-ARAZİ VE ARSALAR HESABI 

649-DİGER OLAGAN GELİR VE KARLAR HS. 

27.500 

27.500 

5.000 

S0.000 
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84-85. Soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 

(X) işletmesi, 12.08.2011 tarihinde alıcılardan KDV hariç 14.000,-TL'lik mal siparişi almıştır. 

Alıcılar mal siparişi karşılığında 6.000,-TL avans ödemesinde bulunmuşlardır. İşletme aldığı 

siparişi şartlarına uygun 13.09.2011 tarihinden olarak teslim etmiştir. Kalan tutarı iki ay sonra 

tahsil edecektir. Malları gönderirken verdiği ambalajlar için 2.600,- TL depozito almıştır. (KDV 

%15) 

84.İşletmenin 12.08.2011 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Sipariş Avansları hesabı 14.000 TL alacaklı 

B) Alınan Sipariş Avansları hesabı 14.000 TL borçlu 

C) Alınan Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL alacaklı 

D) Alınan Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL borçlu 

E) Verilen Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL borçlu 

Yanıt: C 

340 Alınan Sipariş Avansları hesabı,İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve 

hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır. Alıcılardan alınan 

avanslar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi ve sözleşmenin 

feshedilmesi nedeniyle iade edilen avanslar borcuna yazılır. 

/ 

100-KASA HESABI 6.000 

340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR! HS. 6.000 

/ 

85.İşletmenin 13.09.2011 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı yanlıstır? 

A) 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL borçlu 

B) 600 Yurtiçi Satışlar hesabı 14.000 TL alacaklı 

C) 120 Alıcılar Hesabı borçlu 
D) Alınan Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL borçlu 

E) Verilen Sipariş Avansları hesabı 6.000 TL borçlu 

Yapılacak yevmiye kaydında kullanılacak hesaplar şunlardır.(önerilen sıra ile) 

1-600 Yurtiçi Satışlar hesabına satış tutarı kadar (14.000 TL) alacak kaydı. 

2-391 Hesaplanan KDV hesabına alacak kaydı (14.000 X % 15=) 2.100 TL 

3-326 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına 2.600 TL alacak kaydı. (Alınan Depozito ve 

Teminatlar hesabı İşletmeye karşı üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri 

geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın 

karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesaba 

kayıt yapılabilmesi için alınan depozito ve teminatın mutlaka nakit değer olması gerekir. Nakit 
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değer dışındaki değerler nazım hesaplarda izlenebilir, Alın.an depozito ve teminatlar bu hesabın 
alacağına, geri verilenler veya t'ıektıa ~yİlanİar'borcU~a k~ydedilir. ) 
4-340 Alınan Sipariş Avansları hesabıhiı 6.000 TLboiç kaydı. · 
5-120 Alıcılar Hesabına avansı aşan KDV dahil satış tutarı (14.000+2.100-6.000=) 10.100 TL 
borç kaydı. (iki ay· vadeli-kredili olduğu için) . 

6-100 Kasa hesabına alınan depozno tutarı kadar borç kaydı. 
/ 

100- KASA HESABI 

120-ALICILAR HESABI 

340-ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR! Hs. 

600-YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 

391-HESAPLANAN KOV HESABI 

326-ALINAN OEP. VETEMİNATLAR HS. 

2.600 

10.100 

6.000 

14.000 

2.100 

2.600 
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YABANCI KAYNAKLAR 

(KISA-UZUN VADELİ) 

GENEL MUHASEBE 

1.İşletmenin yabancı kaynakları (borçları) pasifte hangi esasa göre sıralanmıştır? 

A) Likidite 

B) Vade 

C) Büyüklük 

D) Faiz oranı 

E) İşletme sahibinin isteği 
Yanıt: B 

İşletmenin yabancı kaynakları, vadeye göre pasifte yer alır. En çok bir yıl veya işletmenin 

normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynaklarına "Kısa Vadeli Yabancı Kaynak", 

daha uzun sürede ödeneceklere ise "Uzun Vadeli Yabancı Kaynak" denir. 

2.Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli mali borçlar grubu hesaplarından biri değildir? 

A) Banka Kredileri 

B) Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler 

C) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri 

D) Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri 

E) Kamu Kesmi Tahvil Senet Ve Bonoları 

Yanıt: E 

30. Mali Borçlar Hesap Grubu, kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve 

sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan 

uzun vadeli mali borçların ana para taksit ve faizlerini kapsar. Bu hesap grubunda aşağıdaki 

hesaplar yer alır. 

300. Banka Kredileri 

301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri 

304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri 

305. Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler 

306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 

309. Diğer Mali Borçlar 
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3.Aşağıdakilerden hangisi ticari borçlar grubu hesaplarından biri değildir? 
A) Satıcılar 
B) Borç .Senetleri 
C) Alınan Depozito ve Teminatlar 
D) Alınan Avanslar 
E) Borç Senetleri Reeskontu 

Yanıt: O 
32. Ticari Borçlar Hesap grubu, işlemenin ticari ilişkileri -Esas Faaliyet Konusu- nedeniyle 
ortaya çıkan .senetli ve senetsiz borçların kaydedildiği hesapları kapsar. 

320. Satıcılar 
321 . Borç Senetleri 
322. Borç Senetleri Reeskontu(-) 
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar 
329. Diğer Ticari Borçlar 

4.Aşağıdakilerden hangisi kaynak hesaplarının işleyiş kurallarından biri değildir? 
A) İlk kayıt alacak tarafa yapılır. 
B) Kaynaklardaki artışlar alacak yazılır. 
C) Sıfır kalan verebilirler 
D) Alacak kalanı verenler dönem sonunda bilançoda yer alırlar. 
E) Kapanış maddesinde alacaklandırılırlar. 

Yanıt: E 
Kaynak Hesaplarının İşleyiş Kuralları: Bu hesaplara ilk kayıt daima hesabın alacağına yapılır. 
Kaynaklardaki artış durumunda hesap alacaklandırılırken, azalışlar borçlandırılır. Kaynak 
hesapları borç kalanı vermez, daima alacak bakiyesi verir yada bakiye vermezler. Kapanış 
maddesinde borçlandırırlar. 

5.Aşağıdakilerden hangisi borç kalanı vermez? 
A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
B) Alıcılar 
C) Alacak Senetleri 
D) İş Avansları 
E) İştirakler 

Yanıt: A 
397 Sayım ve Tesellüm fazlaları Hesabı Kaynak Hesabıdır. Kaynak hesapları borç bakiye 
vermezler. 

6. Aşağıdakilerden hangisi pasif düzenleyici hesaplardan biri değildir? 
A) Menkul Kıymetler İhraç Farkları Hesabı 
B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı 
C) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlükleri Hesabı 
O) Diğer Borç Senetleri Reeskontu 
E) Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 

Yanıt: E 
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı pasif karakterli bir hesaptır. Pasifi düzenleyici yani aktif 
karakterli bir hesap değildir. 
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7 .Aşağıdaki işlemlerden hangisi için Banka Krediler! hesabı borclandırılmaz? 

A) Avans şeklindeki kredilerin vade sonunda ödenmesi 
B) Yabancı paralı krediler için yapılan devalüasyon nedeniyle kredinin Yeni Türk Lirası 

karşılığında azalma olması 
C) Faiz ve komisyonların kredinin ana parasına eklenmesi 
O) Verilmiş olan teminatın nakde çevrilerek banka tarafından tahsilat yapılması 

E) Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya hesaptan ödeme yapılması 

Yanıt: C 

Banka kredilerine ilişkin faiz ve komisyonları vs masraflar bu hesaba alacak, finansman giderleri 

hesabına borç yazılır. 

8. İşletmenin 2006 yılında almış olduğu uzun vadeli banka kredisinin 2008 yılında 

ödenecek taksiti 30.000 TL dir. Bu bilgilere göre 31.12.2008 tarihinde yapılacak yevmiye 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

BANKA KREDİLERİ 30.000 

BANKA KREDİLERİ 30.000 
1 

B) 
1 

BANKA KREDİLERİ 30.000 

UZUN VADELİ KREDİLERİN 
ANAPARA TAKSİT VE 
FAİZLERİ 30.000 

1 

C) 1 

GİDER TAHAKKUKLAR! 30.000 

UZUN VADELİ 
KREDİLERİN 
ANAPARA TAKSİT VE 30.000 

FAİZLERİ 
1 

D) 1 

UZUN VADELİ KREDİLERİN 
ANAPARA TAKSİT VE 
FAİZLERİ 30.000 

FİNANSMAN GİDERLERİ 30.000 
1 

E) 1 

BANKA KREDİLERİ 30.000 

GİDER TAHAKKUKLAR! 30.000 
1 

Yanıt: B 

Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, bilanço tarihinden 

itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın altına düşenleri ve bunların 

tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizlerini kapsar. İşletmenin uzun vadeli borçlarından, 

bilançonun düzenlenme tarihini izleyen bir yıllık dönemde ödenecek olan taksitleri ve faizleri bu 

hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir. 
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9. Y işletmesi, A bankasından alc;lığı krediye tahakkuk• eden faizi aşağıdaki tıesaplaniı 
hangisinde ve nasıl muhasebeleştinnelldlr? 
A) Banka Krediler Hesabının borcuna 
B) Bankalar Hesabının alacağına 
C) Bankalar Hesabının borcuna 

' D) Finansman Giderleri Hesabının borcuna 
E) Komisyon Giderleri Hesabının b<iri:uria 

, Yanıt: o 
Banka kredilerine ilişkin faiz, vergi ve komisyonları vs. finansmiıİi giderleri hesabına borç ya.Zılı'r. 

1 o ve 11.Soruları A~Öldaki Bilgllere Göre 'vanıtlayınız. ' , 
"M" A.Ş 200.000$ tutarında finans~an bonosu Çıkarmış ancak piyasa koşulları nedeniyle 
finansman bonolarının tümü 180.000 dolara satılabilmiştir. Satış bedelinin tümü banka 
hesabına alınmıştır. (1 $= 1 .6) 

1 o. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 288.000 
MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLAR! 32.000 
ÇIKARILMIŞ BONOLAR 
VE SENETLER 320.000 

I 
B) 

I 

BANKALAR 320.000 
ÇIKARILMIŞ BONOLAR 
VE SENETLER 320.000 

C) I 

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE 
SENETLER 320.000 

BANKALAR 320.000 

O) 

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE 
SENETLER 320.000 

BANKALAR 288.000 
MENKUL KIYMET 
İHRAÇ FARKLAR! 32.000 

I 
E) 

BANKALAR 288.000 
ÇIKARILMIŞ BONOLAR 
VE SENETLER 288.000 

Yanıt: A 
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Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet.vs. diğer menkul kıymetlerin·nominal değeri 

ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı . 308 -Menkul Kıymet ihraç 

Farkları(-) hesabında izlenir. 

Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile 

satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar ve "408. Menkul Kıymetler ihraç 

Farkı Hesabı"ndan bu hesaba aktarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine 

paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, Finansman Giderleri hesabı 

karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. 

Buna göre soruda finansman bonolarının nominal bedeli olan 200.000 $ x 1,6= 320.000 TL ile 

305 Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabına alacak kaydı yapılır. 

11. A.Ş.'nin yukarıdaki işlemle ilgili olarak damga vergisi . tahakkuk etmesi halinde 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE 
SENETLER xxxx 

PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR xxxx 

I 
B) 

I 

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 

FONLAR xxxx 
FİNANSMAN xxxx 
GİDERLERİ 

C) 

FİNANSMAN GİDERLERİ xxxx 
PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR xxxx 

D) 
FİNANSMAN GİDERLERİ xxxx 

ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR xxxx 

I 
E) 

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE 

SENETLER xxxx 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR xxxx 

Yanıt: D 

İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur 

farkları, komisyon ve benzeri giderler "Finansman Giderleri Hesabına" borç kaydedilir. 
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12. .'.) .. 
-----

' 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

MENKUL KIYMET 

İHRAÇ FARKLAR! 

xxxx 

xxxx 

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Başabaşın üstünde hisse senedi çıkarılması 

B) Başabaşın altında tahvil satılması 

C) İtfa primli çıkarılan menkul kıymetler ile ilgili ihraç farkının giderleştirilme kaydı 
D) Başabaşın altında alınan hisse senedi satılması 

E) Tahvil ihraç giderleri yapılması 

1261 

Yanıt: C 

Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin vadesine paralel 
olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, 780-Finansman Giderleri hesabı 

karşılığında 308 Men.kul Kıymet ihraç Farkları hesabına alacak kaydedilir. 

13 -15.Sorıiları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. : ı:·'. 
İşletme 01.11.2008 tarihinde 6 ay vadeli ve 100.000TL nominal değerli finansman bonolarını 
banka aracılığı ile 82.000TUye satmıştır. 

13. Yukarıdaki bilgilere göre satış işleminin yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi 
yer alır? 

A) Çıkarılmış tahviller hesabı alacaklı 

B) Çıkarılmış bono ve senetler hesabı borçlu 

C) Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı Borçlu 

D) Bankalar hesabı alacaklı 

E) Menkul Kıymet Satış Karları hesabı alacaklı 

İşletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 
----/-----

BANKALAR 

MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLAR! 

ÇIKARILMIŞ BONOLAR 

VE SENETLER 
____ ! ____ _ 

82.000 

18.000 

100.000 

14. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin 2008 yılı finansman giderleri ne kadardır? 

A) 3.000 B) 6.000 C) 9.000 

D) 18.000 E) 21.000 

Yanıt: C 

Yanıt: B 

İşletmenin Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabına kaydettiği 18.000 TL, 6 aya ait toplam 
finansman gideridir. 1 Ekim-31 Aralık tarihlerine isabet eden 2 aylık finansman gideri (18.000/6) 
x 2= 6.000 TL dir. 
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15.İşletmenin 31.12.2008 tarihli kesin mizanda Menkul Kıymet İhraç farkları Hesabının 

kalanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 18.000 TL borç kalanı B) 18.000 TL alacak kalanı C) 12.000 TL borç kalanı 

D) 12.000 TL alacak kalanı E) 6.000 TL alacak kalanı 
Yanıt: C 

İşletme envanter işlemleri sırasında söz konusu işlemle ilgili olarak, 2 aylık Menkul Kıymet İhraç 

Farkına ait 6.000 TL'yi hesaplayarak aşağıdaki kaydı yapacaktır: 

FİNANSMAN GİDERLERİ 6.000 

MENKUL KIYMET 

İHRAÇ FARKLARI 6.000 
____ ! ____ _ 

Bu kayıttan sonra Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabının Borç Kalanı 12.000 TL olarak kesin 

mizanda dolayısı ile bilançoda yer alacaktır. 

16-18. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtıayınız. 

X A.Ş. 5 yıl vadeli, nominal değeri 1.000.000 TL, yıllık faiz ödemeli ve faiz oranı %24 olan 

tahvilleri %5 eksiğine banka aracılığı ile 01.07.2006 tarihinde satmıştır. (vergiler İhmal) 

16. X A.Ş. nin tahvil ihracı sırasında yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 950.000 

MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 
FARKLAR! 50.000 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000 
I 

B) 
I 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000 
BANKALAR 950.000 

MENKUL KIYMET 
İHRAÇ FARKLAR! 50.000 

I 

C) I 

BANKALAR 950.000 

MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 
FARKLAR! 50.000 

ÖZEL KESİM TAHVİL 
SENET VE BONOLARI 1.000.000 

I 
D) 

BANKALAR 1.000.000 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000 

E) 

BANKALAR 950.000 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
50.000 

ÖZEL KESİM TAHVİL 

SENET VE BONOLARI 1.000.000 Yanıt: A 
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Soruda tahvillerin ihracı sırasında nQITlinal cjeğeri olan ,1.000.000 TL ile 405-Çıkanlmış,,Tahviller 
Hesabına alacak kaydedilmesi gerekir. Satış fiyatı olan 950.000'TLile nominal,bedelarasındaki 
50.000 TL'nin 408-Menkul Kıymet İhraç farkları hesabının borcuna kaydetmek gerekir. 

17.X A.Ş.'nin 31.12.2006 tarihinde yapması gereken kayıt aŞağıdakilerden ha~gisidir? 

A) ---- I -------

GENEL YÖNETİM GİDERLERi 950.000 

B) 

C) 

D) 

E) 

MENKUL KIYMETLER iHRAÇ 
FARKLAR! 

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
----ı 

I 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

GİDER TAHAKKUKLAR! 
MENKUL KIYMETLER 
İHRAÇ FARKLAR! 

I 

I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 
MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 
FARKLAR! 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
I 

I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 
MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 
FARKLAR! 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 
I 

I 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
GiDER TAHAKKUKLAR! . 

I 

50.000 

125.000 

120.000 
5.000 

120.0oo 

5.000 

24.000 

1.000:000 

120.000 

5.0ÖO 

125.000 

125.000 

24.000 

Yanıt: B 

Menkul Kıymet İhraç 'farkları 'He5abına ıilııiıin 5();000 TL 5 yıla aittir. Bu tutarın dönemlere 
bölümlenerek Finansman Giderleri Hesabına aktarılması'' gerekir.Ancak dönemlerin Toplam 
Finansman Gideri, İhraç farkından ve faizin toplamından oluşacaktır. Bu durumda; 
01.07.2006 - 31.12.2006 dönemine isabet eden menkul kıymet ihraç farkı: 
(50.000 x 6160 = 5.000) 
01.07.2006 - 31.12.2006 dönemine isabet eden faiz gideri( ancak vade sonunda ödeneceği için 
Gider Tahakkuku olarak muhasebeleştirilir.): 
1.000.000 x % 24 x 6/12=120.000 

Her iki tutar da 2006 dönemine ait olduğu için finansman giderleri hesabına aktarılır. 
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18. X. A.Ş.'nin birinci yıl vade 

aşağıdakilerden hangisidir? 
sonunda (01.07.2007) faiz ödemesine ilişkin kayıt 

A) ---- I ------

FİNANSMAN GİDERLERİ 

B) 

C) 

D) 

E) 

GİDER TAHAKKUKLARI 
MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 

FARKLARI 
BANKALAR 

---- I -------

I 

BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 
GİDER TAHAKKUKLARI 

I 

I 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
GİDER TAHAKKUKLARI 

BANKALAR 
I 
I 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
BANKALAR 

I 
I 

BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

I 

120.000 
120.000 

10.000 

240.000 

120.000 
120.000 

240.000 

240.000 

250.000 

120.000 
120.000 

240.000 

240.000 

240.000 

Yanıt: C 

İlk faiz ödemesinde, önceki dönemde giderleştirilerek 381 Gider tahakkukları Hesabına alacak 

kaydedilen 120.000 TL borçlandırılarak bu hesap tasfiye edilir. Yeni döneme ait 6 aylık 

finansman giderinin de 780 Finansman Giderleri Hesabına borç kaydedilmesi gerekir. Ödeme 

yapıldığı zaman toplam faiz ödemesi üzerinden 102 bankalar Hesabının alacaklanması gerekir. 

19. İşletme, elindeki ihraç fazlası kumaşların toptan satışı için açtığı ihaleye katılan 

"F"LTD ŞTİ 'nin teminat olarak banka teminat mektubu vermesi halinde verilen 

teminat mektubu hangi hesapta izlenir? 

A) Ticari Mallar 

B) Verilen Depozito Ve Teminatlar 

C) Alınan Depozito Ve Teminatlar 

D) Bankalar 

E) Nazım Hesaplar 
Yanıt: E 

İşletmenin aldığı depozito veya teminatlardan nakit olanlar dışındakiler Nazım hesaplarda 

izlenir. Alınan teminatlar nakit ise "Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabında" izlenir. 
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20, İşletmen in yönetim bölümünde çalışan ıJl!lnii>nele .alt ücretıerinrbtüt tutarı 7;500TL'dlr. 
Bu ücrete llişklnıSGK işÇİ''payr'1.250TL,,SGK 1 iş~ren payı 90oTL, ve Gelir vergisi 
1.125TL ise işletmenin yapması gereken ücret tahakkukunun kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ----- I ------

B) 

C) 

D) 

E) 

GENEL YÖN ETİM GİDERLERİ 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 
ÖDENECEK SOSYAL 
GÜVENLİK KESİNTİCERİ 
PERSONELE BORÇLAR 

I 

I 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 
ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 
ÖDENECEK SOSYAL 
GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
PERSONELE BORÇLAR 

I 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FON 
ÖDENECEK SOSYAL, ': 
GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
PERSONELE BORÇLAR 

I 
I 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 
ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 
ÖDENECEK SOSYAL 
GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
PERSONELE BORÇLAR 

I 

ÖDENECEK VERGİ 
VE FONLAR 
ÖDENECEK SOSYAL GÜV 
KESİNTİLERİ 
PERSONELE BORÇLAR 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

I 

8.400 

8.625 

9.650 

7.500 

1.125 

2.150 
5.125 

1.125 

2.150 
5.125 

._-:, 

1.125 

2.150 
5.350 

1;125 

.. 2.150 
6.375 

1.125 

2.150 
6.475 

8.400 

Yanıt: A 
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21. İşletmenin ortaklarından biri, işletme ihtiyaçlarının karşılanması için işletmenin banka 

hesabına 200-TL yatırmıştır. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- I ------

BANKALAR 
ORTAKLARA BORÇLAR 

I 

B) ---- I ------

ORTAKLARA BORÇLAR 
KASA 

C) ---- ı ------
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

BANKALAR 
ı-------

D) ---- ı ------
BANKALAR 

ORTAKLARDAN LACAKLAR 
I 

E) ---- ı ------
ALACAK SENETLERİ 

ORTAKLARA BORÇLAR 
I 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

200 
200 

Yanıt: A 

"Ortaklara Borçlar Hesabı" İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla 

ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. Borcun doğması halinde hesaba 

alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 

22. İşletmede çalışan idari personele ait ücret bordrosunun tahakkukuna ilişkin olarak 

yapılan muhasebe kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır? 

A) Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 

B) Personele Borçlar 

C) Ödenecek Vergi Ve Fonlar 

O) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

E) Genel Yönetim Gideri 
Yanıt: A 

Personele ait ücret bordrosunun tahakkukuna ilişkin yapılacak muhasebe kaydında kullanılması 

muhtemel hesaplar: 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 

PERSONEL AVANSLAR!' 

ÖDENECEK VERGİ 

VE FONLAR•• 

ÖDENECEK SOSYAL 

GÜVENLİK KESİNTİLERİ'" 

PERSONELE BORÇLAR"" 

xxxx 
xx 

xx 

xx 
xxx 
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Gider Hesajılan, 7/A seçeneğini kullanan işletmeler çalışanların çalıştıkları bölümleri dikkate 
alarak ilgili gider· hesabını (Genel Yönetim Gideri, Pazarlama Satış Dağıtım Gideri vb.) ; 7/B 
seçeneğini kullanan işletmeler ise 791. İşçi Ücret Ve Giderleri veya 792. Memur Ücret Ve 
Giderleri hesabını borçlandırırlar. 

* 196 Personel Avansları hesabı, personele ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben 
önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır. Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden 
iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir. Dönem 
içinde alınan avans ücret ödemesi bordoda mahsup edileceği için bu hesap alacaklanacaktır. 

** 360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar, İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu 
ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve 
üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır. 
Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan 
hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır. İşletmelerin çalışanlarına yaptığı 
ödemelerden vergi sorumlusu sıfatı ile yaptığı kesinti bu hesaba alınması gerekir. 

**'361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri, İşletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal 
güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait 
emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence 
sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Kesintiler 
yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. 

*"*335 Personele Borçlar Hesabı İşletmenin personeline olan çeşitli borçlar bu hesapta 
izlenir. İşletme personelinin tahakkuk eden ücret, ikramiye, avansı aşan yolluk, prim, sosyal 
yardım vb. Alacaklarının ödeninceye kadar tutulduğu hesaptır. Tahakkuk eden personele 
borçlar bu hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir. Ücret tahakkuku ile ücret 
ödemesi arasında zaman farkı bulunması halinde 335 Personele Borçlar hesabı 

alacaklandırılır. Bulunmaması halinde 100 Kasa veya 102 Bankalar hesapları alacaklandırılır. 

Diğer yandan işçilerin ücretlerinden kesilmesi gereken başka (icra, nafaka v.b.) kalemler varsa 
369.Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabına alınması gerekir. 

23. 

BANKALAR xxx 
ORTAKLARA BORÇLAR xxx 

İşletme yukarıdaki yevmiye kaydını hangi işlem için yapmıştır? 

A) İşletmenin ortağı olan bankaya hesap açtırması 

B) İşletmenin ortağı olan bankaya borç vermesi 

C) İşletmenin ortaklarından birinin bankada hesap açtırması 

D) İşletmenin bankaya hesap açtırması 

E) İşletme ortaklarının, banka aracılığı ile işletmeye borç vermesi 

Yanıt: E 

Sorudaki yevmiye kaydında Ortaklara Borçlar Hesabının alacaklanması işletme sahip veya 
sahiplerinin işletmeye borç verdiğini, Bankalar Hesabının borçlanması ise bu işlemin banka 
hesabına geçtiğini ifade etmektedir. 
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24. İşletme 31.12.2008 tarihinde borç senetlerine toplam 450TL tutarında reeskont 

hesaplayarak ilgili hesaplara kaydetmiştir. İşletmenin bu işlemle ilglll olarak 

01.01.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 450 
BORÇ SENETLERİ REESKONTU 450 

1 
B) 

1 

BORÇ SENETLERİ REESKONTU 450 
REESKONT FAİZ GİDERLERİ 450 

I 
C) 

REESKONT FAİZ GELİRLERİ 450 
BORÇ SENETLERİ REESKONTU 450 

I 
D) 

BORÇ SENETLERİ REESKONTU 450 
REESKONT FAİZ GELİRLERİ 450 

E) 

BORÇ SENETLERİ 450 
BORÇ SENETLERİ REESKONTU 450 

1 

Yanıt: A 

Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri ile değerlemesini sağlamak üzere borç 

senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde " Borç Senetleri Reeskontu" hesabı 

kullanılır. Dönem sonunda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, "64. Diğer 

Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kanar" grubundaki "647. Reeskont Faiz Gelirleri hesabı"na gelir 

kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar'' 

grubunun "657. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır. 

25. İşletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal ya da hizmet tesliminden önce aldığı 

avanslar hangi hesapta izlenir? 

A) Verilen Depozito Ve Teminatlar 

B) Alınan Sipariş Avansları 

C) Verilen Avanslar 

D) Alınan Depozito Ve Teminatlar 

E) Verilen Sipariş Avansları 
Yanıt: B 

"Alınan Sipariş Avansları" İşletmenin satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri 

ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır. Sözleşme gereği mal teslimi ya da 

hizmetin görülmesinden önce işletme tarafından alınan paralar bu hesabın alacağına; malın 

teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde ve sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle iade edilen 

avanslar borcuna yazılır. 
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26. İşletme yaptıracağı idare binası için açtığı ihaleye Z İnşaat L TD ŞTİ 4.000 lira teminat 
yatırmıştır. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) __ _ 

KASA 4.000 
VERİLEN DEPOZİTO 
VE TEMİNATLAR 4.000 

I 
B) 

KASA 4.000 
ALINAN DEPOZİTO 4.000 
VE TEMİNATLAR 

C) 

ALINAN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR 4.000 

KASA 4.000 

D) 

VERİLEN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR 4.000 

KASA 4.000 

E) I 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.000 
KASA 4.000 

Yanıt: B 
326. Alınan Depozito Ve Teminatlar İşletmeye karşı üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, 
aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle 
gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat nneliğindeki değerlerin 
izlendiği hesaptır. Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya 
hesaba sayılanlar borcuna kaydedilir. 

27. 

SATICILAR xx 
. BANKA KREDİLERİ xx 

----/----

İşletmenin yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satıcılara avans verilmesi 
B) Satıcılara borç verilmesi 
C) Satıcılardan borç alınması 
D) Satıcılara borç ödenmesi 
E) Satıcılardan mal alınması 

Yanıt: D 
"Satıcılar Hesabı" işletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından 

kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba 
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alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir. Diğer yandan soruda "Banka Kredileri" hesabının 

alacaklandırılması satıcıya olan borcun, bankadan açık kredi kullanılarak ödendiğini gösterir. 

28. İşletme, 200 liralık borç senedini vadesinde ödeyemeyeceğinden, senedin 

yenilenmesi için alacaklıya öneride bulunmuş ve senet 230 liralık yeni bir senetle 

değiştirilmiştir. (vergiler ihmal) İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ---- I ----

ALACAK SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
FAİZ GELİRLERİ 

B) ---- I ----

ALACAK SENETLERİ 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
BORÇ SENETLERİ 

I 

C) ____ / -----

BORÇ SENETLERİ 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
BORÇ SENETLERİ 

I 
D) __ _ 

BORÇ SENETLERİ 

BORÇ SENETLERİ 
FİNANSMAN GİDERLER 

I 
E) __ _ 

BORÇ SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 

FAİZ GELİRLERİ 

230 
200 
30 

200 
30 

230 

200 
30 

230 

230 
200 

30 

230 
200 

30 

Yanıt: C 

Soru, senet yenileme işleminin borçlu işletme açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Bu 

işlemde eski borç senedinin tutarı borçlandırılır, yeni borç senedinin tutarı ise alacaklandırılır. 

Her iki senet arasındaki fark, alacaklı işletmenin borçlu işletmeye sağladığı bir finansman 

kolaylığı olarak değerlendirildiği için, 780 Finansman Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. 

29. Çıkarılan Tahvillerin başabaşın üzerinde satılması halinde, tahvilin üzerinde yazılan 

değer ile satış fiyatı arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilebilir? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararlar B)Menkul Kıymet Satış Karları 

C) Menkul Kıymet İhraç Farkları 

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler 

D)Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

Yanıt: D 

Tahvillerin gerek başa başın üstünde gerekse altında ihraç edilmesi durumunda 405 Tahviller 

Hesabına nominal bedelleri ile alınırlar. Tahvillerin başabaşın üzerinde satılması durumunda, 

aradaki fark "Gelecek Yıllara Ait Gelirler" hesabına alınarak ilgili yıllara yayılması sağlanır. 
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30 •. Çıkarılan• .tahvillerin m:>mlnal• bedelin altırıda:ihraç edilmesi halinde; :nominal· bedel. ile 
satış bedeli arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan ·hangi11ine kaydedilir? ., •': 

A) Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabının Borcuna 
B) Çıkarılmış Tahviller Hesabının Borcuna 
C) Çıkarılmış Tahviller Hesabının Alacağına 
O) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabının Alacağına 
E) Finansman Giderleri Hesabının Borcuna : ' 

Yanıt: A 

"Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri 
ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ~it ol.an kısmı "308/4Q8.Menkul. Kıymetler İhraç 
Farkı" hesabında izlenir. Nominal değerin altında ihraç edilen ~hvil,

1 

serıetvs: diğer menkul 
kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar bu 
hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla ·h_esaplanan itfa 
tutarları, "66. Finansman Giderleri" grubundaki hesaplar karşılığında bu hesaba alacak 
kaydedilir. 

.. 
31. Bir işletme 01.11.2008 tarihinde nominal değeri 250.000 TL olan 3 ay.vadeli finansman 

bonolarının tamamını 200.000 TL'ye satmıştır. Yapılması gereken muhasebe 
kayıtlarına göre aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı Borçlu 50.ooO TL 

B) .Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı Borçlu 50.000 TL 

C) Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler Hesabı Alacaklı 200.000 TL 

O) Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı BorÇıu 50.000 TL 

E) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu 50.000 TL 

İşletmenin 01.11.2008 tarihinde yapması gereken kayıt; 

BANKALAR 200.000 

MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLAR! 50.000 

ÇIKARILMIŞ BONO 250.000 
VE SENETLER 

Yanıt: D 
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32.İşletme bankadan aldığı krediyi ödemek için alıcılardan aldığı çeki ciro etmesi halinde 

aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

A) ---- I ----

BANKALAR 

BANKA KREDİLERİ 

B) 
I 

BANKA KREDİLERİ 

BANKALAR 

C) 
ALINAN ÇEKLER 

VEl;lİLEN ÇEKLER VE 

ÖD. E.MİRLERİ 

D) 

VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ 

BANKALAR 
I 

E) 

BANKA KREDİLERİ 

ALINAN ÇEKLER 
I 

xxxx 
xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

Yanıt: E 

İşletmenin aldığı bir çeki ciro etmesi halinde 101 Alınan Çekler Hesabı alacaklanırken, bu çek ile 

banka kredisinin ödenmesi durumunda 300 Banka Kredileri Hesabının borçlanması gerekir. 

33. Aylık maliyetlere yüklenen tahmini giderler aşağıdaki hesaplardan hangisine 

kaydedilir? 

A) Özel Maliyetler B) Gelecek Aylara Ait Giderler 

C) Gider Tahakkukları 

E) Karşılık Giderleri 

O) Maliyet Giderleri Karşılığı 

Yanıt: D 

373. Maliyet Giderleri Karşılığı, Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl 

sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, 

amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri ... ve benzeri giderlere ilişkin 

tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır. Aylık 

maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli 

olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir. 
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34. İşletme Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre 1.200-TL kestiği gelir vergisi 
stopaj tutarını vergi dairesine nakit olarak ödediğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisini 
yapmalıdır? 

A) ---- I -----

ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 

PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR 

I 
B) 

I 

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 

FONLAR 

ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 

C) 

KASA 
PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
VE FONLAR 

I 
D) I 

ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR 

KASA 

E) 

KASA 
ÖDENECEK VERGİ VE 

FONLAR 
I 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 
1.200 

1.200 

1.200 

Yanıt: D 
İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef 
veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak 
ödenmesi gereken vergi,· resim, harç ve fonlar "360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında" 
izıe·nir. Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça 
anılan hesaplar alacaklanır. ödemeler yapıldıkça borçlanır. 

35.Vergi kanunlarına göre Kıdem Tazminatlarının fiilen ödendiği dönemde gider 
yazılabilmesi hangi muhasebe temel kavramına aykırıdır? 
A) Özün Önceliği 8) Dönemsellik C) Kişilik 
D) Tutarlılık E) Sosyal Sorumluluk 

Yanıt: B 
Dönemsellik kavramına göre giderler ilgili dönemlerdeki gelirler ile karşılaştırılmalıdır. Kıdem 

tazminatlarının oluştuğu yılda değil de fiilen ödendiği dönemde gider yazılması durumunda, 
ödendiği dönemde fazladan -oluştuğu dönemde eksik- gider yazılmasına neden olacağından 
muhasebenin dönemsellik temel kavramına aykırıdır. 
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36. İşletmenin önce tecil ettirdiği vergi borcu için hesaplanan tecil faizinin cari döneme 

düşen kısmı 300 TL dir.Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 300 
DİGER OLAGANDIŞI 

GiDER VE ZARARLAR 300 
I 

B) 
I 

DİGER OLAGANDIŞI GİDER 300 
VE ZARARLAR 

GİDER TAHAKKUKLAR! 300 
I 

C) I 

GİDER TAHAKKUKLAR! 300 
VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA 

TAKSİJLEND.İRLLMİŞ V.ERGİ 
VE DIGER YUKUMLULUKLER 

300 

D) I 

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ 
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
BORÇLAR. 300 

VADESi GEÇMİŞ ERT. VEYA 
TAKSiTLENDiRiLMiŞ VERGi 

VE DİGER YÜKÜMLÜLÜK 300 
I 

E) I 

DİGER OLAGANDIŞI GİDER 300 
VE ZARARLAR 

ÖDENECEK VERGİ 300 
VE FONLAR 

I Yanıt: D 

438 .. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı, Kamuya olan vergi ve 

benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksite bağlanmış olup bir yıldan 

daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının izlendiği hesaptır. Bir yıldan uzun vadeli kamuya 

olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar ile "368. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya 

Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı"ndan vadeleri bir yılı aşan borçlar hesaba 

alacak; vadesi bir yılın altına düşenler kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan ilgili hesaplara 

aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir. 

37. İşletmenin ayın son günü geçtiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primleri 

bulunmaktadır. Bu işlemin kaydında alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Gider Tahakkukları 
B) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksttlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

C) Qiğer Çeşitli Borçlar 
D) Qdenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 
E) Odenecek vergi ve Fonlar 

Yanıt: B 
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Kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi 
bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri 'Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya 
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer yükümlülükler hesabında" izlenir. 

Vadelerinde ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme veya taksitlendirme süresi bir 
yıldan az olanlar ile vadesi. bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, 
hesabın alacağına kaydedilir. Ödenmeleri halinde hesaba borç kaydedilir. Ancak, vadesi geçmiş 
vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme veya taksite bağlama süresi bir yılı aşanlar bu hesabın 
borcu karşılığında "438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı"na 
aktarılır. 

38. 

DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

DÖNEM KARiNiN PEŞİN ÖD. VERGİ 
VE DİGER YÜKÜML. 
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

xxx 
xxx 
xx 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 
. ' ' . 

A) Qdenecek vergilerin taksitlendirilmesine 
B) Odenecek vergilerin dönem karından düşülmesine 
C) eeşin ödenen vergilerin mahsubuna 
D) Odenecek vergi tahakkuklarının kesinleşmesine 
E) Dönem karı üzerinden hesaplanan verginin kaydına 

Yanıt: D 

Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem karı 
hesabının borcu karşılığında "Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabına" 

alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap 
kapatılır ve ilgili tutar "371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri" ile 
mahsup edilerek kalan tutar "360. Ödenecek Vergi ve Fonlar" hesabına aktarılır. 

39. İşletme aleyhine açılan ve bilanço tarihi itibariyle devam eden tazminat davası için 
ayrılan karşılık hangi hesaba ne şekilde kaydedilmelidir? 

A) Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar hesabına alacak 

B) Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına alacak 

C) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabına alacak 

D) Karşılık Giderleri Hesabına alacak 

E) Genel Yönetim Giderleri Hesabına alacak 

Yanıt: C 

Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen 
veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen borçlar veya giderler için 
ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubu 37/47 Borç ve Gider karşılıkları Hesap Grubudur. Bu 
grupta aşağıdaki hesaplar yer almaktadır. 

370. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-) 
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372/472. Kıdem Tazminatı Karşılığı • 

373. Maliyet Giderleri Karşılığı 

379/479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları • 

'Kısa ve Uzun vadelidir. 

Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir. 

GENEL MUHASEBE 

Bu grubun yukarıda belirtilen hesapları içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı 

ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları 379/479 Diğer Borç ve 

Gider Karşılı lan Hesabında izlenir. 

40.Dördüncü dönem geçici vergi ödemesi yapan bir limited şirket bu işlemi kaydederken 

hangi hesaba borç kaydı yapar? 

A) Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 

B) Ödenecek Vergi Ve Fonlar 

C} Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 

D) Bankalar 

E) Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 
Yanıt: C 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 4. Döneme ait geçici vergi beyannamesi hesap döneminin 

kapandığı ayı takip eden ikinci ayda verildiği için, 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 

yerine 371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabına borç 

kaydedilmesi gerekir. 

41- 43. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletme yapmış olduğu arıtma tesisinden başka bir işlemenin yararlanması için 300.000 TL tahsil 

etmiştir. Arıtma tesisinin ekonomik ömrü 20 yıldır.(Vergiler İhmal) 

41. İşletme tahsilatı yaptığında yapacağı yevmiye kaydında alacaklı hesap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tesise Katılma Payları 

B) Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

C) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

D) Yurtiçi Satışlar 

E) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 
Yanıt: A 

493. Tesise Katılma Payları Hesabı.İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü 

kişilerin, tesis bedellerine katılma paylarının kayıt ve izlendiği hesaptır. 

Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak kaydı yapılır. 

Bu durumda işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

KASA 300.000 
TESİSE KATILMA PAYLAR! 300.00 
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42.İşletmenln her yıl yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ___ _ 

KASA 15.000 
TESİSE KATILMA 15.000 

PAYLARI 

B) 
I 

TESİSE KATILMA PAYLARI 15.000 
DİGER OLAGAN GELİR 15.000 
VE KARLAR 

I 
C) I 

TESİSE KATILMA PAYLARI 15.000 
YURTİÇİ SATIŞLAR 15.000 

I 
D) 

TESİSE KATILMA PAYLARI 15.000 
DİGER GELİRLER 15.000 

E) 

KASA 15.000 
DİGER GELİRLER 15.000 

Yanıt: B 

Tesisin ömrü süresine göre belirlenecek itfa tutarları "649. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve KMar 
Hesabı"na alınarak bu hesaba borç kaydedilir. 

43. İşletmenin, işlemi bu şekilde muhasebeleştirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile 
doğrudan ilgilidir? 

A) Özün Önceliği 

B) Dönemsellik 

C) Sosyal Sorumluluk 

D) Tutarlılık 

E) Maliyet Esası 

Yanıt: B 

İşletme bu işlemde bir defada tahsil ettiği dönemde gelir olarak kaydetmeyerek, yıllara yaymıştır. 

44-47 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız 

İşletme Ziraat Bankası ile 12.05.2009 tarihinde senet karşılığı 80.000 TL limitli kredi anlaşması 
yapmış ve 90.000 TL tutarında 1 O adet senedi teminat olarak bankaya vermiştir. 15.06.2009 
tarihinde kredi hesabından satıcıya olan 30.000 TL borcunu ödemiş, mal alımı için 40.000 TL 
tutarında sipariş avansı verilmiş, ayrıca işletmenin keşide etmiş olduğu 10.000 TL lik çek 
ödenmiştir. 30.06.2009 tarihinde bankaya teminat olarak verilen senetlerin tamamının banka 
tarafından tahsil edilip 6.500 TL faiz hesaplandığı ve kredi hesabının kapatıldığı ve kalan 
tutarın işletmenin banka hesabına alındığı anlaşılmıştır. 
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44.İşletmenin 12.05.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı -----
BANKA KREDİLERİ 

BANKALAR 

B) --- ı ----
BANKALAR 

BANKA KREDİLERİ 

C) ____ ı ------
ALACAK SENETLERİ 
-TEMINATTAKİ SENETLER 

ALACAK SENETLERİ 
-CÜZDANDAKi SENETLER 

----ı 

D) ı -----

E) 

ALACAK SENETLERİ 
.CÜZDANDAKİ SENETLER 

BANKA KREDİLERİ 
----ı 

---- 1 ------

80.000 

80.000 

90.000 

80.000 

ALACAK SENETLERİ 90.000 
-TEMINAlTAKi SENETLER 

BANKA KREDİLERİ 
----ı 

80.000 

80.000 

90.000 

80.000 

90.000 

Yanıt: C 

İşletmeye ait değerlerin çeşitli nedenlerle işletme dışında olmaları halinde bu değerler nazım 

hesaplarda veya tali hesaplarda izlenebilir. Soruda işletme tali hesapları kullanmıştır. 

45.İşletmenin kullanacağı kredi limiti aşağıdaki hesaplardan hangisinde 

muhasebeleştirilir? 

A) Bankalar Hesabı 

B) Banka Kredileri Hesabı 

C) Alınan Avanslar Hesabı 

D) Finansman Giderleri Hesabı 

E) Nazım Hesap 

Yanıt: E 

Nazım hesaplarda bilgi muhasebeleştirilir. Banka kredi limitleri bilgi olarak nazım hesaplarda 

muhasebeleştirilebilir. 

46.İşletmenin 15.06.2009 tarihinde yapacağı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı hatalıdır? 

A) Bankalar Hesabı Borçlu 

B) Verilen Sipariş Avansları Hesabı Borçlu 

C) Satıcılar Hesabı Borçlu 
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Borçlu 

E) Banka Kredileri Hesabı Alacaklı 
Yanıt:A 
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İşletmenin,yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

----/------
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR! 40.000 
SATICILAR 30.000 
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME 
EMİRLERİ 10.000 

BANKA KREDİLERİ 80.000 

47.İşletmenin 30.06.2009 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

BANKA KREDİLERİ 
BANKALAR 
ALACAK SENETLERİ 

----ı 

B) ---- I -----

BANKALAR 
BANKA KREDİLERİ 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
- TEMİNATTAKİ SENETLERi 

----ı 

C) '------
BANKA KREDİLERİ 
BANKALAR 

ALACAK SENETLERİ 
---~· j -~----

D) i ------
BANKALAR 
BANKA. KREDİLERİ 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
·TAHSİLDEKİ SENETLERİ 

----ı 

E) i _____ _ 

BANKALAR 
BANKA KREDİLERİ 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
- TEMINATIAKI SENETLERi 

----ı 

90.000 

3.500 
80.000 

6.500 

90.000 
3.500 

80.00 
3.500 
6.500 

80.000 
6.500 
3.500 

3.500 
86.500 

90.000 

93.500 

90.000 

90.000 

48 ve 49.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Yanıt: B 

Elektrik tüketimini aylık maliyetlerine yüklemek isteyen A işletmesi 30.04.2008 tarihinde elektrik 
sayacını okuyarak, 15.000 TL tüketim bedeli hesaplamıştır. Elektrik dağıtım firması 15.05.2008 
tarihinde elektrik faturasını KDV dahil (KDV% 10) 22.000 TL olarak işletmeye vermiştir.Fatura 
22 Mayıs günü nakden ödenmiştir. 
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48.İşletmeninin 30.04.2008 tarihinde yapması gereken kayıt· aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
SATICILAR 

B) 
I 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

C) '------
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

MALİYET GİDERLERİ 
KARŞILIGI 

----ı------

D) '------
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

KASA 
ı------

E) ı -----
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

DİGER ÇEŞİTLİ 
BORÇLAR 

---- I ------

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 
15.000 

15.000 
15.000 

Yanıt: C 

373.Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı; Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya 

yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, 

amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri ... ve benzeri giderlere ilişkin 

tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.Aylık 

maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli 

olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir. 

49.İşletmenin 15.05.2008 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Genel Üretim Giderleri 5.000 TL borçlu 

B) Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 15.000 TL borçlu 

C) İndirilecek KDV 2.000 TL borçlu 

D) Satıcılar Hesabı 22.000 TL alacaklı 

E) Kasa Hesabı 22.000 TL alacaklı 

İşletmenin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 5.000 

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI 15.000 

İNDİRİLECEK KDV 

SATICILAR 

2.000 
22.000 

Yanıt: E 
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50 ~ 52.Soruları ,!'şağıdlıkl'Bllgilere·Göre.Yamtlayiiiız.., · . · :• "" · ;- I',. 

. iC ,, i '·:<,: ... , ... ·- : .. : ,:.,· ·.:_':. 
A işletmesi B işletmesine kredili (kısa vadeli) olarak 02.05.2008 tarihinde satmış olduğu mal 
karşılığı olan 4.000 TL tutarındaki alacağından borçlunun "konkordato" için İcra Tetkik 
Merciine başvurusunun Ticaret Mahkemesince 14. 11.2008 tarihi.nde kabul edilmesi 
sonucunda% 50 oranında vazgeçmi~tk. (KDV ihmal) ··" ' · · · 

50.B İşletmesinin 14.11.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----·. '. 
SATICILAR 2.000 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

B) I -----

ALACAK SENETLERİ 
DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

C) / ____ _ 
SATICILAR 

ÖZEL FONLAR 
----ı----~ 

D) ı -----
SATICILAR 

ALICILAR 
---.- ı-----

E)_~~ 
ALICILAR , 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 ' 

2.000' 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

Yanıt: C 
213 sayılı VUK'nun 324. maddesinde vazgeçilen alacaklar, "Konkordato ve sulh yolu ile 
alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu 
hesabın muhteviyatı, alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zaraı1a itfa 
edilmediği takdirde kar hesabına naklonulur." şeklinde hüküm altına alınmıştır. Madde metninde 
hükme bağlanmış olan işletmenin borçları arasında yer alan vazgeçilen alacak niteliğindeki 
alacaklar, borçlunun defterlerinde 549 Özel Fonlar Hesabına (alacak) kaydedilir 
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51. B işletmesinin 2008 dönem zararının 1.000 TL okluğu varsayılırsa 31.12.2008 tarihinde 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- ı ----
ÖZEL FONLAR 

DÖNEM KARI VEYA 
ZARARI 

----ı-----

B) ---- ı ----
ÖZEL FONLAR 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

C) ı ____ _ 

SATICILAR 
ÖZEL FONLAR 

----ı 

D) ı ____ _ 

ÖZELFONLAR 
ALICILAR 

----ı-----

E) ----
ALICILAR 

SATICILAR 
---- 1 ------

1.000 

1.000 

2.000 
2.000 

1.000 
1.000 

1.000 
1.000 

2.000 
2.000 

Yanıt: A 

"Vazgeçilen Alacak" olarak 549 Özel Fonlar Hesabına alınan tutar, alacaklının alacağından 

vazgeçtiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilecektir. Bu işlem 

muhasebeleştirilirken 549 Özel Fonlar Hesabı borçlandırılırken 690 Dönem Karı veya Zararı 

Hesabı alacaklandırılır. 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabının borç bakiye vermesi işletmenin 

dönemi zararla kapatılması demektir. Bu hesap alacaklandırılıken Özel Fonlar Hesabının 

borçlandırılması zararın fondan itfası yani karşılanması demektir. Diğer yandan bu hesaptaki 

değerin üç yıl içinde itfa edilememesi halinde 3. yılın sonunda dönem karına alınır. 
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52. A .. İşletrn!lsinin 14.11.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

SATICILAR 
DÖNEM KARI VEYA 
ZARARI 

8) ---- I ----

ÖZEL FONLAR 
ALICILAR 

----ı-----

C) ı ____ _ 
SATICILAR 

ÖZEL FONLAR 

D) ____ / ____ _ 
DİGER OLAGANDIŞI 
GİDER VE ZARARLAR 

ALICILAR 

E) __ _ 

ALICILAR 
DİGER OLAGANDIŞI 
GİDER VE ZARARLAR 

----ı 

2.000 

2.000 

2.000 
2.000 

1.000 
1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

Yanıt: D 
213 sayılı VUK'nun 322. maddesine göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre 
tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır. Aynı kanununun 324. 
maddesinde geçen "Konkordato ve sulh yolu ile alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun 
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır." ifadesinde geçen konkordato kavramı ile "sulh 
yolu" ifadesi, bir kazai hüküm olduğundan vazgeçilen alacaklar, alacaklı açısından değersiz 
alacak hükmündedir. 

53. Üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo düzenleyen işletmenin 01.10.2006 
teri.hinde 2 yıl vadeli olarak çıkardığı 100.000-TL tutarındaki yıllık% 18 faizli ve faizleri 
yıllık olarak ödenen tahvillerin vade sonu ödeme kaydında aşağıdaki hesaplardan 
han·gisi doğru olarak yer alır? 

A) Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri 100.000 TL alacaklı 
B) Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri 100.000 TL borçlu 
C) Çıkarılmış Tahviller Hesabı 100.000 TL alacaklı 
D) Gider Tahakkukları 18.000 TL alacaklı 
E) Finansman Giderleri Hesabı 18.000 TL borçlu 

Yanıt: B 
Tahviller ihraç edildiği zaman "405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı" alacaklanır. Ancak söz konusu 
tahvillerin anapara ödemesi 1 yılın altına indiği dönem sonunda (31.12.2007) bu hesap 
borçlanarak "304 Tahvil Anapara Borç Taksit Ve Faizleri hesabına" (alacak) aktarılır. Ödeme 
yapıldığı zaman bu hesap borçlanır. Diğer yandan işletme üçer aylık mali tablo düzenlediği için 
tahvillere ait faiz her üç aylık faiz (4500 TL) dönemin sonunda tahakkuk ettirilerek Finansman 
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Giderleri Hesabının borcunda 381 Gelir Tahakkukları hesabının alacağında muhasebeleştirilir. 

Her faiz ödeme tarihi geldiğinde bu işlem dört defa yapılmış olur. Ödemeden önceki son mali 

tabloda bu işleme ilişkin 381 Gider Tahakkukları Hesabının alacak kalanı (4 x 4.500=) 18.000 

TL'e ulaşır. Ödeme ile bu hesaplar borçlandırılarak kapatılır. Yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olur: 

----ı------

TAHVİL ANAPARA BORÇ 

TAKSİT VE FAİZLERİ 
GİDER TAHAKKUKLAR! 

BANKALAR 

100.000 
18.000 

118.000 

54.Aşağıdaki işlemlerden hangisi nedeniyle Banka Kredileri hesabına borç kaydı 

yapılmaz? 

A) Açık kredi şeklindeki kredilerin vade sonunda ödenmesine 

B) Yabancı paralı krediler için yapılan değerlemede kurdaki düşüş olması 

C) Teminat olarak verilen senetlerin nakde çevrilerek kredi hesabından düşülmesi 

D) Kısa vadeli nakdi kredi için nakden veya hesaben ödeme yapılması 

E) Faiz ve komisyonların, kredinin ana parasına eklenmesi 

55 - 57 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. 

Yanıt:E 

İşletme, 01 Kasım 2008 tarihinde aldığı 90 gün vadeli ve % 18 faizli 100.000 TL tutarındaki 

krediyi vade sonunda faizi ile birlikte ödeyecektir. 

55.Buna işletmenin 2008 yılı finansman gideri ne kadardır? 

A) 2.500 
D) 6.000 

B) 2.700 
E) 9.000 

C) 3.000 

Yanıt: C 

Kredinin alındığı 1 Kasım tarihinden yı\sonuna kadar ki 60 günlük faiz 2008 yılının finansman 

gideridir.(KPSS'de faiz hesaplamasında genelde yıl 360 gün olarak alınır.) F=100.000 x 60/360 

x 18/100= 3.000 TL 

56.İşletmenin 31.12.2008 tarihinde yapacağı kayıtta hangi hesaplar yer alır? 

A) Faiz Gelirleri Hesabı Borçlu, Gider Tahakkukları Hesabı Alacaklı 

B) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu, Gider Tahakkukları Hesabı Alacaklı 

C) Finansman Giderleri Hesabı Borçlu, Gelecek Aylara Ait Giderleri Hesabı Alacaklı 

D) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Borçlu, Gider Tahakkukları Hesabı Alacaklı 

E) Gelecek Aylara Ait Giderleri Hesabı Borçlu, Finansman Giderleri Hesabı Alacaklı 

Yanıt: B 
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57. Buna göre, ödeme tarihindeki kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 

I 
BANKA KREDİLERİ 100.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 3.000 
GELİR TAHAKKUKLAR! 1.500 

BANKALAR 104.500 
I 

B) 
I 

BANKA KREDİLERİ 100.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 1.500 
GİDER TAHAKKUKLAR! 3.000 

BANKALAR 104.500 
.. I 

C) 
GİDER TAHAKKUKLAR! 3.000 
BANKALAR 100.000 

BANKA KREDİLERİ 103.000 
I 

D) 

BANKALAR 100.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 1.500 
GİDER TAHAKKUKLAR! 3.000 

BANKA KREDİLERİ 104.500 

E) 

KASA 104.500 
BANKA KREDİLERİ 104.500 

Yanıt: B 

Banka kredisi alınırken alacak kaydedilen "300 Banka Kredileri Hesabı" geri ödeme ile 
borçlandırılır. Önceki dönem sonunda tahakkuk ettirilen faize ilişkin alacaklanan "381 Gider 
Tahakkukları Hesabı" borçlandırılarak tasfiye edilir. Yeni döneme (2009) ait 1 aylık faiz "780 
Finansman Giderleri Hesabının" borcunda muhasebeleştirilirken, krediye ait anapara ve faiz 
ödemelerinin tamamı ödeme şekline göre 102 Bankalar (veya 100 Kasa) hesabına alacak 
kaydedilir. 

58.İşletmenin borcu olduğu personel işten çıktığı zaman yapılması gereken yevmiye 
maddesinde aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 
A) Diğer çeşitli borçlar hesabı borçlu 
B) Personelden alacaklar hesabı borçlu 
C) Personel borçlar hesabı alacaklı 
D) Personele borçlar hesabı borçlu 
E) Personelden alacaklar hesabı alacaklı 

Yanıt: D 
İşletmenin personele olan borcu 335 Personele borçlar hesabında izlenir. Borç ödenemeden 
personel işten ayrılırsa bu hesaptan çıkış yapılarak 336 Diğer Çeşitli Borçlar hesabına 
aktarılması gerekir. Yapılacak kayıt: 

I 
PERSONELE BORÇLAR XX 

DİG.ÇEŞ. BORÇLAR XX 
----ı 
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ÖZKAYNAKLAR 

1.İşletme sahiplerinin işletme kişiliğinin aktifleri üzerindeki toplam haklarının parasal 

ifadesi bilançoda hangi kısımda gösterilir? 

A) Kısa Vadeli Dönen Varlıklar 

B) Uzun Vadeli Dönen Var1ıklar 

C) Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar 

D) Uzun Vadeli Yabancı Var1ıklar 

E) Özkaynaklar 
Yanıt: E 

öz kaynaklar; işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları 

sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kar 

Yedekleri, Geçmiş Yıllar Karları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönemin Net Kar veya Zararını 

kapsar. 

2.Aşağıdakilerden hangisi özsermaye niteliğinde değildir? 

A) İşletme sahiplerinin işletmeye koyduğu değerler 

B) İşletmenin çalışmaları sonucu oluşan karlar 

C) Henüz dağıtılmamış önceki dönem karları 

D) Birikmiş tükenme payları 

E) Dönem karlarından ayrılan yedekler 

Yanıt: D 

Birikmiş tükenme payları, özel tükenmeye tabi varlıkların giderleştirilmesi ile ilgili hesap olup 

özsermaye niteliği bulunmamaktadır. 

3.Aşağıdakilerden hangisi öz Kaynaklar grubunda yer almaz? 

A) Yasal Yedekler 
B) Menkul Kıymet İhraç Farkları 
C) Kar Yedekleri 
D) Ödenmiş Sermaye 
E) Geçmiş Yıl Kıirtarı 

Yanıt: B 

Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı Mali Borçlar Hesap grubunda yer alan pasifi düzenleyici bir 

hesaptır. 

4.Aşağıdakilerden hangisi pasifte yer alan öz kaynak hesaplarından biri değildir? 

A) Özel Fonlar 

B) Hisse Senetleri İhraç Primleri 

C) Hisse Senedi İptal Karları 

D) İştiraklere Sermaye Taahhütleri 

E) Yasal Yedekler 
Yanıt: D 

İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı, aktifteki Mali Duran Varlık Hesap grubunda yer 

almaktadır. 
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5. Aşağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedekleri arasında yer alır? 

A) Yasal Yedekler " · 

B) Statü Yedekleri 

C} Olağanüstü Yedekler 

D) özel Fonl8cr 

E) Hisse Senedi İptal Karları 

Yanıt: E 
Sermaye Yedekleri, Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden 
değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede 

bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur. 

520. Hisse Senedi ihraç Primleri 

521. Hisse Senedi iptal Karları 

522. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

523. iştirakler Yeniden Değerleme Artışları 

529.piğer Sı;ıl'JTlaYe Yedekleri 

6. Şahıs A, 350TL değerindeki malı ile bank8da bulunan 450TL'sini sermaye olarak 
koyarak ticarete başlamıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

BANKALAR 450 
TİCARİ MALLAR 350 

SERMAYE 800 

B) 
I 

SERMAYE 800 
BANKALAR 450 
TİCARİ MALLAR 350 

C) I 

SERMAYE 800 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 800 

I 
D) I 

BANKALAR 450 
TİCARİ MALLAR 350 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 800 
I 

E) I 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 800 
SERMAYE 800 

I 

Yanıt: A 
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İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil 

edilmiş bulunan sermaye tutarı "Sermaye hesabında" izlenir. Kayıtlı sermaye sistemi,ne alınan 

ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir, Bu 

hesap, şahıs işletmelerinde sermaye olarak konulan değerlerin ilgili aktif hesabına borç 

yazılmaları karşılığında, şirketlerde ise ödenmemiş sermaye hesabına borç yazılmaları 

karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. işletmelerin sermaye artırımında da aynı· kayıtlar 

yapılır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak hesaplarından biri değildir? 

A) Ödenmiş sermaye 
B) Statü Yedekleri 
C) Dönem Net karı 
D) Hisse senedi ihraç primleri 
E) Hisse senedi iptal karları 

Yanıt: A 

Ödenmiş sermaye hesap değil hesap grubudur. 

8.İşletme sahibi Ali İğdeli sermayeden 250TL'lik kısmını nakden geri çekmiştir. 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

SERMAYE 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

B) 
I 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
SERMAYE 

I 

C) I 

SERMAYE 
KASA 

I 

D) I 

SERMAYE 
ORTAKLARDAN 
ALACAKLAR 

I 

E) I 

ORTAKLARA BORÇLAR 
SERMAYE 

I 

250 

250 

250 
250 

250 
250 

250 

250 

250 
250 

Yanıt: C 

Sermayenin azaltılması halinde azaltmanın sebebine göre ilgili hesabın alacağına, sermaye 

hesabının borcuna kayıt yapılır. 
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OLAGANÜSTÜ YEDEKLER XXX 
GEÇMİŞ YILLAR ZARARI XXX 

İşletmenin yukarıdaki muhasebe kaydını yapmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A} Zarar üzerinden olağanüstü yedek ayırması 

B) Zararın olağanüstü yedek akçeden karşılanması 

C) Ayrılan olağanüstü yedeklerin dönem zararına eklenmesi 
D) Ayrılan olağanüstü yedeklerin dönem zararından mahsubu 

E) Geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedek akçelere eklenmesi 

Yanıt: B 
Genel kurul kararı ile ayrılan yedeklere Olağanüstü Yedek denir. Olağanüstü Yedek ayrıldığında 
542 Olağan Üstü Yedekler hesabı alacaklanır, bu yedeklerin geçmiş zararlarının 
karşılanmasında kullanılması durumunda bu hesap borçlanır. 

10. 

OONEM NET KARI XXX 
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI XXX 

İşletme yukarıdaki kaydı hangi işlem için yapmıştır? 
A) Önceki dönem karının geçmiş yıl karları hesabına devri 

B) Yasal yedeklerin işletme sermayesine eklenmesi 
C) Ayrılan yasal yedeklerin dönem karına eklenmesi 

D) Geçmiş yıl karlarından orlaklara dağıtılması 

E) Geçmiş yıl karlarının yasal yedeklere eklenmesi 

Yanıt: A 
Dönem Net Karı İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kar tutarının izlendiği 
hesaptır. Sonuç hesaplarında yer alan "692. Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan 
tutarlar bu hesaba alacak, aynı hesaba borç kaydedilir. Dönem Net Karı Hesabı izleyen yılın 
başında borçlandırılarak, 570 Geçmiş Yıl Karları hesabına alacaklandırılarak kapatılır. 

11. Kar yedeklerinin işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Kar yedekleri hesabı "Geçmiş Yıl Karları Hesabının" borçlandırılması karşılığında alacak 

kaydedilir 
B) Kar yedekleri hesabı "Geçmiş Yıl Karları Hesabının" alacaklandırılması karşılığında borç 

kaydedilir 
C) Kar yedekleri hesabı cari yılın karı üzerinden hesaplanır ve ilk kayıt daima borç tarafa 

yapılır 

D) Kar yedekleri hesabı cari yılın karı üzerinden hesaplanır ve ilk kayıt daima alacak tarafa 
yapılır 

E) Yenilenecek duran varlıkların satışından doğan karlar doğrudan kar yedeklerine 
kaydedilir 

Yanıt: A 
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Kar Yedekleri; Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından 

alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karlar bu hesap grubunda 

gösterilir. Yedekler faaliyet yılı karından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak 

kaydedilir. 

12. "C" Anonim şirketinin ödenmiş sermayesi 80.000TL geçen dönem net karı 45.000TL, 

önceki yıllarda ayrılan !.tertip yedek akçe 14.000 TL ise ayırması gereken !.tertip yasal 

akçe tutarı en az ne olmalıdır? 

A) 8.000 

D) 2.250 

B) 4.500 

E) 2.000 

C) 4.000 

Yanıt: E 

Sermaye şirketlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayırmak zorunda oldukları 

yedeklere yasal yedek adı verilir. Yasal Yedekler 1. ve il. Tertip yedeklerden oluşur. 

Sermaye şirketleri, Türk Ticaret Kanununa göre, her yıl safi karlarının % 5'ini ödenmiş 

sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar yedek akçe ayırmak zorundadır. Buna 1. tertip yedek akçe 

adı verilir. Ayrıca ortaklara(veya kardan pay alan diğer kişilere) dağıtılmasına karar verilen 

karın %10'u kadar il. Tertip yedek akçe ayırması gerekir. Soruda A.Ş. 80.000/1/5~ 16.000 TL'i 

buluncaya kadar yedek akçe ayırması gerekecek. 45.000 x % ~ 2.250 TL ayırması gerekir 

gibi gözükmesine rağmen, önceki yıllarda ayrılan 14.000 TL'i dikkate alınırsa 2.000 TL 

ayırması yeterli olacaktır. 

13. Yasal Yedeklerin sermayeye eklenmesi durumunda yapılması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

YASAL YEDEKLER xxx 
SERMAYE xxx 

I 

B) 
I 

SERMAYE xxx 
YASAL YEDEKLER xxx 

I 

C) 

YASAL YEDEKLER xxx 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE xxx 

I 

D) 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE xxx 

YASAL YEDEKLER xxx 
I 

E) 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE xxx 
SERMAYE xxx Yanıt: A 

Kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi durumunda kar yedeği hesabı borçlanırken sermaye 

hesabı alacaklanır. Ayrıca kar yedeğinin zarara mahsubu veya ortaklara dağıtılması halinde kar 

yedeği hesabı yine borçlanacaktır. 
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14. İşletmenin: önceki dönem sonu bilançosunda Dönem Net karı tutarı 336TL'dir. 

Bununla ilgili olarak İşletmenin izleyen dönem başında yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -----

GEÇMİŞ YIL KARLARI 
DÖNEM NET KARI 

I 

B) ---- I -----

DÖNEM NET KARI 
GEÇMİŞ YIL KARLARI 

I 
C) ___ _ 

GEÇMİŞ YIL KARLARI 
KASA 

D) ___ _ 

DÖNEM NET KARI 
KASA 

E) ----
GEÇMİŞ YIL KARLARI 

SERMAYE ' 
---- I ------

336 
336 

336 
336 

336 
336 

336 
336 

336 
336 

Yanıt: B 

İşletmenin önceki dönem sonu bilançosunda 590 Dönem Net Karı Hesabı açılı maddesinde 
alacaklı olarak yer aldıktan sonra izleyen yevmiye maddesinde borçlandırılarak 570-Geçmiş 
Yıllar Hesabına alacak kaydedilerek tasfiye edilir. 

15. Sermaye 200.000 TL 

Ödenmemiş sermaye 80.000 TL 

1. tertip yasal yedekler 16.000 TL 

ise, işletmenin ayırabileceği 1. tertip yasal yedek tutarı kaç TL dir? 

A) 4.000 B) 8.000 C) 22.000 

D) 26.000 E) 28.000 

Ödenmiş Sermaye = Sermaye- Ôdenmemi.ş Sermaye 

= 200.000-80.000=120.000 

Ödenmiş Sermayenin 1/S'i= 120.000/5=24.000 

Ayırılacak 1. Tertip Yedek Akçe=24.000-16.000=8.000 

16. Anonim Şirketlerde sermaye tutarı en az ne kadar olmalıdır? 

A) 500 B) 5.000 C) 10.000 

D) 50.000 E) 100 

Yanıt: B 

Yanıt: D 
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17. Kar dağıtımına ilişkin olarak yapılan tahakkuk kaydında aşağıdaki hesaplardan 

hangisi yer almaz? 

A) Geçmiş Yıllar Karları B)Olağanüstü Yedekler C) Yasal Yedekler 

D) Yenileme Fonu E) Ortaklara Borçlar 

Kar dağıtımına ilişkin detaylı bir tahakkuk kaydı aşağıdaki gibidir. 

GEÇMİŞ YIL KARLARI 

YASAL YEDEKLER 

STATÜ YEDEKLERİ 

OLAGANÜSTÜ YEDEKLER 

DİGER KAR YEDEKLERİ 

ÖZEL FONLAR 

ORTAKLARA BORÇLAR 

xxxx 
xx 
x 

xx 
x 

xx 
xxx 

Yanıt: D 

Kar yedekleri işletmenin önceki dönemde elde ettiği karlardan ayrılır. Bu nedenle kar yedekleri 

hesaplarının hepsi (maddi duran varlık yenileme fonu hariç) 570.Geçmiş Yıllar Karları Hesabının 

borçlandırılması karşılığında alacaklanır. 

540. Yasal Yedekler:Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde 

gösterilir. 

541. Statü Yedekleri :Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi 

içinde yer alır. 

542. Olağanüstü Yedekler :Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar 

verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan karlar bu hesapta yer alır. 

548. Diğer Kar Yedekleri:Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kardan ayrılan diğer 

yedekler bu hesapta izlenir. 

549. Özel Fonlar : İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla 

ayrılan fonlar bu hesapta izlenir. 

18. Z A.Ş'nin sermayesi 480.000.-TL, ödenmemiş sermaye tutarı ise 100.000.-TL'dir. Z 

A.Ş'nin dönem karı 152.000.-TL, önceki yıllarda 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 

68.800.-TL ayrılmıştır. Buna göre Z A.Ş'nin ayırması gereken yasal yedek miktarı kaç 

TL'dir? 

A) 1.800 

D) 7.200 

B) 3.600 

E)7.600 

Ödenmiş Sermaye= Sermaye~ Ödenmemiş Sennaye 

= 480.000-100.000=380.000 

Ödenmiş Sermayenin 1/5'i= 380.000/5=76.000 

Dönem net karının °/o 5'i = 152.000x o/o 5=7 .600 

Ayırılacak 1. Tertip Yedek Akçe=76.000-68.200=7.200 

C) 4.250 

Yanıt: D 
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19.; 
~~--ı---~ 

ORTAKLARA BORÇLAR 
SERMAYE 

xxxx 
xxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmış olabilir? 
A) İşletme zararının işletme ortakları hesabına devri 
B) İşletme sahibine olan borcun sermayeye eklenmesi 

C) İşletme sahibinin elde ettiği gelirin sermayeye eklenmesi 

D) Ortakların, işletme sermayesinden borç alması 

E) İşletmenin tasfiyeye ginnesi 

20 ve 21.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

1293 

Yanıt: B 

Y A.Ş. Sennayesini 300.000 TL'den 500.000 TL'ye çıkarma kararı almıştır. Yasal işlemlerini 
tamamlayan Y A.Ş. ihraç ettiği hisse senetlerinin tamamını nominal değerinin % 1 O fazlası 
ile banka aracılığı ile satmıştır. 

20. Buna göre yasal işlemleri tamamladığında Y A.Ş.'nin yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ÖDENMEMİŞ SERMA YE 220.000 
SERMAYE 220.000 

I 
B) 

I 
HİSSE SENETLERİ 220.000 

BANKALAR 220.000 
I 

C) 

SERMAYE 220.000 
HİSSE SENETLERİ 220.000 

I 
D) I 

BANKALAR 500.000 
HİSSE SENETLERİ 200.000 
SERMAYE 300.000 

I 
E) I 

HİSSE SENETLERİ 500.000 
SERMAYE 200.000 
ÖDENMEMİŞ 

SERMAYE 300.000 
I 

Yanıt:A 
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21. Buna göre Y. A.Ş'nin hisse senetlerini sattığı tarihte yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

BANKALAR 220.000 
ô.DENMEMİŞ SER~AYE 200.000 
HiSSE SENETLERi 
İHRAÇ PRİMLERİ 20.000 

1 

B) 
1 

HİSSE SENETLERİ 220.000 
BANKALAR 220.000 

C) 
SERMAYE 220.000 

HİSSE SENETLERİ 220.000 

D) 1 

BANKALAR 500.000 
HİSSE SENETLERİ 200.000 
SERMAYE 300.000 

E) 1 

HİSSE SENETLERİ 500.000 
SERMAYE 200.000 
ÖDENMEMİŞ 

SERMAYE 300.000 
Yanıt: A 

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar "Hisse Senetleri İhraç 

Primleri Hesabında" izlenir. 

Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine 

bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir 

amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir. 

22.K A.Ş. Sermayesini 500.000 TL artırmak için yasal işlemleri tamamlamış, çıkardığı 

hisse senetlerini banka aracılığıyla 550.000 TL'ye satmıştır. Banka işlem için 1000 TL 

komisyon kesmiştir. Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı yanlıstır? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 
B) Bankalar hesabı borçlu 
C) Menkul Kıymet Satış Karları hesabı alacaklı 
D) Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı alacaklı 

E) Komisyon Giderleri hesabı borçlu 
Yanıt: D 
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Sermaye artırımına ilişkin kayıt: 

----ı-----

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
SERMAYE 

500.000 
500.000 

Hisse senetlerinin başa başın üzerinde satışı anında yapılması gereken kayıt: 

---- I ------
BANKALAR 
KOMİSYON GİDERLERİ 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 
HİSSE SENETLERİ 
İHRAÇ PRİMLERİ 

549.000 
1.000 

500.000 

50.000 

1295 

23. İşletmenin yaptığı genel kurulda dağıtılmasına karar verilen karın 3.000 TL'lik 
kısmının iştiraki X AŞ' ye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

DÖNEM NET ZARARI 3.000 
DİGER TİCARİ BORÇLAR 3.000 

I 
B) 

I 
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 3.000 

DÖNEM NET KARI 3.000 
I 

C) I 

ORTAKLARA BORÇLAR 3.000 
DÖNEM NET KARI 3.000 

I 
D) I 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 3.000 
iŞTiRAKLERE BORÇLAR 3.000 

I 
E) I 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 3.000 
DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3.000 

I 

Yanıt: O 

Geçmiş yıl karları dağıtılması durumunda 570.Geçmiş Yıllar Karları Hesabı borçlandırılarak 
tasfiye edilir. Kar payı iştirake ait ise bu tutar ödenmek üzere 332.İştiraklere Borçlar Hesabına 
alınır. 
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24.İşletmenin yedeklerle ilgili hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir. 

Hisse senedi ihraç primleri: 
Yasal yedekler: 
Statü yedekleri: 
Olağanüstü yedekler: 
Hisse senedi iptal karları: 

30.000 
50.000 
40.000 
15.000 
20.000 

Bu bilgilere göre Kar Yedeklerinin tutarı kaç TL'dir? 

A) 30.000 
B) 45.000 
C) 50.000 
D) 85.000 
E) 105.000 

Yanıt: E 

Soruda Yasal yedekler, statü yedekleri ve olağan üstü yedekler kar yedekleri arasındadır ve 

hesapların toplamı 105.000 TL'dir. 

25.XY Kollektif şirketinin 100.000 TL sermayeyesi 2 ortak tarafından taahüt edilerek 

kurulmuştur. Ortaklar 30.000 TL tutarında mal ile 50.000 TL tutarında nakit 

vermişlerdir. Bu işlemlerin sonucunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sermaye hesabı 20.000 TL alacak kalanı verir. 

B) Sermaye hesabı 100.000 TL borç kalanı verir. 

C) Ödenmemiş Sermaye hesabı 80.000 TL alacak kalanı verir. 

D) Ödenmemiş Sermaye hesabı 20.000 TL borç kalanı verir. 

E) Sermaye hesabı 80.000 TL alacak kalanı verir. 

Yapılacak kayıtlar ile defteri kebir kalanları aşağıdaki gibi olacaktır. 

Sermaye taahüt edilince: 

501 ÖDENMEMİŞ SER~AYE~ 
500SERMAYE 

I 

Taahüt (Kısmen) yerine getirilince: 

I 
100KASA 

153 TİCARİ MALLAR 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

I 

100.000 

50.000 

30.000 

100.000 

80.000 

Yanıt: D 

500 SERMAYE 

100.000 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

100.000 80.000 

Borç Bakiyesi: 20.000 
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GELİR TABLOSU-MALİYET HESAPLARI 

1.Bir işletmenin belirli bir dönemde tüm gelir, gider ve maliyetlerini bir arada gösteren ve 
bunlann sonucu olarak ilgili dönem kar veya zararın yer aldığı tabloya ne ad verilir? 
A) Nakit Akım Tablosu 
B) Satışların Maliyeti Tablosu 
C) Gelir Tablosu 

D) Bilanço 

E) Fon Akım Tablosu 

Yanıt: C 
2. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından değildir? 

A) Satıştan İadeler 

B) Genel Yönetim Giderleri 
C) Faiz Gelirleri 

D) Karşılık Giderleri 
E) KuruluşVe Örgütlenme Giderleri 

Yanıt: E 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri bilanço hesabıdır. Gelir Tablosunun tüm hesapları için kitabın 
sonundaki ayrıntılı Gelir tablosunu inceleyiniz. 

3. Aşağıdakilerden hangisi brüt satış karı hesaplanırken dikkate alınmaz? 
A) Yurtdışı Satışlar 
B) Satış İskontoları 
C) Satıştan İadeleri 
D) Genel Yönetim Giderleri 
E) Satı lan Ticari Mallar Maliyeti 

Yanıt: D 
Genel Yönetim Giderleri Faaliyet gideri olduğu için faaliyet karı/zararının hesabında dikkate 
alınır. 

_4_. ___ ··1· ----

PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

ALICILAR 

xxxx 
xx 

xxxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 
A) Alıcı tarafından yapılan taşıma giderinin işletme tarafından üstlenilmesi 
B) Kredili yapılan satışın, taşıma giderlerini alıcıların üstlenmesi 
C) Kredili taşıma gideri yapılması 
D) Alıcıların yaptığı taşıma giderlerinin, malın maliyetine eklenmesi 
E) Alıcılara iskontolu taşıma hizmeti verilmesi 

Yanıt: A 
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5. 
----/ -----

PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ XXX 

İNDİRiLECEK KDV XX 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ XXXX 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Mal alış giderinin çek verilerek ödenmesi 

B) Mal satış giderinin nakit olarak ödenmesi 

C) Mal alış giderinin kredili olarak ödenmesi 

D) Mal satış giderinin çek ciro edilerek ödenmesi 

E) Mal satış giderinin çek keşide edilerek ödenmesi 
Yanıt: E 

760.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı mal ve hizmet satışı aşamasında yapılan 

giderler için borçlanır. Bu giiderin çek keşide edilerek (tanzim edilmesi) yapılması halinde 

1 03. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklanı r. 

6. Vergiye esas kar, gelir tablosunda aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile 

verilmiştir? 

A) Faaliyet Kan-Olağan Kar- Dönem Karı 

B) Brüt Satış Karı-Dönem Karı- Olağan Kar 

C) Brüt Satış Karı-Dönem Net Karı- Olağan Kar 

D) Faaliyet Karı-Brüt Satış Karı-Dönem Net Karı 

E) Olağan Kar-Brüt Satış Karı-Dönem Karı 
Yanıt: A 

Kitabın sonundaki ayrıntılı gelir tablosunu inceleyiniz. 

1. 718 seçeneğini kullanan işletmenin aktifinde kayıtlı olan taşıtının motoru 

yenilenmiştir. Bu durumda işletmenin yapacağı kaydın borç tarafında hangi hesabın 

bulunması gerekir? 

A) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 

B) Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

C) Çeşitli Giderler 

D) Taşıtlar 

E) Genel Yönelim Giderleri 
Yanıt: D 

Bir maddi duran varlığın değerini ve ömrünü artırıcı harcamalar, ilgili duran varlığın maliyetine 

eklenmek üzere borç yazılır. 
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8. 7/8 seçeneğini uygulayan ticaret işletmesinin, gicler çeşitlerinln tOplam tutarı 400 TL 
dir. Bu giderlerin % 20 si pazarlama giderlerine % 80'i yönetim giderlerine ait olduğu 
tespit edilmiştir. Bu tespitle ilgili olarak İşletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ----- I -------

PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA 

8) ----- I -------

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA 
PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

I 

C) i -------
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 

PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

I 
D) ___ _ 

PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
YANSITMA 

ı-------

E) i 
--~----

PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
YANSITMA HESABI 

----- I -------

80 
320 

400 

400 

80 
320 

80 
320 

400 

80 
320 

80 

320 

400 

400 

9. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonu gider ve maliyetlerinden değildir? 

A) Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

B) Direkt İşçilik Giderleri 

C) Genel Üretim Giderleri 

D) Hizmet Üretim Maliyeti 

E) Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 

Yanıt: A 

Yanıt: E 
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·. :··10-,12,soruları aşağıdaki' bilgilere göre yanıtlayınız. 

Yurtiçi satışlar 400 

Pazarlama satış ve dağıtıiiı Qiderteri 15 

Satıştan iadeler 45 

Diğer gelirler 20 

Satış iskontoları 35 

Satılan mamul maliyeti 120 

Genel yönetim Giderleri 35 

Satılan Ticari Mallar maliyeti 90 

1 O. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net satışlarının tutarı ne kadardır? 

~~ ~~ q~ 

0)400 E)340 
Yanıt: E 

Yurtiçi satışlar 400 

Diğer gelirler 20 

Satıştan iadeler (45) 

Satı§ is~ontolacı (3~) 

Net SATIŞLAR 340 

11. İşletmenin brüt satış karı ne kadardır? 

A)350 8)225 C)290 

0)130 E)340 
Yanıt: D 

Net SATIŞLAR 340 

Satılan mamul maliyeti (120) 

Satılan Ticari Mallar maliyeti f9Q) 

Brüt Satış Karı 130 

12. İşletmenin faaliyet karı ne kadardır? 

A)195 8)80 C)290 

0)230 E)200 
Yanıt: B 

Brüt Satış Karı 130 

Genel yönetim Giderleri (35) 

Pazarlama satıs ve dağıtım (15) 

Faaliyet Karı 80 
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13. 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
DİGER HAZIR DEGERLER 

xxx 
xxx 

İşletme yukarıdaki kaydı yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dönem içinde kullanılan posta pullarının gider yazılması 
B) Ödenen damga vergisinin gider yazılması 
C) Yönetim bölümüne yapılan giderin nakil ödenmesi 
D) Peşin ödenen vergilerin mahsubu 

E) Vadesi gelmiş kuponların tahsile gönderilmesi 

1301 

Yanıt: A 
İşletmenin cari dönem ihtiyacı için alınan posta pulları "Diğer Hazır Değerler" hesabına (borç) 
kaydedilir. Genellikle dönem sonunda kalan posta pulları sayılarak, dönem içinde harcananları 
tespit edilir. Yapılan bu tespit ile kullanılan posta pulları sonuç hesaplarına (gelir-gider) alınır. 

14. 
---- I ------

DÖNEM KARI VEYA ZARAR! XXXXX 
YURT İÇİ SATIŞLAR XXX 
SATIŞTAN İADELER XX 
KAMBİYO ZARARLAR! X 
GENEL YÖN. GİD. XXX 
S.T.M.M xxx 

Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış olarak kullanılmıştır? 

A) Karşılık Giderleri 

B) Satıştan İad,e_ler 

C) Kambiyo Zararları 

D) Yurt İçi Satışlar 

E) Genel Yönetim Giderleri 

Yanıt: D 
Dönem sonunda gelir hesapları "Dönem Karı Veya Zararı" hesabının borcuna, gider hesapları 
ise yine bu hesabın alacağına kaydedilir. Sorudaki kayıtta Yurtiçi Satışlar hesabı gelir hesabı 
olduğu için "Dönem Karı Veya Zararı" hesabının alacağına karşılık borçlandırılması gerekirdi. 
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15. 7/B seçeneğini kullanan işletmenin ödediği kira bedeli için yapılacak ilk kayıtta hangi 

gider hesabı kullanılır? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 

C) Çeşitli Giderler 

D) Amortisman Ve Tükenme Payları 

E) Genel Ü re tim Giderleri 
Yanıt: C 

16. Aşağıdakilerden hangisi "Dönem Karı veya Zararı" hesabına aktarılarak kapatılması 

gereken hesaplardan biri değildir? 

A) Satılan Mamuller Maliyeti 

B) Karşılık Giderleri 

C) Maliyet Giderleri Karşılığı 

D) Yurtiçi Satışlar 

E) İştiraklerden Temettü Gelirleri 
Yanıt: C 

17. Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda yer almaz? 

A) Hisse Senedi İptal Karları 

B) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

C) Satış İskontoları 

D) Önceki Dönem Gider Ve Zararlar 

E) Genel Yönetim Giderleri 
Yanıt: A 

"521-Hisse Senedi iptal karları hesabı" İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben 

yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı 

kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır. Bu hesap bilançoda sermaye yedekleri 

hesap grubunda yer almaktadır. 

18. Bir firma makine satışı sonucunda ortaya çıkan zararı aşağıdaki hesaplardan 

hangisine ne şekilde kaydetmelidir? 

A) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Hesabının alacağına 

B) Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabının borcuna 

C) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının borcuna 

D) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının alacağına 

E) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Hesabının borcuna 
Yanıt: C 

Tekdüzen hesap planı uygulamasında duran varlık satışından doğan kar veya zarar olağandışı 

niteliktedir. 
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19. Kambiyo zararları hesabı hangi hesap grubunda yer alır? 
A) HazıiD~erler 
B) Faaliyet Karları 
C) Faaliyet Giderleri 
D) Menkul Kıymetler 

E) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar 

Yanıt: E 

20. Aşağıdakilerden hangisi gider yerlerinde toplanan giderlerin dağıtımında kullanılan 
yöntemlerden biri değildir? 
A) Basit Dağıtım 
B) Kademeli Dağıtım 
C) Birincil Dağıtım 
D) Matematiksel Dağıtım 
E) Planlı Dağıtım 

Yanıt: C 

21. İşletmenin faaliyet hacminden ba!Jımsız olarak ortaya çıkan gider türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Olağanüstü Maliyet 
B) Sabit Maliyet 

C) Değişken Maliyet 
D) Azalan Maliyet 

E) Karma Maliyet 

Yanıt: B 

22. Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesaplardan hangisinin yansıtma hesabı 
yoktur? 

A) Direkt İşçilik Giderleri 
B) Genel Yönetim Giderleri 
C) Maliyet Muhasebesi 
D) Finansman Giderleri 
E) Karşılık Giderleri 

Yanıt: E 

23."Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları" hesabı, gelir tablosunda hangi bölümde yer 
alır? 

A) Satışların Maliyeti 
B) Olağandışı Gider Ve Zararlar 
C) Faaliyet Giderleri 
D) Dönem Net Karı Veya Zararı 
E) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar 

Yanıt: B 
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24. İşletme mali yılbaşında toptan satın aldığı. 4;000. TL değerinde Posta Pullarını 

kullandıkça aylık olarak giderleştirmektedir. Ocak Ayı sonunda işletmenin elinde 

3.000 TL değerinde posta pulu kaldığına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisinin 

yapılması gerekir? 

A) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 4.000 

KASA 4.000 

B) 
I 

DİGER HAZIR DEGERLER 3.000 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 3.000 
I 

C) I 

GENEL YÖN.GİDERLERİ 3.000 

DİGERHAZIR EGERLER 3.000 
I 

D) 

GENEL YÖN.GİDERLERİ 1.000 

DİGER HAZIR DEGERLER 1.000 
I 

E) I 

DİGER HAZIR DEGERLER 1.000 

GİDER TAHAKKUKLAR! 1.000 

Yanıt: D 

25. İşletme döviz kur farklarından dolayı kayba uğradığında yapacağı günlük defter 

kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansman Gideri 
B) Kasa 
C) Kambiyo Zararları 
D) Bankalar 
E) Karşılık Gideri 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir? 

A) Komisyon Giderleri 
B) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 
C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 
D) Karşılık Giderleri 
E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 

Tek Düzen hesap planı uygulamasında faaliyet giderleri; 

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

3- Genel Yönetim giderleri 

Yanıt: C 

Yanıt: C 
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27. İşletme, peşin fiyatı 300 TL olan malını iki ay vadeli olarak 360 TL. ye satmıştır. Bu 
işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KDV ihmal) 

A) 

ALICILAR 360 
YURTİÇİ SATIŞLAR 360 

I 
B) 

ALICILAR 360 
YURTİÇİ SATIŞLAR 300 
FAiZ GELiRLERi 60 

C) 

ALICILAR 360 
YURTİÇİ SATIŞLAR 300 
FiNANSMAN 60 
GİDERLERİ 

I 
D) 

ALICILAR 360 
YUIHİÇİ SATIŞLAR 300 
DIGER GELiRLER 60 

I 
E) 

ALICILAR 360 
YURTİÇİ SATIŞLAR 300 
KOMİSYON GELİRLERİ 60 

Yanıt: D 
İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında 
oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye 
katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, 
harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve 
satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb .. hasılat kalemleri 
"602.Diğer Gelirler Hesabında" izlenir. 

28.Bir limited şirketin dönem karı üzerinden hesaplanan vergi tutarının gösterildiği 
dönem sonu kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır? 
A) 691' Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıklarıı 
B) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 
C) 590 Dönem Net Karı 
D) 690 Dönem Karı veya Zararı 
E) 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 

Yanıt: A 

Dönem karı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler 
"691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabının" borcuna, "370-
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Bu 
hesap "590- Dönem Karı veya Zararı Hesabı" ile birlikte kapatılarak "692- Dönem Net Karı veya 
Zararı Hesabı"na devredilir. 
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29. Aşağıdaki 71A seçeneği hesaplarından hangisi 718 seçeneğinde de aynı isimle 

bulunmaktadır? 

A) Direk İşçilik Giderleri 

B) Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 

C) Genel Yönetim Giderleri 

D) Finansman Giderleri 

E) Genel Üretim Giderleri 
Yanıt: D 

Tek Düzen Hesap planında giderlerin fonksiyona göre bölümlenmesinde (7/A seçeneği) 780-

Finansman Gideri ile giderlerin çeşide göre bölümlenmesinde (7/B) 798- Finansman Gideri aynı 

isimle bulunmaktadır. 

30-32.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Bir işletmenin 31.12.2008 tarihli Gelir Tablosundan alınan bilgiler şu şekildedir: 

Brüt Satışlar 
Brüt Satış Karı 
Faaliyet Giderleri 
Satış İndirimleri 
Net Satışlar 
Faiz Gelirleri 
Komisyon Giderleri 
Finansman Giderleri 

820.000 TL 
480.000TL 
220.000 TL 

12.000 TL 
800.000 TL 

30.000TL 
5.000 TL 

50.000 TL 

30.Buna göre işletmenin satıştan iade tutarı ne kadardır? 

A) 10.000 
D) 7.000 

Brüt Satışlar 
Satış İndirimleri 
Satıstan İadeler 
Net Satışlar 

820.000 TL 
(12.000 TL) 

(8.000 TL) 
800.000 TL 

B) 9.000 
E) 5.000 

C) 8.000 

Yanıt: C 

31. Buna göre, işletmede Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borç kalanı TL'dir? 

A) 110.000 
D) 320.000 

Net Satışlar 
STMM 
Brüt Satış Karı 

B) 220.000 
E) 540.000 

800.000 TL 
(320.000 TL) 

480.000 TL 

C) 260.000 

Yanıt: D 
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32. Buna göre 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabının borcuna aktarılan gelir tablosu· 
hesaplarının toplamı ne kadardır? 

A) 615.000 
D) 870.000 

B) 650.000 
E) 915.000 

C) 740.000 

Yanıt:A 

Gelir tablosunun gider ve zarar hesapları dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zararı 
Hesabının borcuna aktarılarak kapatılır. Bu durumda bu hesabın borcuna aktarılacak hesaplar: 
Satış İndirimleri 12.000 TL 
Satıştan iadeler 8.000 TL 
STMM 320.000 TL 
Faaliyet Giderleri 220.000 TL 
Komisyon Giderleri 5.000 TL 
Finansman Giderleri 50.000 TL 
Toplam 615.000 TL 

33.Bir nakliye firmasına fatura karşılığında yapılan ödeme aşağıdaki gibi kaydedilmiştir: 

I 
PAZARLAMA SATIŞ DAGITIM 
GİDERLERİ 
TİCARİ MALLAR 
İNDİRİLECEK KDV 

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 
KASA 

----ı----------

xx 
xx 
xx 

xx 
xx 

Yukarıdaki yevmiye kaydında yer alan hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıstır? 

A) Yapılmakta Olan Yatırımlar 
B) Ticari Mallar 
C) İndirilecek KDV 
D) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 
E) Kasa 

Yanıt: A 
Bir nakliye firmasına fatura karşılığında yapılan ödemeler taşınan şeye göre bir borçlu hesaba 
alınır. Taşınan satın alınan emtia olursa, o emtianın maliyetine dahil edilebilmesi için ilgili stok 
hesabının (İlk Madde Malzeme.Ticari Mallar gibi), borcuna kayıt edilir. Taşınan şey işletmenin 
satışını yaptığı bir emtia ise pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabının (7/A seçeneğinde) 
borcuna, ya da Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabının (7/B seçeneği) borcuna 
kaydedilir. Şayet taşınan şey maddi duran varlık ise o maddi duran varlık işletme bünyesine 
girinceye kadar genellikle Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabının borcuna alınır. Yapılmakta 

olan Yatırımlar Hesabı o maddi duran varlığın işletme bünyesine fiilen girip aktifleştirilmesi 

durumunda alacaklandırılır. Soruda borçlu hesaplar arasında maddi duran varlık hesabı 

olmadığı için alacaklandırılması hatalı olacaktır. Ayrıca taşıma faturası diğer departmanları 

ilgilendiriyor (yönetim gibi) ise Genel Yönetim Gider hesabı borçlanır. 
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34. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda 

kesinlikle yer almaz? 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

C) İştirakler 
D) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

E) İştiraklere Sermaye Taahütleri 
Yanıt: O 

Gelir tablosu hesabı olan 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı bilançoda yer almaz. 

35. 1. 630 Araştırma Geliştirme Giderleri 

il. 750 Araştırma Geliştirme Giderleri 

111. 751 Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma 

Yukarıdaki hesapların dönem sonu işlemlerine ilişkin kayıtlarının sırası aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) 1 borçlu - 111 alacaklı/ il borçlu - 111 alacaklı 

B) 1 borçlu -111 alacaklı/ ili borçlu - il alacaklı 
C) il borçlu - 1 alacaklı / 111 borçlu - 1 alacaklı 
D) 1 borçlu - 111 alacaklı / il borçlu - 111 alacaklı 
E) il borçlu - 111 alacaklı / I borçlu - il alacaklı 

Yanıt: B 

Giderlerini 7/A seçeneğini kullanarak muhasebeleştiren işletmeler dönem içinde bir gider 

hesabına borç kaydı yaptığı zaman ilgili hesabın borcuna kayıt yapar: 

---- I --------

750 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ xx 
x 

xx 

Dönem sonunda bu gider hesabı gelir tablosu hesabına aktarılır. Aktarılırken, gider hesabının 

yansıtma hesabı ile gelir tablosu hesabı karşılıklı kullanılır: 

---- I --------

630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

GİDERLERİ YANSITMA 

xx 

Daha sonra açık kalan gider ve yansıtma hesapları kapatılır 

---- I ---------

751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME XX 

GİDERLERİ YANSITMA 
751 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

GİDERLERİ XX 
----ı 

xx 

Bu işlemlerden sonra sadece 630 Araştırma Geliştirme Giderleri hesabı açık kalacak bu hesap 

da (alacaklandırılarak) 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılacaktır. 
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36.Dönem Karı veya Zaran;.Hesabının borç toplainı:2so;OOOTL.ve·alacak toplamı 150.000 
TL dir.Bu bilgilere göre muhasebe kaydında aŞıığıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Dönem Net Zararı Hesabı 150.000 alacalandlrılır .. · 
B) Dönem Net Karı Hesabı 100.000 borçlandırılır; · · 
C) Dönem Kll.rı veya Zararı Hesabı 250.000 borçlandırilır; 
D) Dönem Net Zararı Hesabı 100.000 borçlandırılır. 
E) Dönem Net Kll.rı Hesabı 100.000 alacaklandırılır. 

Yanıt: D 

' - ' ' ' ' - .: : '" • • ' - : • ·~ 1 ::. 1 ' 

Sorudaki işlemle ilgili olarak kullanılacak hesaplar ~un,ı.ı:ır~ır: .. . . 
690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI Dönem sonlarindiı, son~Ç hesaplarında yer alan gelir ve 
gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları 
borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı borç (alacak kalanı) kalanı dönem zararını (karını) gösterir. 
692. DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI "690- Dönem Kll.r veya Zararı Hesabı" ile "691- Dönem 
Kll.rı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları"nın karşılıklı olarak kapatılması 
sonucu bulunan fark hu hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Kll.rı Hesabın 

alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir. Dönem karı söz konusu olduğu zaman bu 
hesap, dönem sonlarında "590- Dönem Net Kll.rı Hesabı"na devredilerek; dönem zararı söz 
konusu oldüğu zaman ·"591-Dönem net Zararı Hesabı"na devredilerek kapatılır. 
591. DÖNEM NET ZARARI (-) İşletmenin faaliyet döiıeriıine iliŞkin net zarar tutarının izlendiği 
hesaptır. Sonuç tiesapl~fınö~yiır alan "692. DönemJ.l~t K:ll.rı ~eya Zararı Hesabı"ndan aktarılan 
tutarlar bu hesaba borç, aynı hesaba alacak kaydedilir. · · 

B 690 DÖNEM KARI veya Z!\RARI A 

xxx xx 

GiDERLER GELİRLER 

250.000 150.000 

I 
692 DÖNEM NET KARI veya ZARARI 

690 DÖNEM KARI veya ZARARI 
/ 

591 DÖNEM NET ZARARI 

692 DÖNEM NET KARI veya ZARARI 

I 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 
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37.Gelir ve gider hesapları,ile Uglli aşağıdaki ifadelerden haiıgisi doğrudur? 

A) Gelir hesaplarındaki azalışlar alacağa kaydedilir. 

B) Gider hesapları alacak kalanı verir. 

C) Gider hesaplarındaki azalışlar, hesapların borca kaydedilir. 

D) Gelir hesaplarındaki artışlar, hesapların borç taraflarına kaydedilir. 

E) Gider hesaplarına ilk kayıt borca yapılır. 

Yanıt: E 

38.Bir sermaye şirketinde 690. Donem Karı veya Zararı Hesabının alacak kalanı 

aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A) Olağan karı 
B) Dönem net karını 
C) Faaliyet karını 
D) Vergi sonrası karı 
E) Vergi öncesi karı 

Yanıt: B 

690 Dönem karı veya Zararının alacağına gelir, hasılat ve kar hesaplarının toplanması, borcuna 

maliyet, gider ve zarar hesaplarının toplanması ile bu hesabın alacak bakiyesi vermesi 

durumunda işletme kar etmiş demektir. Ancak bu kar vergi öncesi brüt kardır. Brüt kardan net 

kara geçmek için vergi karŞılığının hesaplanıp bu tutardan düşülmesi gerekmektedir. 

39-42 soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. 

A. Limited şirketinin dönem sonu bazı hesaplarının kalanları aşağıdaki gibidir: 

Yurtiçi Satışlar 155.000 

Satış İskontoları 5.000 

Satıştan İadeler 10.000 

Gelecek Aylara Ait Giderler 3.000 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti 100.000 

Genel Yönetim Giderleri 20.000 

Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 7.500 

Faiz Gelirleri 25.000 

Kambiyo Karları 20.000 

Gelir tahakkukları 25.000 

Komisyon Giderleri 6.500 

Menkul Kıymet Satış Zararları 7.000 

Önceki Dönem Gider ve Zararları 2.000 

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 5.000 

Kurumlar Vergisi Oranı % 20 
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39.Dönem ··sonunda Dönein Karı veya Zararı hesabı. borçlandırıldığında aşağıdaki 
hesaplardan hangisi alacaklandırılmaz? 

A) Satış İskontoları 
B) Satıştan İadeler 
C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
D) Önceki Dönem Gider ve Zararları 
E) Gelecek Aylara Ait Giderler 

Yand:E 
690. DÖNEM KARI VEYA ZARARI Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve 
gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları 
borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı borç (alacak kalanı) kalanı dönem zararını (karını) gösterir. 
Bu hesap karşılığında mutlaka gelir tablosu (sonuç) hesaplarının kullanılması gerekir. Hesap 
borçlandırıldığında gider ve maliyet hesapları alacaklandırılır, alacaklandırıldığında gelir 
hesapları borçlandırılır. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı bilanço hesabı olduğu için 
kullanılmaması gerekir. 

I 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
642 FAiZ GELİRLERİ 

646 KAMBİYO KARLAR! 

690 DÖNEM KARI veya 

155.000 

25.000 

20.000 

ZARAR! 200.00<l<l.-__. 

I 

690 DÖNEM KARI veya ZARARI 158.000 

610 SATIŞTAN İADELER 
611 SATIŞ,İSKONTOLARI 
621 STMM 

. 630 P~.SAT.DAG.GİD. 
632 GENEL YÖN. GİD. 
653 KOMİSYON GİD. 
655 MENK.KIY.SAT.ZAR. 
681.ÖNC.DÖN.GiD.ve ZAR 

I 

10.000 

5.000 

100.000 

7.500 

20.000 

6.500 

7.000 

2.000 

B 690 DÖNEM KARI veya ZARARI 

40.Yukarıdaki bilgileri göre işletmenin 692 Dönem Net Karı veya Zararı hesabına 

yapılacak ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 158.000 TL alacaklı 
B) 200.000 TL borçlu 
C) 8.400 TL alacaklı 
D) 33.600 TL alacaklı 
E) 42.000 TL alacaklı 

Yanıt: D 

A 
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692. DÖNEM NEI KARI VEYAZARARI "690- Dönem Kar veya Zararı Hesabı" ile "691- Dönem 

Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları'nın karşılıklı olarak kapatılması 

sonucu bulunan fark hu hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Karı Hesabın 

alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir. Dönem karı söz konusu olduğu zaman bu 

hesap, dönem sonlarında "590- Dönem Net Karı Hesabı"na. devredilerek; dönem zararı söz 

konusu olduğu zaman "591-Dönem net Zararı Hesabı"na devredilerek kapatılır. 

I 8 690 DÖNEM KARI veya ZARAAI 

690 DÖNEM KARI veya ZARAR! 

691 DÔNEM KARI VERGİ VE 

DIGER YASAL YÜK . 

J2lQfJQ 1200.000 

gg,QQQ 

. KARŞILIKLARI 8.400 

A 

c. 692 DÖNEM NET KARI veya 

ZARAR! 

I 

B 692 DÖ.NET KARI veya ZARARI A 
33.600t-~----=.,.-------

33.600 

41.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kayıtlarında aşağıdaki 

hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesab.ı 5.000 TL borçlu 

B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 5.000 TL alacaklı 

C) Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı 33.600 TL borçlu 

D) Dönem Net karı Hesabı 33.600 TL alacaklı 

E) Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 33.600 TL borçlu 

I 
371. DÖNEM KARiNiN PEŞİN ÖDENEN 

VERGİ VE DİGER YÜK. HESABI 

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ 

ve FONLAR 

I 

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL 

YÜK. KARŞILIKLARI 

370. DÖNEM KARI VERGİ VE 

DİGER YASAL YÜK. 

KARŞILIKLARI 

I 
692 DÖNEM NET KARI veya ZARARI 

590 DÖNEM NET KARI 

I 

Yanıt: E 

B 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER 

5.000 

5.000 .. ~-,,r='"~· , 
B 692 DÖ.NET KARI veya ZARARI A 

8.40 
33.600 133.600 

.~00 

33.60 

33.600 
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42.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönem sonu bilançosunda 
1. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 5.000 TL pasifi 

düzenleyici hesap 
il. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı 5.000 TL aktif 
ili.Dönem Net karı Hesabı 33.600 TL pasif 
iV. Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 8.400 TL pasif 

Hangilerinin kullanımı hatalıdır? 

A) Yalnız 1 
B) Yalnız il 
C) ı ve il 
D) il ve 111 
D)lvelV 

Yanıt: B 

İşletmenin dönem net karıııı tespit edip kurumlar vergisi ile ilgili olarak yapacağı kayıtlardan 
sonra tüm. son.uç yani gelir tablosu hesapları sıfır bakiye vererek kapanacaktır. Diğer yandan 
dönem içinde borç kalanı veren 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı dönem sonunda 
371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabına aktarıldığı için bu 
hesapta kapanmıştır. Dolayısı ile bu hesabın da bilançoda yer almaması gerekir. 

43.Gelir ve gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Gelir hesaplarındaki azalışlar alacağa kaydedilir. 
B) Gider hesapları alacak kalanı verir. 
C) Gider hesaplarındaki azalışlar, hesapların borcuna kaydedilir. 
D) Gelir hesaplarındaki artışlar, hesapların borç taraflarına kaydedilir. 
E) Gider hesaplarına ilk kayıt borca yapılır. 

Yanıt: E 

44.Bir sermaye şirketinde 690. Donem Karı veya Zararı Hesabının alacak kalanı 
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A) Olağan karı 
B) Dönem net karını 
C) Faaliyet karını 
D) Vergi sonrası karı 
E) Vergi öncesi karı 

Yanıt: E 

690 Dönem karı veya Zararının alacağına gelir, hasılat ve kar hesaplarının toplanması, borcuna 
maliyet, gider ve zarar hesaplarının toplanması ile bu hesabın alacak bakiyesi vermesi 
durumunda işletme kar etmiş demektir. Ancak bu kar vergi öncesi brüt kardır. Brüt kardan net 
kara geçmek için vergi karşılığının hesaplanıp bu tutardan düşülmesi gerekmektedir. 
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1. 

PAZARLAMA SATIŞ 

VE DAGITIM 

GİDERLERİ 

İNDİRİLECEK KDV 
ALICILAR 

---- /----

TÜM KONULAR 

xxxx 

xx 
xxxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Alıcı tarafından yapılan taşıma giderinin işletme tarafından üstlenilmesi 

B) Kredili yapılan satışın, taşıma giderlerini alıcıların üstlenmesi 

C) Kredili taşıma gideri yapılması 

D) Alıcıların yaptığı taşıma giderlerinin, malın maliyetine eklenmesi 

E) Alıcılara iskontolu taşıma hizmeti verilmesi 

GENEL MUHASEBE 

2. 

Yanıt: A 

İşletmenin müşterisi iki hafta sonra teslim alacağı mal bedelinin o/o30'u olan 30 000 

TL'yi işletmenin banka hesabına yatırmıştır. İşletme malın teslimi ile kalan borcun 

tamamını çekle ödemiştir. Buna göre İşletmenin malın tesliminde yapacağı yevmiye 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KDV% 18) 

A) ---- I -----

B) 

C) 

D) 

E) 

BANKALAR 30.000 
ALINAN ÇEKLER 88.000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

I 

AL!NAN ÇEKL~R 70.000 

DIGER TiCARi BORÇLAR 48.000 
YURTIÇI SATIŞLAR 

HESAPLANAN KDV 
I 
I 

BANKALAR 70.000 

ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 30.000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

I 

ALINAN ÇEKLER 70.000 

DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 30.000 
YURTIÇI SATIŞLAR 

I 

I 

ALINAN ÇEKLER 
ALINAN SİPARİŞ 

88.000 

AVANSLAR! 30.000 
YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

I 

100.000 
18.00 

100.000 
18.000 

100.000 
18.000 

100.000 

100.000 
18.000 

Yanıt:E 
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3. İşletme' elindeki alacak senetlerini reeskont işlemine tabi tuttuğunda aşağıdaki 
esaplardan hangisine ne şekilde kaydetmesi gerekir? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının Borcuna 

B) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının Alacağına 

C) Reeskont Faiz Giderleri Hesabının Alacağına 

D) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Borcuna 

E) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının Alacağına 

Yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
I 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

xxx 

xxx 

4-5.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

Yanıt: B 

Satıcı X İşletmesi, alıcı Y işletmesine yaptığı kredili satış nedeniyle vadesi gelen 200TL 
tutarındaki alacağı için 250TL değerinde bono alarak ileri bir tarihe erlelemiştir. 

4. Yukarıdaki bilgilere göre satıcı X işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 250 
ALICILAR 200 
FAİZ GELİRLERİ 50 

B) 

ALICILAR 250 
ALICILAR 200 
FAİZ GELİRLERİ 50 

I 
C) I 

BORÇ SENETLERİ 250 
ALICILAR 200 
FAİZ GELİRLERİ 50 

D) 

ALICILAR 200 
FAİZ GELİRLERİ 50 

BORÇ SENETLERİ 250 
I 

E) 

ALICILAR 200 
FAİZ GELİRLERİ 50 

ALACAK SENETLERİ 250 
Yanıt: A 
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Bu işlemin alacaklı işletme açısından muhasebeleştirilmesinde vade farkı kadar 642-Faiz 

Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. Eski alacak senetsiz olduğu için Alıcılar Hesabı alacaklanırken, 

Alacak Senetleri Hesabı yeni senet tutarı kadar borçlandırılır. 

5. Alıcı Y işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

BORÇ SENETLERİ 250 

ALICILAR 200 

FAİZ GELİRLERİ 50 

B) 
1 

BORÇ SENETLERİ 250 

BORÇ SENETLERİ 200 

FİNANSMAN GİDERLERİ 50 

C) 

SATICILAR 200 

FİNANSMAN GİDERLERİ 50 

BORÇ SENETLERİ 250 
1 

D) 

SATICILAR 250 

BORÇ SENETLERİ 250 
1 

E) 

BORÇ SENETLERİ 250 

SATICILAR 200 

FİNANSMAN GİDERLERİ 50 
Yanıt: C 

Bu işlemin borçlu işletme açısından muhasebeleştirilmesinde vade farkı kadar Finansman 

Giderleri hesabı borçlandırılır. Eski borç senetsiz olduğu için Satıcılar Hesabı borçlandırılırken, 

Borç Senetleri Hesabı yeni senet tutarı kadar borçlandırılır. 

6 ve 7.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

X A.Ş., sermayesi 2.000.000-TL olan ve Y A.Ş.'ye ait 250.000.-TL nominal değerli hisse 

senetlerini ortak olmak amacıyla 300.000.-TL'ye satın almıştır. Y A.Ş. hisse senetlerine 

%10 oranında kar payı dağıtma kararı almış ve bu karar uygulanmıştır. 

6. X A.Ş., satın aldığı hisse senetlerini aşağıdaki hesapların hangisine kaydetmelidir? 

A) İştirakler Hesabı Borçlu 250.000.-TL 

B) İştirakler Hesabı Borçlu 300.000.-TL 

C) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı Borçlu 250.000.-TL 

O) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı Borçlu 300.000.-TL 

E) Hisse Senetleri Hesabı Borçlu 250.000.-TL 
Yanıt: B 
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7.' · X A.ş.1 v A.Ş'nin dağıtım .kararı verdiği kar payını tahsil.ettiğinde tahsilatını aşağıdaki 
hesaplardan hangisine kaydetmelidir? " ·· 
A) İştiraklerden Temettü Gelirleri 25.000.-TL 

B) İştiraklerden Temettü Gelirleri 30.000.-TL 

C) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 25.000.-TL 

D) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 30.000.-TL 

E) Gider Tahakkukları 30.000.-TL 

Yanıt: A 

8-1 O.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yıinıtlayınız. 
Alıcılardan Yaşar AY, A İşletmesinin ticaretini yaptığı mallardan sipariş ettiği 400TL'lik mai ile 
ilgili olarak 06.07.2002 tarihinde %30 avansı çek vererek ödemiştir, Mallar 01.09.2002 tarihinde 
teslim edilerek kalan tutar nakden ödenmiştir.(Vergiler ihmal edilecektir) 

8. A İşletmesinin 06.07.2002 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 
I 

ALICILAR 400 
ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 400 

B) 

KASA 400 
ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 400 

I 
C) I 

ALINAN ÇEKLER 120 
ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 120 

D) . •·/. 

ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 120 

ALINAN ÇEKLER 120 
I 

E) ·ı 

ALINAN SİPARİŞ 400 
AVANSLAR! 

ALINAN ÇEKLER 400 
I 

Yanıt: C 
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9. Alıcı Yaşar AY'ın 06.07.2002 tarihinde yapması. gereken kayıt aşağıdiıkilerden 

hangisidir? 

A) ---- I ----

VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 

VERİLEN ÇEK VE 

ÖDEME EMİRLERİ 

B) ---- I ----

VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 
VERİLEN ÇEK VE . 

ÖDEME EMİRLERİ 

C) ---- ı ----
VERİLEN ÇEK VE ÖDEME 

EMİRLERİ 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

ı-----

D) ____ / -----

VERİLEN ÇEK VE ÖDEME 

EMİRLERİ 
VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 

E) ___ _ 

KASA 
VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 
---- I ------

400 

400 

120 

120 

120 

120 

400 

400 

120 

120 

Yanıt: B 

Verilen Sipariş Avansları Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan 

stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Yapılan ödemeler bu hesaba 

borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir. 

1 O. A İşlemesinin 01.09.2002 tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisine borç kaydı yapılır? 

A) Alınan Sipariş Avansları 

D) Verilen Avanslar 

Yapılacak kayıt: 

KASA 
ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
I 

B) Verilen Sipariş Avansları 

E) Alınan Avanslar 

280 
120 

400 

C) Yurtiçi Satışlar 

Yanıt: A 
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11-14. Soruları aşağıdaki bilgilere göreyanıtlayınız. 

X işletmesinin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir: 
(Bin TL) 
Hesap Adı Borç Alacak 

Toplamı Toplamı 

Kasa 500 250 
Bankalar 2.500 1.450 
Ticari Mallar 3.250 120 
Yurtiçi Satışlar - 3.500 
Satıştan iadeler 10 -
Satış iskontoları 50 -
Pazarl. Salış ve Dağ. G. 50 -
Genel Yönetim Giderleri 300 -
Finansman Giderleri 204 14 

Dönem Sonunda yapılan muhasebe dışı envanter çalışmasında aşağıdaki hususlar tespit 
edilmiştir: 

1- Dönem içinde peşin olarak satılan ticari mala ilişkin 19.400 TL tutarındaki satış, kayıtlara 
14.900 TL olarak alınmıştır. 

2- Gider hesabına kaydedilen 20.000 TL tutarındaki kırtasiye malzemelerinin 12.000 TL'lik 
kısmı kullanılmıştır. 

3- Dönem sonu mal mevcudunun 250.000 TL olduğu tespit edilmiştir 

11.X işletmesinin satılan mal maliyeti tutarı kaç TL'dir? 

A) 3.000.000 B) 2.880.000 C)2.850.000 
2.650.000 E) 2.500.000 

STMM= Net Ticari Mal Girişi(Mal Hesabı Borç Kalanı) - Dönem Sonu Mal Mevcudu 

STMM,;(3.250.000-120.000)-250.000=2.880.000 

12.X işletmesinin brüt satış karı ne kadardır? 

A) 574.000 

D) 514.500 

B) 564.500 

E) 504.500 

C) 540.000 

D) 

Yanıt: B 

Yanıt: B 

Dönem içinde 19.400 TL'ye satılan mal 14.900 TL olarak kayıtlara alındığı için (19.400-14.900=) 
4.500 TL Yurtiçi satışlar hesabına eklenir. Bu durumda Brüt satış karı; 

Yurtiçi satışlar 3.504.500 

(Satışlan İadeler) 10.000 

(Satış iskontoları) 50.000 

(STMM) 2.880.000 

Brüt Satış Karı 564.500 
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13.X işletmesi tarafından kullanılmayan kırtasiye malzemesine ilişkin dönem sonu kaydı 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) ---- I -----

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

---- I ------

B) ı------
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

GELECEK AYLARA AİT 
GİDERLER 

ı------

C) ____ i ------

GELECEK AYLARA AİT• 
GİDERLER 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

---- I ------

D) '-~----
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

DİGER STOK!-AR 
---ı 

E) ----
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 

GENEL YÖN!=TİM 
GİDERLERİ. 

---- I ------

8.000 
8.000 

8.000 
8.000 

12.000 
12.000 

12.000 
12.000 

8.000 

8.000 

Yanıt: A 

Gider hesabına kaydedilen kırtasiye malzemelerinin kullanılmayan kısmının (20-12=8.000) 

gelecek döneme aktarmak için genel yönetim giderleri hesabından gelecek aylara ait giderler 

hesabına atılması gerekir. 

14. X işletmesinin faaliyet karı ne kadardır? 

A) 514.500 B) 272.000 C) 222.500 

D) 32.500 E) 18.500 
Yanıt:C 

Kullanılmayan kırtasiye malzemelerinin genel yönetim giderleri hesabından çıkarılması ile genel 

yönetim giderleri hesabının borç kalanı (300.000-8.000=) 292.000 TL olur. Bu durumda faaliyet 

karı· 

Brüt Satış Karı 564.500 

Genel Yönetim Giderleri 292.000 

Pazarlama Satış ve Dağ. Giderleri 50.000 

Faaliyet Karı 222.500 
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15. Müşteriye yapılan,KDV dahil 4.720 TL'lik satış karşılığında; müşteri 3.500 dolar i 
ödemiş kalan tutar için müşteriye çek ciro edilmiştir. İşletmenin yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Dolar kuru 1.400, KDV oranı % 18 olarak 
alınacaktır.) 

A) 

KASA 4.900 
YURTİÇİ SATIŞLAR 4.000 
HESAPLANAN KDV 720 

ALINAN ÇEKLER 180 
I 

B) 
I 

YURTİÇİ SATIŞLAR 4.000 
ALINAN ÇEKLER 720 
HESAPLANAN KDV 180 

ALINAN ÇEKLER 4.900 
I 

C) 

KASA 4.720 
İNDİRİLECEK KDV 180 
YURTİÇİ SATIŞLAR 4.720 
ALINAN ÇEKLER 180 

I 
D) 

KASA 4.900 
YURTİÇİ SATIŞLAR 4.000 
İNDİRİLECEK KDV 720 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 180 

I 
E) 

KASA 4.720 
VERİLEN. ÇEK VE ÖDEME 
EMiRLERi 180 

YURTİÇİ SATIŞLAR 4.000 
HESAPLANAN KDV 720 
ALINAN ÇEKLER 180 

I 

Yanıt: A 

16 ve 17. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
İşletme nakit fazlasını değerlendirmek amacı ile bir A.Ş.'nin ihraç ettiği nominal değeri 4 
TUAdet olan hisse senetlerinden 36.000 adetini 180.000-TL'e 12.05.2006 tarihinde satın 
almıştır. Hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 4,5 TL dir. İşletme 14.04.2007 
tarihinde hisse senetlerinin yarısını 5.5 TUadet birim fiyattan satmıştır. 
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16. İşletmenin 31.12,2006 tarihinde ihtiyatlılık kavramına göre yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I -------

MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

FİNANSMAN GİDERLERİ 
----ı 

B) ---- I ------

KARŞILIK GİDERLERİ 
MENKUL KIYMET OEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

I 

C) ____ ı -------
HİSSE SENETLERİ 

KARŞILIK GİDERLERİ 
----ı 

D) ı ------,,-----
MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

HİSSE SENETLERİ 
----ı 

E) ı -------
FİNANSMAN GİDERLERİ 

HİSSE SENETLERİ 
I 

45.000 
45.000 

18.000 

18.000 

135.000 
135.000 

45.000 
45.000 

18.000 
18.000 

Yanıt: B 

17.İşletmenin 14.04.2007 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Karı Hesabı 9.000 TL Alacaklı 

B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı 9.000 TL Borçlu 

C) Konusu Kalmayan Karşılık Hesabı 45.000 TL Borçlu 

O) Konusu Kalmayan Karşılık Hesabı 18.000 TL Alacaklı 

E) Hisse Senetleri Hesabı 90.000 TL Borçlu 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: 

KASA 

MENKUL KIYMET DEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI 

HİSSE SENETLERİ 

KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR 

MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 

99.000 

9.000 

90.000 

9.000 

9.000 

Yanıt: A 
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18-20.soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayın ız. 

Sürekli envanter yöntemini uygulayan X Ticaret işletmesinin 31.12.2002 tarihli genel geçici 
mizanında yer alan bilgilerin bazıları aşağıdaki gibidir: 

HESAP ADI BORÇ ALACAK 

Kasa 450 125 

Ticari Mallar 875 90 

Borç Senetleri 102 412 

18. İşletme kasasının fiili sayımında 300TL olduğu tespit edilmiş ve aradaki farkın daha 
sonra araştırdması kararlaştırılmıştır. İşletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---~ I -----
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

KASA 

B) ---- I -----

SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 
KASA 

----ı------

C) ı _____ _ 
SAYIM VE TESELLÜM 

NOKSANLAR! 
KASA 

D) ___ _ 

SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALAR! 

KASA 

E) ___ _ 

KASA 
SAYIM VE TESELLÜM 
FAZLALARI 

25 
25 

125 

125 

25 

25 

300 
300 

25 

25 

Yanıt: C 

19. İşletmenin fiili envanter sonucu SOOTL 'lik ticari malın olduğu tespit edilmiştir. 
İşletmenin yapacağı kayıtta aşağıdakilerden hangisi bulunur? 

A) Kasa Hesabı 15 TL Alacaklı 

B) Ticari Mallar Hesabı 15 TL Alacaklı 

C) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar 15 TL Alacaklı 

O) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar 800 TL Borçlu 

E) Sayım Ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 15 TL Alacaklı 

Yanıt: E 
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Sürekli envanter yöntemini uygulayan bir işletmenin Ticari Mallar Hesabının borç kalanı fiili 

mevcudu vermesi gerekir. Aksi durumda stok fazlası veya noksanı söz konusudur. Soruda 

sayım ve tesellüm fazlası söz konusudur. Hesap kalanı (875-90=785), fiili mevcuttan küçük 

olduğu için 15 TL tutarında stok fazlası vardır. Yapılacak yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

TİCARİ MALLAR 

SAYIM VE TESELLÜM 

FAZLALAR! 

----/-----

15 

15 

Diğer yandan aralıklı envanter yönteminde ticari mal çıkışları eşanlı kayıtlardan çıkmadığı için 

ticari mal kalanı fiili mevcudu vermez. 

20. Borç senetlerinin bilanço günündeki net 

gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
değeri 320 TL 'dir. İşletmenin yapması 

A) ---- I ------

REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

BORÇ SENETLERİ 

REESKONTU 

B) ---- I ------

BORÇ SENETLERİ REESKONTU 

REESKONT FAİZ GELİRLERİ 
----ı 

C) ___ _ 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

BORÇ SENETLERİ 

REESKONTU 

D) ___ _ 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

BORÇ SENETLERİ 

REESKONTU 
ı-------

E) '------
REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

300 
300 

10 
10 

112 

112 

10 
10 

412 
412 

Yanıt: B 

Net değer, senetlerin bilanço. günündeki değerlerine indirgenmiş halidir. İşletmenin dönem 

sonunda (Bilanço gününde) yapacağı reeskont işlemi ile alacak veya borç senetlerinin net 

değeri bulunur.Başka bir ifade ile cüzdandaki senetlerin nominal değeri ile net değerleri 

arasındaki fark yapılan reeskonta eşittir. 
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21;İşletme alıcılardan birinden aldığı 250TL'lik pdliçeyı:.kabule gönderij'or;·: Budunimdiı 
işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden .. lianğiiıldiı? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 
-KABULDEKi SENETLER 

ALACAK SENETLERİ 
-CÜZDANDAKİ SENETLER 

I 
B) 

ALICILAR 
ALACAK SENETLERİ 
·KABULDEKi SENETI.ER 

I 
C) 

ALACAK SENETLERİ 
·KABULDEKİ SENETLER 

ALICILAR 

D} 

ALACAK SENETLERİ 
-CÜZDANDAKİ SENETLER 

ALICILAR 
I 

E) I 

ALACAK SENETLERİ 
-CÜZDANDAKi SENETLER 

ALACAK SENETLERİ 
-KABULDEKİ SENETLER 

I 

22. 

PAZARLAMA SATIŞ VE 
DAGITIM GİDERLERİ 
İNDİRİLECEK KDV 

xxxxx 
xxx 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

- p- ·--· -

-· '""···· 

250 

250 

250 .. ' 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

xxxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 
A) Mal alış giderinin çek verilerek ödenmesi 
B) Mal satış giderinin nakit olarak ödenmesi 
C) Mal alış giderinin kredili olarak ödenmesi 
D) Mal satış giderinin kredili olarak ödenmesi 
E) Mal satış giderinin çek verilerek ödenmesi 

-::: 

Yanıt: A 

Yanıt: E 
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23. işletme nakit ihtiyacı için 250 TL'lik alacak senedini. bankaya iskonto ettinniştir. 

24. 

Senedin net değeri olan' 225 TL'yi nakden aıwor.İşletmenin bu işlem için yapması 

gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

BANKALAR 225 
KOMİSYON GİDERLERİ 25 

ALACAK SENETLERİ 250 
1 

B) 

KASA 225 
FİNANSMAN GİDERLERİ 25 

ALACAK SENETLERİ 250 
I 

C) 1 

ALACAK SENETLERİ 250 
KASA 225 
KOMİSYON GİDERLERİ 25 

I 
D) 1 

ALACAK SENETLERİ 250 
KASA 225 
FİNANSMAN GİDERLERİ 25 

E) 1 

ALACAK SENETLERİ 250 
KASA 225 
FAİZ GELİRLERİ 25 

Yanıt: B 

SATICILAR xxxxx 
ALACAK SENETLERİ xxxxx 

İşletme yukarıdaki kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapmıştır? 

A) Çek verilerek satıcılara olan borcu ödeme 

B) Alacak senedi ciro ederek satıcılara olan borcu ödeme 

C) Satıcılara hatır senedi verme 

D) Satıcılara çek keşide etmek 

E) Kredili satışlardan doğan alacağı satıcılara temlik etmek 
Yanıt: B 
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25. · İşletmenin, müşterilerinden birinin nakit .sıkıntısı n~enlyle, va~esl gelen 500TL'llk 
semıdl 560TL'lik Heri tarihli yeni bir senetle değiŞtirilmiştlr. işletmenin ·yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

ALACAK SENETLERİ 
KOMİSYON GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
I 

B) 

KASA 
KOMİSYON GELİRLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

C) 

ALACAK SENETLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
FAİZ GELİRLERİ 

D) 

ALACAK SENETLERİ 
KASA 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

I 
E) 

ALACAK SENETLERİ 
KASA 
FAİZ GELİRLERİ 

500 
60 

560 

500 
60 

440 

560 
500 

60 

560 
500 
60 

560 
500 
60 

---- I Yanıt: C 
26. İşletme alıcılardan olan alacağının 350 TL'lik kısmı için aynı tutarda bir çek almıştır. 

İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

ALINAN ÇEKLER 
ALICILAR 

B) 

ALICILAR 
ALINAN ÇEKLER 

I 
C) 

ALICILAR 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

I 
D) I 

ALINAN ÇEKLER 
SATICILAR 

E) 

SATICILAR 
ALINAN ÇEKLER 

I 

350 
350 

350 
350 

350 

350 

350 
350 

350 
350 Yanıt: A 
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27. İşletme, peşin olarak satın ·aldığı inallann 400 liralık kısmı sözleşme şartlanna 

uymadığı IÇln • ıade ·etmiştir. (KDV Oranı %18) •İşletmenin yapması gereken kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

SATIŞTAN İADELER 400 
TiCARi MALLAR 400 

I 

B) 
I 

TİCARİ MALLAR 400 
İNDİRİLECEK KDV 72 

KASA 472 

C) 

KASA 472 
TİCARİ MALLAR 400 

HESAPLANAN KDV 72 

D) I 

TİCARİ MALLAR 400 
HESAPLANAN KDV 72 

KASA 472 
I 

E) I 

SATIŞTAN İADELER 400 
İNDİRİLECEK KDV 72 

TİCARİ MALLAR 472 
I 

Yanıt: C 

28. İşletme iştiraki olduğu bir A.Ş.'ye kredili olarak mal satışı yapmıştır. Bu işlemle ilgili 

olarak yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi ve ne şekilde kaydedilir? 

A) Alıcılar Hesabının Alacağına 

B) İştirakler Hesabının Alacağına 

C) İştirakler Hesabının Borcuna 

D) Yurtiçi Satışlar Hesabının Borcuna 

E) Yurtiçi Satışlar Hesabının Alacağına 
Yanıt: E 

29. Aşağıdakilerden hangisi "Diğer Alacaklar Hesap Grubu" hesaplarından biri değildir? 

A) Ortaklardan Alacaklar 

B) Personelden Alacaklar 

C) Bağlı Ortaklardan Alacaklar 

D) İştirakler 
E) Şüpheli Diğer Alacaklar 

Yanıt: D 
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30. İşletmenin makine satışı · sonucu ortaya çıkan zarar hangi hesaba ne şekilde 
kaydedilir? . 
A) Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabını Alacağına 
B) Diğer Olağandışı Gioer Ve Zararlar Hesabının Borcuna 
C) Genel Üretim Giderleri Hesabının Borcuna 
D) Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Hesabını Borcuna 
E) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabının Alacağına 

Yanıt: B 

31. İşletme bankaya verdiği virman talimatıyla satıcı işletmeye olan 200 lira borcunu 
ödemiştir. İşletmenin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR 200 
BORÇ SENETLERİ 200 

I 
B) 

I 
BORÇ SENETLERİ 200 

SATICILAR 200 
I 

C) I 

SATICILAR 200 
BANKALAR 200 

I 
D) I 

BANKALAR 200 
SATICILAR 200 

E) 

BANKALAR 200 
BORÇ SENETLERİ 200 

I 

Yanıt: C 

32. Maliyeti 10.000 TL olan bir mal, uğradığı hasar nedeniyle bilanço günündeki değeri 
7.000 TL'ye düşmüş olup değer düşüklüğü kesindir. Buna göre yapılacak muhasebe 
kayıtlarında aşağıdakilerden hangisi kullanımı doğrudur? 
A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Borçlu, 3.000 TL 
B) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Borçlu, 3.000 TL 
C) Kasa Hesabı Borçlu 3.000 TL 

D) Karşılık Giderleri Alacaklı, 3.000 TL 
E) Ticari Mallar Hesabı Alacaklı, 7.000 

Yanıt: B 
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Yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 

paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik 

değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların 

piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi halinde yapılacak kayıtlar, değer düşüklüğünün 

kesin olup olmaması durumuna göre değişecektir. Değer düşüklüğünün kesin olması halinde, 

değer düşüklüğü kadar doğrudan gider hesabına (diğer olağan gider ve zararlar hesabına) borç 

kaydedilirken, ilgili stok hesabı alacalandırılır. Soruya göre yapılacak kayıt; 

____ , ___ _ 
DİGER OLAGAN GİDER 

VE ZARARLAR 

TiCARİ MALLAR 
3.000 

3.000 

Stok değer düşüklüğünün kesin olmaması halinde "654. Karşılık Giderleri Hesabı"nın borcu 

karşılığında 158.Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabına alacak kaydedilir. 

33 ve 34.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

X şirketi Y şirl\etine başvurarak borçlusu olduğu 27.000.-TL'lik senet karşılığında 20.000.-TL çek 

ile 10 ay vadeli 10.000.-TL'lik senedi ciro etmeyi önermiş Y şirketi de bu öneriyi kabul etmiştir. 

Senetlerin değişim işlemi de tamamlanmıştır. 

33. Bu verilere göre X şirketinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A} ---- I -----

BORÇ SENETLERİ 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

B} 
I 

ALACAK SENETLERİ 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALINAN ÇEKLER 
ALACAK SENETLERİ 

I 

C} I 

BORÇ SENETLERİ 
FiNANSMAN GİDERLERİ 

ALINAN ÇEKLER 

ALACAK SENETLERİ 
1 

D} I 

ALACAK SENETLERİ 

FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

E) ----
BORÇ SENETLERİ 
FAİZ GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 

30.000 

27.000 
3.000 

27.000 
3.000 

27.000 
3.000 

27.000 
3.000 

20.000 
10.000 

20.000 
10.000 

20.000 
10.000 

30.000 

30.000 Yanıt: C 
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34. Bu verilere göre Y şirketinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 
I 

BORÇ SENETLERİ 10.000 
ALINAN ÇEKLER 20.000 

ALACAK SENETLERİ 20.000 
FAİZ GELİRLERİ 10.000 

I 
B) 

I 
BORÇ SENETLERİ 10.000 
ALINAN ÇEKLER 20.000 

BORÇ SENETLERİ 20.000 
FAİZ GELİRLERİ 10.000 

C) 

ALACAK SENETLERİ 30.000 
ALACAK SENETLERİ 27.000 
FAİZ GELİRLERİ 3.000 

I 
D) 

ALACAK SENETLERİ 10.000 
ALINAN ÇEKLER 20.000 

ALACAK SENETLERİ 27.000 
FAİZ GELİRLERİ 3.000 

l 
E) I 

ALACAK SENETLERİ 30.000 
ALINAN ÇEKLER 7.000 
ALACAK SENETLERİ 20.000 
FAİZ GELİRLERİ 3.000 

Yanıt: D 

35. Aşağıdaki durumlardan hangisinde bilanço toplamı artar? 
A) Nakit mal alımı 

B) Duran varlıklara amortisman ayrılması 

C) Hatır senedi alınması 

D) Çek tahsili 

E) Borç senedine karşılık çek ciro edilmesi 

Yanıt: C 
Hatır senedi alındığı takdirde Alacak Senetleri Hesabının borçlandırılması ile aktif toplamı; Diğer 
Çeşitli Borçlar Hesabının alacaklandırılması ile pasif toplamı artacağı için bilanço toplamı da 
artacaktır. 
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36. "A" İşletmesi, alıcı Veli Telll'ye yarısı.ve KDV'si peşin diğer yarısı çek karşılığı olmak 

üzere 2000 TL'lik mal satmış ve aşağıdaki kaydı yapmıştır (KDV %18). 

----/----

KASAHESABI 
AUNAN ÇEKLER 

SATICILAR 
HESAPLANAN KDV 

1360 
1000 

2000 
360 

"A" İşletmesinin yapması gereken düzeltme kaydında aşağıdakilerden hangisi yer 

alır? 

A) Yurtiçi Satışlar Hesabı 4000 Alacaklı 

B) Satıcılar Hesabı 4000 Alacaklı 

C) Yurt İçi Satışlar Hesabı 200 Borçlu 

D) Satıcılar Hesabı 2000 Borçlu 

E) Kasa Hesabı 2000 Borçlu 
Yanıt: D 

İşletmenin yapması gereken kayıt şöyle olacaktır: 

SATICILAR 2000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 2000 

37. Aşağıdaki hesaplardan hangisi ticari alacakların izlendiği hesaplardan biri değildir? 

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 

B) Alacak Senetleri Hesabı 

C) Ortaklardan Alacaklar Hesabı 

D) Alıcılar Hesabı 

E) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 
Yanıt: C 

38. Alacak Senetleri hesabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alacak senetleri tahsil edildiğinde, hesabının alacağına kaydedilir 

B) Senet alındığında, hesabının borcuna kaydedilir 

C) Alacak Senetlerinin tahsilatı için dava açıldığında, hesabın alacağına kaydedilir 

D) Alacak senetleri için hesaplanan reeskont tutarı, hesabının alacağına kaydedilir 

E) Alacak senetleri ciro edildiğinde, hesabının alacağına kaydedilir 
Yanıt: D 

Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak 

senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde Alacak Senetleri Reskontu(-)" hesabı 

kullanılır. Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan 

Gider ve Zararlar" grubundaki "657. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen 

dönemde bu hesap "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar" grubundaki "647. 

Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır. 
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39-40.Soruları ·Aşağıdaki Bllglle~ Göre•,Yandlayınız. .ı ' 

X işletmesi Y işletmesine 1.500.-TL (KDV Hariç) tutarında mal satmış Y işletmesi ise X 
işletmesine bu işlem karşılığında 1.000.-TL'lik çek düzenlemiş kalan tutar için ise çek ciro 
etmiştir. (KDV oranı % 18) 

39. Bu verilere göre X işletmesinin yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 

ALICILAR 770 
ALINAN ÇEKLER 1.000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.500 
HESAPLANAN KDV 270 

1 
B) 

1 
ALACAK SENETLERİ 770 
ALINAN ÇEKLER 1.000 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1.500 
HESAPLANAN KDV 270 

C) 

ALACAK SENETLERİ 1.770 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1.500 
HESAPLANAN KDV 270 

1 
D) 

ALINAN ÇEKLER 1.770 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1.500 
HESAPLANAN KDV 270 

E) 

ALICILAR 1.770 
YUFİTİÇİ SATIŞLAR 1.500 
HESAPLANAN KDV 270 

Yanıt: D 

X işletmesinin aldığı çeklerin tamamı ile alınan çekler hesabına borç kaydı yapılması gerekir. X 
işletmesi açısından cekin ciro edilmiş veya adına düzenlenmesinin bir farkı yoktur. 
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40. Y işletmesinin yapacağı kayıt aşağıdakllerden·hangisldir? 

A) ---- I ----

TİCARİ MALLAR 

İNDİRİLECEK KDV 

ALINAN ÇEKLER 

VERİLEN ÇEK 

ÖDEME EMİRLERİ 
VE 

B) ---- I ----

TİCARİ MALLAR 

HESAPLANAN KDV 

ALINAN ÇEKLER 
----ı 

C) ----
TİCARİ MALLAR 

İNDİRİLECEK KDV 

VERİLEN ÇEK 

ÖDEME EMİRLERİ 

ALINAN ÇEKLER 

VE 

ı-----

D) ----
SATICILAR 

ALINAN ÇEKLER 

BORÇ SENETLERİ 
ı-----

E) __ _ 

ALACAK SENETLERİ 

ALINAN ÇEKLER 

BORÇ SENETLERİ 
----/ 

1.500 
270 

1.500 
270 

1.500 
270 

1.500 

1.000 
770 

1.770 

1.000 
770 

1.000 
770 

1.500 1.500 

1.000 
770 

GENEL MUHASEBE 

Yanıt: C 

Y işletmesinin kaydında ciro edilen çekler için 101 Alınan Çekler Hesabı, kendi keşide ettiği 

(düzenlediği) çekler ise 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı alacaklanır. 

41. Aşağıdakilerden hangisi, Mali Duran Varlık hesapları arasında değildir? 

A) İştirakler 

B) Yapılmakla Olan Yatırımlar 

C) Bağlı Menkul Kıymetler 

D) İştiraklere Sermaye Taahhütleri 

E) Bağlı Ortaklıklar 
Yanıt: B 
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42. İşletmenin daha önce 3.000 TL'li.k keşide ettiği çekin, ;banka hesabından alındığı; 
gelen dekonttan anlaşılmıştır. Bu durumda işletmenin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? · 

A) ---- I ----

BANKALAR 
ALINAN ÇEKLER 

I ----,-----

B) ---- I ----

ALINAN ÇEKLER 
BANKALAR 

C) __ _ 

VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

BANKALAR 

D) ___ _ 

BANKALAR 
VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ 

I 
E) ı _____ _ 

BANKALAR 
SATICILAR 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 

3.000 

3.000 
3.000 

43-45.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
Yanıt: C 

X AŞ, ticari ilişkisi olduğu Y AŞ. Üzerine ve Z AŞ lehine bir poliçe keşide etmiş ve poliçe kabul 
edilmiştir. 

43. Yukarıdaki bilgilere göre, poliçenin kabul edilmesi ile X AŞ nin yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A} 
I 

BORÇ SENETLERİ xxx 
SATICILAR xxx 

B) 
I 

SATICILAR xxx 
BORÇ SENETLERİ xxx 

I 
C) I 

SATICILAR xxx 
ALICILAR xxx 

I 
D) I 

BORÇ SENETLERİ xxx 
ALICILAR xxx 

E) 

ALICILAR xxx 
SATICILAR xxx Yanıt: C 
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Poliçe: Keşidecinin,. muhataba sene.din teslimi karşılığında belli bir miktar paranın vadesinde 

lehdara ödenmesini emrettiği kıymam .evraktır; Poliçede üç taraflı ilişki söz konusudur. 

-Keşideci: Senedi düzenleyen (emri veren)(soruda X A.Ş.) 

-Muhatap: Senedi ödeyecek olan (Kabul etmesi şartı ile senet borçlusu) (soruda Y A.Ş.) 

-Lehdar: Senet bedellini alacak olan (soruda Z AŞ.) 

Poliçenin kabul edilmesi ile X A.Ş. açısından kredili borcun ve alacağın eş anlı olarak sona 

ermesi demek olduğundan, "Satıcılar hesabı" borçlandırılır, "Alıcılar hesabı" alacaklandır
ılır. 

44. Poliçenin kabul edilmesi ile V AŞ'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR xxx 
BORÇ SENETLERİ xxx 

I 
B) 

I 

SATICILAR xxx 
ALACAK SENETLERİ xxx 

I 
C) I 

SATICILAR xxx 
ALICILAR xxx 

I 
D) I 

BORÇ S,ENETLERİ xxx 
ALICILAR xxx 

E) 

ALICILAR xxx 
SATICILAR xxx 

I 

Yanıt: A 

Poliçeyi kabul etmesi ile muhatap Y işletmesinin kredili borcu (X A.Ş e olan), senetli borç (Z A.Ş 

e) haline gelecektir. Bunun için "Satıcılar Hesabının" borçlandırılması ve "Borç Senetleri" 

hesabının alacaklandırılması gerekmektedir. 
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45. Poliçenin kabulüyle Z AŞ'nin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

SATICILAR 
BORÇ SENETLERİ 

----ı 

B) I -----

ALACAK SENETLERİ 
ALICILAR 

C) __ _ 

SATICILAR 
ALICILAR 

ı-----

D) ~~--
BORÇ SENETLERİ 

ALICILAR 

E) __ _ 

ALICILAR 
ALACAK SENETLERİ 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

Yanıt: B 
Poliçenin kabul edilmesi ile lehdar Z A.Ş.'nin kredili (X A.Ş.den olan) alacağı senetli hale 
(Y.A.Ş'den) geleceği için "Alıcılar hesabını" alcaklandırırken, "Alacak Senetleri" hesabının 
borçlandırması gerekir. 

46. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Maddi Olmayan Duran Varlıklar arasında değildir? 
A) Haklar 

B) Verilen Sipariş Avansları 

C) Verilen Avanslar 

D) Birikmiş Amortismanlar 

E) Şerefiye 

Yanıt: B 

47. Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklar hesabıdır? 
A) Özel Maliyetler 
B) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 
C) Taşıtlar 
D) Haklar 
E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

Yanıt: B 
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48. ! --------

ŞÜPHELİ TiCARİ 
ALACAKLAR KARŞIUGI 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

---- I --------

xxx 

xxx 

Yukandaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Şüpheli duruma düşen ticart alacaklar için karşılık ayrılmasına 

B) Şüpheli duruma düşen ticart alacağın tahsiline 
C) Şüpheli duruma düşen ticari alacağın tahsil olanağının kalmamasına 

D) Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline 
E) Şüpheli hale gelen alacağın tekrar tahsil etme ihtimalinin oluşmasına 

49-51.Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtıayınız. 

GENEL MUHASEBE 

Yanıt: C 

İşletme, bilgisayar sistemi seçmek ve sözleşme yapmak üzere personelini görevlendirmiş ve 

kendisine 5.000TL iş avansı ve 500TL yolluk avansı vermiştir. Personel seçtiği sistem için 

sözleşme yapmış ve 4.000TL ödeme yapmıştır. Personelin yolluk tutarı ise 400TL olmuştur. 

Bilgisayar sistemi bir ay sonra 40.000TL bedelle işletme tarafından teslim alınmıştır (Vergiler 

ihmal edilmiştir). 

49. Yukarıdaki bilgilere göre, personel avans ödemelerinin kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
I 

VERİ.LEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 5.500 

KASA 5.500 
I 

B) 
I 

VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 5.000 

KASA 5.000 
I 

C) I 

PERSONEL AVANSLAR! 5.000 

İŞ AVANSLAR! 500 
KASA 5.500 

I 

D) I 

PERSONEL AVANSLAR! 500 
İŞ AVANSLAR! 5.000 

KASA 5.500 

E) I 

PERSONEL AVANSLAR! 500 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 5.000 

KASA 5.500 
I Yanıt: D 
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50. Yukarıdaki bilgilere göre işletme avansları kapatırken aşağıdaki kayıtlardan hangisini 
. yapması gerekir? 

A} ---- ı -----
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

B) ----

KASA 
PERSONEL AVANSLAR! 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

1 
C) 1 

PERSONEL AVANSLAR! 
İŞ AVANSLA_RI 

GENEL YONETİM 
GİDERLERİ 

1 
D) 1 

İŞ AVANSLAR! 
PERSONEL AVANSLAR! 

KASA 
VERİLEN AVANSLAR 
GENEL YÖN. GİDERLERİ 

E) ___ _ 

5.500 

5.500 

5.000 
500 

5.000 
500 

KASA 1.100 
VERİLEN AVANSLAR 4.000 
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

İŞ AVANSLAR! 
PERSONEL AVANSLAR! 

----ı 

400 

5.500 

500 

5.000 

5.500 

1.100 
4.000 

400 

5.000 
500 

Yanıt: E 

51. Yukarıdaki bilgilere göre bilgisayarın işletmeye teslimi ile yapılması gereken kayıtta 
aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydı yapılır? 

A) Alınan Avanslar 

B) Verilen Avanslar 

C) Personel Avansları 

D) Verilen Sipariş Avansları 

E) Personel Avansları 

Yapılacak kayıt: 

----'-----
DEMİRBAŞLAR 

KASA 
VERİLEN AVANSLAR 

40.000 
36.000 

4.000 

Yanıt:B 
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·52 ve 53. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletme satmak üzere ithal edeceği mallar için bankada 50.000 Dolar tutarında akreditif açmış 

ve diğer işlerin tamamlanmasından sonra % 18 KDV ve gümrük vergileri ödenerek mallar 

gümrükten çekilmiştir (1 $ = 1.5TL). 

52. Yukarıdaki bilgilere göre akreditif açılmasına ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

İŞ AVANSLAR! 

GENEL YÖN. GİDERLERİ 

HESAPLANAN KDV 

B) ---- I ----

VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 

BANKALAR 
----ı-----

C) / -----
VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 

BANKA KREDİLERİ 

D) ----
BANKALAR 

VERİLEN SİPARİŞ 

AVANSLAR! 
ı-----

E) / ------

88.500 

1.500 

75.000 

75.000 

BANKA KREDİLERİ 88.500 
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 

75.000 
13.500 

1.500 

75.000 

75.000 

88.500 
Yanıt: C 

'Verilen Sipariş Avansları hesabı" Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe 

bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Yapılan ödemeler 

bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir. 

53. Yukarıdaki bilgilere göre gümrükten çekilen malların işletmeye ulaşana kadar 

yapılacak işlemler aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir? 

A) Ticari Mallar 

B) İlk Madde Ve Malzeme 

C) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

D) Diğer Stoklar 

E) Verilen Sipariş Avansları 
Yanıt: D 

"Diğer Stoklar Hesabında" değeri düşen stoklar, yoldaki stoklar, komisyoncudaki mallar vs. 

izlenir. 
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54.İşletme .KDV hariç. 2.SOOTL'ye satın aldığı demirbaş bedelini kasasında bulunan . ve 
kayıtlara 1 ;5 TL kur üzerinden geçtiği 2000 $ veren;ık ödemiştir. Ödeme tarihinde 1 $ = 
1.55 . TL olduğuııa göre işletmenin yapacağı yevmiye kayıtlarında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz? 
A) Kambiyo Karları Hesabı Borçlu 

B) İndirilecek KDV Hesabı Borçlu 

C) Kasa Hesabı Borçlu 

D) Kasa Hesabı Alacaklı 

E) Kambiyo Karları Hesabı Alacaklı 

Yanıt: A 
İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

----'-----
KASA 3.100 

KASA ($ KASASI) 3.000 
KAMBİYO KARLAR! 100 

I 

DEMİRBAŞLAR 2.500 
İNDİRİLECEK KDV 270 

KASA 2.770 

55.Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabını dönem sonunda kapatırken hangi hesaba ne 
şekilde kayıt yapmalıdır? 

A) Karşılık Giderleri Hesabına Borç 

B) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabına Alacak 

C) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabına Borç 

D) Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabına Alacak 

E) Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabına Borç 

Yamı: Ç 

"Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı" Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer 
vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır. Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin 
ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Yıl sonunda tahakkuk 
edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen "37. 
Borç ve Gider Karşılıkları" grubunda bulunan "371. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri Hesabı" borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370. Dönem Karı Vergi 
ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, 
dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır. 
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56. 12.11.2006 tarihinde bankaya döviz hesabı açtırılarak 30.000 dolar yatınlmışhr. 

14.12.2006 tarttilnde ise aynı hesaptan 10.000 dolar çekilmiştir. Yılsonunda bu 

hesaba 100 dolar faiz işlemiştir. (12.11.2006 tarihinde dolar kuru 1,410 TL, yıl 

sonunda dolar kuru 1,430 TL'dlr.) (vergiler ihmal) İşletmenin dönem sonunda 

yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangidir? 

A) 
1 

BANKALAR 28.743 
KAMBİYO KARLARI 28.600 
FAİZ GELİRLERİ 143 

1 

B) 
1 

BANKALAR 543 
KAMBİYO KARLARI 400 
FAİZ GELİRLERİ 143 

C) 1 

BANKALAR 543 
KAMBİYO ZARARLAR! 400 
FAİZ GELİRLERİ 143 

1 

D) 1 

BANKA KREDİLERİ 543 
KAMBİYO KARLARI 400 
FAİZ GELİRLERİ 143 

1 

E) 1 

KAMBİYO KARLARI 400 
BANKALAR 400 

1 

Kambiyo Karının Hesaplanması: 20.000 x (1.430-1.410) = 400 

Faiz Gelirinin Hesaplanması: 100 x 1.430 = 143 

Yanıt: B 

Not: Bu soruda vergiler ihmal edilmese idi Peşin Ödenen vergi ve fonlar hesabı kesinti tutarı 

kadar borçlandırılacaktır. 

57. İşletmelerin· ticari işlemlere dayanan gerçek bir alacağı olmadığı halde, kredi 

gereksinimini karşılamak üzere aldıkları poliçe ve bonolara ne ad verilir? 

A) Alonj 

B) Senet karşılığı kredi 

C) Alacak senedi 

D)Teminat mektubu 

E) Hatır senedi 
Yanıt: E 
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58.İşletmenln bankadan aldığı krediyi ödemek için ıııııcılardan aldığı çeki ciro etmesi 
halinde aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapmalıdır? 

A) 
I 

BANKALAR xxxx 
BANKA KREDİLERİ xxxx 

I 
B) 

I 

BANKA KREDİLERİ xxxx 
BANKALAR xxxx 

C) 

ALINAN ÇEKLER xxxx 
VERİLEN ÇEKLER VE 

ÖDEME EMİRLERİ xxxx 
D) 

VERİLEN ÇEKLER VE xxxx 
ÖDEME EMİRLERİ 

BANKALAR xxxx 
E) 

BANKA KREDİLERİ xxxx 
ALINAN ÇEKLER xxxx 

I 
Yanıt: E 

59. Aşağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici hesaplardan biri değildir? 

A) Verilen Çek Ve Ödeme Emirleri Hesabı 

B) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 

C) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

D) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı 

E) Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı 

Yanıt: E 

Düzenleyici Hesaplar: Asli hesapları etkileyen ve asli hesapların temsil ettiği aktif ve pasif 
değerlerin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplardır. Bunlar; 1-

Aktifi Düzenleyici Hesaplar 2- Pasifi Düzenleyici Hesaplar olarak ikiye ayrılır. 

Aktif düzenleyici hesaplar: Aktif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak amacı için 
kullanılırlar ve bu hesaplar pasif nitelikli olmalarına rağmen aktifte (-) işaretli olarak yer alırlar. 
Örneğin Birikmiş Amortismanlar, Verilen çek ve ödeme emirleri Hs. Vb. 

Pasif düzenleyici hesaplar: pasif değerlerden birinde düzenleme etkisi oluşturmak için 
kullanılırlar ve bu hesaplar aktif nitelikli olmalarına rağmen pasifte(-) işaretli olarak yer alırlar. 
(Borç Senetleri Reeskont, menkul kıymet ihraç farkları Hesabı vb) Aktif ve pasifi düzenleyici 
hesapların kullanılması ile net bilanço elde edilir. 
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60. İşletme maliyeti 90 000 TL birikmiş amortismanı 30.000 TL olan makinesini yenilemek 

amacıyla peşin olarak 70 000 TL ye satmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı 

aşağıdakilerden hangisidir? (KDV ihmal) 

A) __ _ 

KASA 100.000 
TESİS MAKİNE VE 
CİHAZLAR 90.000 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 10.000 

B) 

KASA 70.000 
TESİS MAKİNE VE 
CİHAZLAR 60.000 

DİGER OLAGANDIŞI 
GELiR VE KARLAR 10.000 

C) 
KASA 70.000 

BİRİKMİŞ 30.000 

AMORTiSMANLAR 
TESİS MAKİNE VE 90.000 

CİHAZLAR 
DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 10.000 

I 
D) 

KASA 70.000 
TESİS MAKİNE VE 
CİHAZLAR 60.000 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 10.000 

E) 

KASA 70.000 

BİRİKMİ_Ş 30.000 
AMORTiSMANLAR 

TESİS MAKİNE VE 
CİHAZLAR 90.000 

ÖZEL FONLAR 10.000 
I Yanıt: E 

61. Satıcı işletmeye verilen mal siparişi için çek ciro edilerek avans ödenmiştir. Yapılacak 

kayıtta borçlu ve alacaklı hesaplar sırası ile aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Alınan Çekler-Verilen Sipariş Avansları 

B) Verilen Sipariş Avansları-Alınan Çekler 

C) İş Avansları-Alınan Çekler 

D) Ticari Mallar-Alınan Çekler 

E) Verilen Avanslar-Satıcılar 
Yanıt: B 
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· ,ı12~. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A İşletmesi, B limited şirketinin 01.06.2008 tarihinde ihraç ettiği 3 ay vadeli ve nominal bedeli 
300.000 TL olan finansman bonolarını ihraç tarihinde iskontolu olarak 270.000 TL'ye banka 
havalesi ile almıştır. Her iki işletme de aylık mali tablo düzenlemektedir. 

62.A işletmesinin 01.06.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A} --. -. ~, .~ ı----
ÖZEL KESİM TAH. SENET 
BONOLAR! 

BANKALAR 
GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 

----ı 

B} ı-----
KAMU KESİM TAH. SENET 
BONOLAR! 

BANKALAR 
GELECEK AYLARA 

·.AİT GİDERLER 
----ı 

C} / ____ _ 

KAMU KESİM TAH. SENET 
BONOLAR! 

BANKALAR 
----ı 

D} / ____ _ 

KAMU KESİM TAH. SENET 
BONOLAR! 

BANKALAR 

E} ----'--- ı _____ _ 
'ÖZEL KESİM TAH. SENET 
BONOLAR! 

BANKALAR 
FAİZ GELİRLERİ 

----/ 

300.000 

300.000 

300.000 

270.000 

300.000 

270.000 

30.000 

270.000 

30.000 

300.000 

270.000 

270.000 
30.000 

Yanıt: A 

Tahvil ve senetler sabit getirili menkul kıymetlerdir. İhraç edilen tarafından vadesi geldiğinde 
nominal değer üzerinden ödeme yapılacağı için alan için nominal değer altında yapılan ödeme 
(ki iskonto denir) gelecek dönemi ilgilendiren faiz geliridir. Soruda 30.000 TL gelecek 
dön'!lmierde Faiz Gelirleri Hesabına aktarılması için 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına 
alacak kaydedilmesi gerekir. 
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63. A işletmesinin 30 Haziran günü yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 10.000 TL alacaklı 

B) Faiz Gelirleri Hesabı 10.000TL alacaklı 

C) Faiz Gelirleri Hesabı 20.000 TL borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Karları 10.000 TL alacaklı 

E) Kasa 10.000 TL borçlu 
Yanıt: B 

Bir aylık sürenin geçmesi ile gelecek aylara ait gelirler hesabından faiz gelirleri hesabına 

aktarım yapılması gerekir. Tutar ise 30.000/3 =10.000 TL olarak hesaplanacaktır. Yapılacak 

kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

___ , ____ _ 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLERİ 

FAİZ GELİRLERİ 

---'-----

ıo.ooo 
10.000 

64. B işletmesinin 01 Haziran günü yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı d<>Orudur? 

A) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 30.000 TL alacaklı 

B) Finansman Giderleri Hesabı 10.000 TL alacaklı 

C) Finansman Giderleri Hesabı 30.000 TL borçlu 

D) Menkul Kıymet Satış Zararları 30.000 TL alacaklı 

E) Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı 30.000 TL borçlu 

Yanıt: E 

Başabaşın altın da tahvil bono ihraç eden işletmeler nominal bedel ile tahsilat arasındaki 

farklar, gelecek dönemde giderleştirilecek finansman gideri olarak 305/405 MENKUL KIYMET 

İHRAÇ FARKLAR!(-) hesabına alınır. İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki g
ibi olacaktır. 

---/-----
BANKALAR 270.000 

MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKI 30.000 

ÇIKARILMIŞ BONO 
VE SENETLER 

300.000 

___ , _____ _ 
65.B işlemesinin temmuz ayı sonunda düzenleyeceği bilançoda Menkul Kıymet İhraç 

Farkları Hesabı ne kadar kalan verir? 

A) 270.000 B) 30.000 C) 20.000 

0)10.000 E) O 
Yanıt: D 
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B işletmesi haziran ve temmuz ayına isabet eden finansman giderini, Menkul Kıymet İhraç Farkı 
Hesabından Finansman Giderine aktaracağı için temmuz ayı bilançosunda bu hesap 10.000 TL 
kalacaktır. Bu tutar da ağustos ayında finansman giderine aktarılarak tasfiye edilecektir. 

66 ve 67. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız 

A işletmesi 21 Mart tarihinde 10.000 TL + % 18 KDV bedelli mal satmış, alıcı B işletmesi 
karşılığında 30 Nisan tarihli 8.000 TL tutarlı çek ciro etmiş ve 21 Mart tarihli 7.000 TL tutarlı çek 
keşide etmiştir. Alıcı işletme mal bedeli ve KDV'sini aşan kısmı daha sonra teslim alacağı mallar 
için avans olarak kalmasını· istemiştir. 

66. A işletmesinin yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır? 

A) Alınan.Çekler.Hesabı,1,5.000 TL borçlu 
B) Alacak Senetleri HeSllbı 8.000 TL alacaklı 
C) Yurtiçi satışlar Hesabı 15.000 TL alacaklı 
D) Hesaplanan KDV Hesabı 1 .800 TL borçlu 
E) Alınan Sipariş Avansları Hesabı 3.200 TL alacaklı 

Yanıt: E 
A işletmesinin aldığı 30 Nisan vadeli çekleri özün önceliği ilkesi gereği 121 Alacak Senetleri 
Hesabına 8.000 TL bedelle, 21 Mart Tarihli çekleri ise 101 Alınan Çekler Hesabına 8.000 TL 
bedelle borç kaydetmesi gerekir. 21 Mart tarihinde teslim ettiği malların bedeli olan 10.000 TL'i 
600 Yurtiçi Satışlar Hesabına, satışa ilişkin KDV'ni ise 391 Hesaplanan KDV hesabına 1.800 TL 
bedelle alacak kaydetmesi gerekir. Alınan çeklerin bedeli ile satış bedeli ve buna ilişkin katma 
değer vergisi arasındaki farkın da 3.200 TL olarak 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabının 
alacağına kaydetmesi gerekir. Bu durumda işletmenin yapması gereken yevmiye maddesi 
aşağıdaki gibi olacaktır. 

---- I ------

ALINAN ÇEKLER 7.000 
ALACAK SENETLERİ 8.000 

YURTİÇİ SATIŞLAR 10.000 
HESAPLANAN KDV 1.800 
ALINAN SİPARİŞ 
AVANSLAR! 3.200 

67. B işletmesinin yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı 
yanlıstır? 

A) Ticari Mallar Hesabı 10.000 TL borçlu 
B) Verilen Sipariş Avansları Hesabı 3.200 TL borçlu 
C) Alacak Senetleri Hesabı 8.000 TL alacaklı 
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı 7.000 TL alacaklı 
E) Borç Senetleri Hesabı 8.000 TL alacaklı 

Yanıt: E 



1348 

B işletmesinin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır. 

---ı ' 
TİCARİ MALLAR . 
İNDİRİLECEK KDV 
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLAR! 

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME 
EMİRLERİ . 
ALACAK SENETLERİ • 

10.000 
1.BOO 
3.200 

7.000 

B.000 

GENR MUHASEBE 

•s işletmesinin kendi müşterilerinden aldığı vadeli çekler 121 Alacak Senetleri Hesabının 

borcunda kayıtlı iken, bu çeklerin mal alımı için ciro edilmesi halinde bu hesabın alacaklanması 

gerekir. 

68. A İşletmesi daha önce kredili mal alımı ile ilgili olarak borçlandığı B işletmesine olan 

borcuna karşılık başka bir ticari mal vermiştir .. A işletmesinin yapacağı kayıt 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

SATICILAR xxxx 
TİCARİ MALLAR xxxx 
HE$APLANAN KDV xx 

B) 
I 

SAT]CILAR xxxx 
YURTİÇİ SATIŞLAR xxxx 
HESAPLANAN KDV xx 

C) 

ALICILAR xxxx 
YURTİÇİ SATIŞLAR xxxx 
HESAPLANAN KDV xx 

D) 

SATIŞTAN İADELER xxxx 
YURTİÇİ SATIŞLAR xxxx 
HESAPLANAN KDV xx 

E) 

ALICILAR xxxx 
TİCARİ MALLAR xxxx 
HESAPLANAN KDV xx 

Yanıt: B 

A işletmesinin ticari mal alımlı kredili borcu 320. Satıcılar Hesabında kayıtlıdır. Bu borca karşılık 

ticari verildiğinde bu işlemin satış gibi değerlendirilerek 600.Yurtiçi Satışlar hesabına alacak 

kaydı yapılırken, 320.Satıcılar Hesabının borçlanması gerekir. 
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. 69-70 Soruları Aşağıdaki Bilgill!re Göre Yanıtlayınız. 
işletme, borcuna karşılık satıcılara çek keşide etmiştir. 

69.İşletmenln yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır? 

A} Satıcılar 
D) Alınan Çekler 

B) Alıcılar C) Bankalar 
E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

Yanıt: A 
İşletmenin yapması gereken kayıtta aşağıdaki gibi olur: 

I 

SATICILAR XX 

VERİLEN ÇEKLER ve 
ÖDEME EMİRLERİ xx 

70. Yukarıdaki işlem satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilmelidir? 

A) 

SATICILAR xx 
ALINAN ÇEKLER xx 

I 
B) 

ALACAK SENETLERİ xx 
ALICILAR xx 

C) 

ALINAN ÇEKLER xx 
ALICILAR 

xx 

D) 

VERİLEN ÇEKLER ve xx 
ÖDEME EMİRLERİ 

ALACAK SENETLERİ xx 

E) 

ALINAN ÇEKLER xx 
ALACAK SENETLERİ xx 

Yanıt: C 
Satıcı işletme açısından, karşı işletme "Alıcı" durumundadır. Alıcı işletmenin keşide ettiği çek 
"Alınan Çekler" hesabına borç kaydedilirken, Alıcının borcu sona ereceği için "Alıcılar" hesabının 
alacaklanması gerekir. 
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71 ve 72. Sorulan Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

A işletmesi sipariş ettiği bir kamyoneti satın almak üzere, kamyonet yetkili acentası B 

işletmesine avans olarak 20.000 TL tutarında bir çek ciro etmiştir. B İşletmesi bu işlem için 

fatura düzenlemiş ayrıca A işletmesinin isteği üzerine fatura Marı. kadar banka teminat mektubu 

vermiştir. 

71.A işletmesinin bu işlemle ilgili olarak yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisi kullanılmaz? 
A) Verilen Sipariş Avansları 
B) İndirilecek KDV 
C) Alınan Çekler 
D) Borçlu Nazım Hesap 
E) Alacaklı Nazım Hesap 

A işletmesi bu işlemle ilgili olarak aşağıdaki kaydı yapar: 

----'-----
VERİLEN AVANSLAR' 

İNDİRİLECEK KDV" 
ALINAN ÇEKLER 

----ı 

NAZIM HESAP'" 
NAZIM HESAP 

20.000 
3.600 

23.600 

23.600 

23.600 

Yanıt: A 

'A İşletmesinin taşıt alımı için yaptığı bu ödeme, 259 Verilen Avanslar hesabına borç kaydedilir. 

•• Normalde avans işlemleri KDV'ye tabi değildir. Zira mal teslim ve hizmet ifası henüz 

gerçekleşmemiştir. Ancak teslimden önceki bu işlemde fatura düzenlendiği için KDV doğmuştur . 

... Banka teminat mektubu nazım hesaplarda izlenir. 

72.B işletmesinin yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisine alacak kaydı 

yapılır? 

A) Alınan Sipariş Avansları 
B) İndirilecek KDV 
C) Alınan Çekler 
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

E) Yurtiçi Satışlar 

B işletmesi bu işlemle ilgili olarak aşağıdaki kaydı yapar: 

ALINAN ÇEKLER 23.600 

ALINAN SİPARİŞ 

AVANSLARr 

HESAPLANAN KDV 
----ı 

NAZIM HESAP 23.600 
NAZIM HESAP 

---- 1 ------

20.000 
3.600 

23.600 

Yanıt: A 

• B işletmesi kamyonet acentesi olduğu için satışı yapacağı kamyonet için aldığı avans "340 

Alınan Sipariş Avansları Hesabına" kaydetmesi gerekir. 
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73. 

---- I ---------

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
PERSONEL AVANSLAR! 
PERSONELE BORÇLAR 
PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
ve FONLAR 
ÖDENECEK SOSYAL 
GÜV. KESİNTİLERİ 

----ı 

xxx 
x 

xx 

x 

x 

Yukarıdaki ücret bordrosu kaydında yanlış kullanılan hesap hangisidir? 
A) Genel Yönetim Giderleri 
B) Personel Avansları 
C) Personele Borçlar 
D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

74-78. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

1351 

Yanıt: D 

X işletmesinin Genel geçici mizan ile kesin mizanda yer alan bazı hesapların borç ve alacak 
toplamları aşağıdaki gibidir: 

HESAPLAR GENEL GEÇiCi MiZAN KESiN MiZAN 
Borç Alacak Borç Alacak 

100 KASA 115.000 100.00 115.000 100.000 
102 BANKALAR 330.000 300.000 330.000 303.000 
103 VERiLEN ÇEKLER ve ODEME EMiRLERi 10.000 16.000 13.000 16.000 
108 DIGER HAZIR DEGERLER 10.000 - 10.000 6.000 
11 O HiSSE SENETLERi - - 24.000 -
120 ALICILAR 145.000 100.000 145.000 112.000 
121 ALACAK SENETLERi 12.000 - 12.000 -
128 ŞUPHELI TiCARi ALACAKLAR - - 12.000 
129 ŞUPHELI TiCARi ALACAKLAR KARŞILIGI - - - 6.000 
153 TiCARi MALLAR 200.000 35.000 ? ? 
180 GELECEK AYLARA AiT GiDERLER - - 8.000 -
240 BAGLI MENKUL KIYMETLER 24.000 - 24.000 24.000 
280 GELECEK YILLARA AiT GiDERLER 20.000 - 20.000 8.000 
621 SATILAN TiCARi MALLAR MALiYETi - - 140.000 140.000 
q54 KARŞILIK GiDERLERi - - 6.000 6.000 
770 GENEL YÖNETiM GiDERLERi 30.000 o 36.000 36.000 
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74. Bankalar hesabı ile ilgili envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 3.000 

BANKALAR 3.000 

B) 
I 

BANKALAR 3.000 

VERİLEN ÇEKLER ve 
ÖDEME EMİRLERİ 3.000 

C) 

VERİLEN ÇEKLER ve 
ÖDEME EMİRLERİ 

BANKALAR 

3.000 

3.000 

D) 

VERİLEN ÇEKLER ve 
ÖDEME EMİRLERİ 

303.000 
303.000 

BANKALAR 

E) 

BANKALAR 303.000 

VERİLEN ÇEKLER ve 
ÖDEME EMİRLERİ 303.000 

Yanıt: C 

Genel geçici mizanda 102 Bankalar Hesabının alacak toplamı olan 300.000 TL, Kesin Mizanda 

303.000 TL olmuştur. Bu işlem Bankalar hesabının 3.000 TL alacaklandırıldığını gösterir. Diğer 

yandan Bankalar Hesabının düzenleyici hesabı olan 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

Hesabının borç toplamı 10.000 TL'den 13.000 TL'e yükselmiştir. Bu işleme Verilen çekler ve 

Ödeme Emirleri Hesabına envanter işlemlerinde 3.000 TL borç kaydı yapıldığinı gösterir. 

Özetle bu envanter kaydı keşide edilen 3.000 TL tutarlı bir çekin banka tarafından ödendiğinin 

envanter işlemlerinde anlaşılması ile yapılmıştır. 

75.Yukarıdaki bilgilere göre 108 Diğer Hazır Değerler hesabı ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)İşletme kredi kartlı satışlarını bankadan tahsil etmiştir. 

B) işletmenin 6.000 TL tutarlı havalesi tahsil edilmiştir. 

C) İşletme 10.000 TL tutarlı posta pulunun 6.000 TL lik kısmını dönem içinde harcanmıştır. 

D) İşletmenin dönem sonunda 6.000 TL tutarlı posta pulu mevcuttur. 

E) İşletmenin vadesi gelmiş 4.000 TL tutarındaki kuponu tahsil edilmiştir. 
Yanıt: C 

Genel Geçici Mizanda sıfır olan 108 Diğer Hazır Değerler Hesabının alacak toplamı, Kesin 

Mizanda 6.000 TL olmuştur. Yani Envanter kayıtlarında bu hesaba 6.000 TL alacak kaydı 
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yapılmıştır. Dikkat edilecek olursa Genel Yönetim Giderleri hesabının borç toplamı kesin 
mizanda 6.000 TL artmıştır. Yani envanter işlemlerinde; 

/ 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

108 DİGER HAZIR 

DEGERLER 

/ 

6.000 

6.000 

Yevmiye kaydı yapılmıştır. Bu kayıt dönem içinde alınarak aktifleştirilen bir hazır değerin (pulun) 
dönem içinde kullanılan kısmının (6.000 TL) giderleştirilmesi ile ilgilidir. Diğer yandan diğer 
seçeneklerdeki hususların hepsinin olma ihtimali vardır ancak ilgili hesaplarda hareket olmadığı 
için doğru seçenek olmayacaktır. Dönem sonunda 4.000 TL değerli pul kaldığı için D seçeneği 
de olmayacaktır. 

76. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ticari alacaklarla ilgili olarak dönem sonunda 
yaptığı yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz? 

A) Alıcılar Hesabı 12.000 TL alacaklı 
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 12.000 TL borçlu 
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 6.000 TL alacaklı 
D) Karşılık Giderleri 6.000 TL borçlu 
E) Alacak Senetleri Hesabı 12.000 TL borçlu 

Yanıt: E 
Kesin mizanda Alıcılar Hesabının alacak toplamının 112.000 TL olması, Envanter kayıtlarında 
bu hesaba 12.000 TL kayıt yapıldığını gösterir. Ayrıca genel geçici mizanda olmamasına 
rağmen kesin mizanda şüpheli ticari alacaklar hesabına 12.000 TL borç toplamı olması; Alıcılar 
hesabında kayıtlı 12.000 TL tutarında alacağın şüpheli hale geldiğini gösterir. Diğer yandan 
Şüpheli Ticari Alacak karşılığı ve Karşılık Giderleri hesabının kesin mizanda yer alması bu 
şüpheli alacakla ilgili olarak karşılık ayrıldığını gösterir. İşletmeninin yaptığı envanter kaydı 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

/ 
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

120 ALICILAR 

129 ŞÜPHELİ TİCARİ 

ALACAKLAR KARŞILIGI 

I 

12.000 

6.000 

12.000 

6.000 

Alacak Senetleri hesabının borç toplamı genel geçici mizan ve kesin mizanda aynı olduğu için 
herhangi bir envanter kaydı yapılmamıştır. 
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77.Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır. 

B) işletmenin izleyen dönemde satmayı düşündüğü hisse senetlerinin tutarı 24.000 TL dir. 

C) Onceki dönemde peşin ödenmiş olup izleyen döneme isabet eden giderlerin tutarı 8.000 

TL'dir. 
D) Kasa Hesabı ile ilgili olarak herhangi bir envanter kaydı yapılmamıştır. 

E) Alacak senetleri mukayyet değerle değerlenmiştir. 
Yanıt: A 

İşletmenin genel geçici mizanında yer alan hesaplar dönem içinde kullandığı hesapları gösterir. 

Genel geçici mizanda STMM hesabına kayıt olmaması işletmenin sürekli envanter yöntemini 

değil aralıklı envanter yöntemini kullandığını gösterir. 

-Kesin mizanda 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabına alacak kaydı, Hisse senetleri hesabına 

borç kaydı yer alması 24.000 TL tutarlı hisse senedinin izleyen dönemde (uzun vadeliden kısa 

vadeliye aktarım) satılacağı anlamına gelir. 

- 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı ile 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabındaki 

değişimler ise 8.000 TL tutarındaki ödeminin izleyen dönemde giderleştirileceği anlamına gelir. 

-Alacak Senetleri Reeskontu hesabının kullanılmamış olması, Alacak Senetlerinin Mukayyet 

değerle değerlendiğini gösterir. Alacak Senetleri Reeskontu hesabı kullanılmış olsaydı alacak 

senetleri tasarruf değeri ile değerlenmiş olacaktır. 

78.İşletmenin kesin mizanda Ticari Mallar Hesabının kalanı ne kadardır? 

A) 35.000 
B) 25.000 
C) 15.000 
D) 10.000 
E) 5.000 

Yanıt: B 

Kesin Mizanda 621 STMM hesabına 140.000 Borç kaydı yapılması ile Ticari mallar hesabına 

aynı tutarda alacak kaydı yapılması gerekecektir. Bu durumda ticari mallar hesabının kalanı; 

200.000-35.000-140.000=25.000 TL olacaktır. 

79.Giderlerini 7/A seçeneğine göre muhasebeleştiren bir işletme verilmiş bir iş avansının 

kapatılmasına ilişkin yapacağı yevmiye kaydında alacaklandıracağı hesap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 
B) Çeşitli Giderler 
C) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 

D) Verilen Avanslar 
E) İş Avansları 

Yanıt: E 

195 İş Avansları Hesabı: İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve 

ödemeleri yapacak personel ve personel dışındaki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır. Avans 

verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak ilgili 

hesapların borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. 
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80.Sürekli envanter yöntemini kullanan A İşletmesi maliyet bedeli 500 TL olan 'bir, ,malı 
KDV hariç 600 TL'e kredili satmış ve aşağıdaki kaydı yapmıştır. 

ALICILAR 
YURTİÇİ SATIŞLAR 
HESAPLANAN KDV 

----/-----
TİCARİ MALLAR 

SATILAN TİCARİ 
MALLAR MALİYETİ 

____ ! ____ _ 

708 

500 

600 
108 

500 

İşletmenin tek vevmiye maddesi ile yapacağı düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ---- I ----

TİCARİ MALLAR 
SATILAN TİCARİ 

MALLAR MALİYETİ 
----ı 

B) I -----

SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR 
----ı 

C) I -...,,----
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

TİCARİ MALLAR 
ı-----

D) ----
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

ALICILAR 
ı-----

E) / -----
SATILAN TİCARİ MALLAR 
MALİYETİ 

YURTİÇİ SATIŞLAR 

500 

5000 

500 
500 

1.000 
1,000 

1.000 
1.000 

500 
500 

Yanıt: C 
Soruda ticari mallar hesabı ile satılan ticari mallar maliyeti hatalı olarak kullanılmıştır. Tek 
yevmiye maddesi ile düzeltme kaydı yapılırken her iki hesabın yerleri değiştirilmesinin yanında 
tutar olarak iki katının yazılması gerekir. Zira bir katı hatalı kaydı nötr edecek, ikinci katı 

hesaplarda doğru olarak yer almasını sağlayacaktır. 
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81.İşletme önceki.: dönem 3~000. 'TL karşılık· ayırdığı 7;000 TL ilk şüpheli ticari alacağının 

tahsilinin mümkün olmadığına karar vermiştir. Bu bilgilere göre işletmenin yapması 

gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIGI 7.000 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 3.000 

KONUSU KALMAYAN 

KARŞILIKLAR 4.000 
I 

B) 
.. 

1 
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 4.000 

KONUSU KALMAYAN 

KARŞILIKLAR 3.000 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIGI 7.000 

I 
C) 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 

KARŞILIGI 3.000 

KONUSU KALMAYAN 

KARŞILIKLAR 3.000 
1 

D) 1 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 3.000 

KARŞILIGI 
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE 

ZARARLAR 4.000 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR 7.000 

1 
E) 1 

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 7.000 

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIGI 3.000 

ÖNCEKİ DÖNEM GİDER 
VE ZARARLAR! 4.000 

Yanıt: D 
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82.İşletme, envanter işlemlerinde mal satışı karşılığında aldığı senetlerine ilişkin reeskont 

tutarının 4.000 TL; personeline verdiği borç karşılığında aldığı senede ilişkin reeskont 

tutarının ise 1.000 TL olduğunu saptamış ve aşağıdaki yevmiye kaydını yapmıştır. 

----- I -------

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

I ----- -------

5.000 

5.000 

Bu bllgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 1.000 

DİGER ALACAK 
SENETLERİ REESKONTU 1.000 

I 
B) 

I 

ALACAK SENETLERİ 

REESKONTU 4.000 
DİGER ALACAK 
SENETLERİ REESKONTU 4.000 

I 
C) I 

REESKONT FAİZ GELİRLERİ 
ALACAK SENETLERİ 1.000 

REESKONTU 1.000 

D) 

REESKONT FAİZ GİDERLERİ 4.000 
ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 4.000 

I 
E) I 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 1.000 

REESKONT FAİZ 
GİDERLERİ 1.000 

I 

Yanıt: A 

İşletmenin esas faaliyeti sonucu doğan senetli alacakların dönem sonunda tasarruf değeri ile 
değerlenmesi için 122. Alacak Senetleri Reeskontu (-); esas faaliyeti dışındaki senetli 
alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan 

reeskont tutarları 137.Diğer alacak Senetleri Reeskontu (-) hesabı kullanılır. Soruda verilen 
hatalı yevmiye maddesinde hesaplanan reeskont tutarlarının tümü 122. Alacak Senetleri 
Reeskontu (-) hesabında muhasebeleştirilmiştir. Yapılacak düzeltme kaydında 1.000 TL tutarı 
tenzil edilmek üzere bu hesaba borç kaydı, doğru hesap olan 137.Diğer Alacak Senetleri 
Reeskontu Hesabına Alacak kaydı yapılması gerekir. 
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83. 
----/-----

BANKALAR 
FİNANSMAN GİDERLERİ 

ALACAK SENETLERİ 
-CüzdandakiseneUer 

I ---- ------

xxx 
xx 

xxx 

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Alacak senedinin ıskonto ettirilmesine 
B) Alacak senedinin ciro edilmesine 
C) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesine 

D) Alacak senedinin yenilenmesi 
E) Alacak senedinin değiştirilmesi 

GENEL MUHASEBE 

Yanıt: A 

84.Belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan farklı düzenlenmesine ne ad 

verilir? 
A) Bilanço maskelemesi 
B) Muhasebe hilesi 
C) Muhasebe hatası 
D) Bilanço tekniği 
E) Bilanço hilesi 

Bilançonun maskelenmesi: belli bir amaca dönük olarak bilançonun olduğundan farklı 

düzenlenmesidir. Bilanço maskelemesinde, bilançolar olduğundan iyi ve ya kötü gösterilir. 

Bilanço maskelemenin amacı, işletmenin ekonomik ve mali yapısı ile karlılık ve likiditesi 

hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermek veya imaj yaratmaktır. 
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI' 

1. "Türkiye Muhasebe Standartları" hangi kurum tarafından saptanır ve yayınlanır? 
A) Maliye Bakanlığı 
B)SPK 
C) Türkiye Muhasebe Standartarı Kurulu 
D) Merkez Bankası 
E)BDDK 

Yanıt: C 
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre bilanço esasına 
göre defter tutmakla yükümlü kılınan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışındaki 
gerçek ve tüzel kişilere ait finansal tabloların ihtiyaca uygun, güvenilir, anlaşılabilir, 
karşılaştırılabilir ve tutarlı olmasını sağlayan Türkiye Muhasebe Standartlarını kavramsal 
çerçeveye uygun olarak saptar ve yayınlar. 

2. TMS'ye göre finansal durumun ölçülmesi ile ilgili olup geçmişte olan işlemlerin 
sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte 
işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlere ne ad verilir? 

A) Varlık 
B) Yükümlülük 
C) Özsermaye 
D) Gelir 
E) Gider 

Yanıt: A 
Finansal durumun ölçümlemesiyle doğrudan ilgili unsurlar varlıklar, borçlar ve özkaynaklardır. 
Bunlar aşağıda tanımlanmıştır: 
a-Varlık, geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve halihazırda işletmenin 

kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir. 
b-Borç, geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi işletmenin ekonomik fayda 

sağlayabilecek değerlerinde bir çıkışa neden olacak mevcut yükümlülüklerdir. 
c-Özkaynaklar, işletmenin varlıklar toplamından yabancı kaynakların indirilmesi suretiyle kalan 

kısımdır. 

2Ülkemizde uygulanmakta olan Tek Düzen Hesap Planı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununu çerçevesinde hazırlanmış ve 
Maliye Bakanlığınca Usul ve Esasları Düzenlenmektedir. Bölümün buraya kadar olan sorularında genelde Tek Düzen 
Hesap Planı uygulamaları ile ilgili örnekler verilmeye çalışılmış ve bazı sorularda da yürürlükte olan Türk Ticaret 
Kanununu uygulamalarına yer verilmiştir. KPSS ve ikinci aşama kariyer meslek sınavlarında da genellik1e bu konular 
vardır. 

Ancak ÖSYM tarafından yapılan 2008 KPSS ve son zamanlarda ikinci aşama sınavlarda Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) konuları çıkmaya başlamıştır. 2008 KPSS sınavında bu soru sayısı 5 2009 KPSS sınavında 3'tür. 
Özellikle kitabımızın baskıya hazırlandığı sıralarda Yeni Türk Ticaret Kanununu yasa tasarısında TMS'na atıfta 
bulunulduğu dikkate alınırsa önümüzdeki sınavlarda bu sayının artacağını düşünmekteyiz. 

Bu nedenle kitabımızın ilerleyen bölümlerinde Türkiye Muhasebe Standartları sorularına yer verilmeye çalışılmış olup, 

arkadaşlarımıza önemle öneririz .... 



1360 GENEL MUHASEBE 

3. TMS'ye göre muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme b,ünyesine varlık girişi 

veya diğer şekillerdeki varlık ço{ıalmaları sonucundaki artışı veya özkaynaklarda 

hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki 

azalmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Varlık 
B) Yükümlülük 
C) Özsermaye 
D) Gelir 
E) Gider 

Yanıt: D 

TMS Kavramsal Çerçevrede Gelirlerin ve giderlerin unsurları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

Gelir, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi veya diğer 

şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki arıışı veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları 

fonlar dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki azalmayı ifade eder. 

Giderler, muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer şekillerdeki varlık 

eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin 

sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran 

borçlarda meydana gelen artışları Hade eder. 

4.Aşağıdakilerden hangisi TMS'ye göre finansal tablolarda kullanılan ölçüm esaslarından 

biri değildir? 

A) Tarihi Maliyet 

B) Cari Maliyet 
C) Gerçekleşebilir Değer 

D) Bugünkü Değer 

E) Rayiç Değer 

Yanıt: E 

Finansal tablolarda değişik derecelerde ve değişik bileşimlerde kullanılan birkaç farklı ölçüm 

esası vardır. Bu ölçüm esasları aşağıda belirtilenleri içerir: 

a-Tarihi Maliyet: Varlıklar elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit 

benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların piyasa değerleri ile ölçümlenir. 

Borçlar borç karşılığında elde edilenin tutarı ile veya işletmenin normal faaliyetlerinden 

kaynaklanan borçlarda, örneğin, kurumlar vergisinde olduğu gibi, borcun kapatılması için 

gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilir. 

b-Cari Maliyet: Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan bir varlığın alınması için 

halihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilirler. Borçlar, yükümlülüğün 

kapatılması için gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir. 

c-Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, bir 

varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, 

işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit 

benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir. 

d-Bugünkü Değer: Varlıklar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, ileride yaratacakları net 

nakit girişlerinin bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilirler. Borçlar, işletmenin normal 

faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi gereken net nakit çıkışlarının bugünkü 

iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir. 
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5. Aşağıdakilerden hangisi TMS'ye göre finansal tablo seti içinde yer almaz? 
A) Bilanço 
B) Gelir Tablosu 
C) Özkaynak Değişim Tablosu 
D) Kar Dağıtım Tablosu 
E) Açıklayıcı Dipnotlar 

Tam bir finansal tablolar seti aşağıdaki bölümleri içerir: (TMS 1 ) 
a) bilanço; 
b) gelir tablosu 
c) aşağıdaki iki hus.ustan birini gösteren özkaynak değişim tablosu 
i) özkaynaklardaki bütün değişiklikler, veya 
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Yanıt: O 

ii) ortakların sermayedar olarak kendi başlarına yaptıkları işlemlerden kaynaklananlar dışında 
özkaynaklarda meydana gelen diğer değişmeler. 

d) nakit akış tablosu; ve 
e) önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar. 

6. İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve 
satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle 
elde edilen tutara ne ad verilir? 
A) Net gerçekleşebilir Değer 
B) Gerçeğe Uygun Değer 
C) Maliyet· Değ~ri 
D) Rayiç Değer . 
E) Dönuştürme Maliyeti 

Yanıt: A 

7. TMS 2'ye göre stoklar nasıl değerlenir? 
A) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile 
B) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerin büyük olanı ile 
C) Maliyet ve gerçeğe uygun değerin büyük olanı ile 
D) Maliyet ve gerçeğe uygun değerin küçük olanı ile 
E) Dönüştürme Maliyetleri ile 

Yanıt: A 

8. TMS 7'ye göre "nakit" kavramı aşağıdakilerden hangisinden oluşmaktadır? 
A)Sadece işletmedeki nakit mevcudu 
B) İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı 
C) İşletmedeki nakit ile vadeli vadesiz mevduat 
D) Nakit, çek ve tüm mevduat toplamı 
E) Nakit, çek ve kısa vadeli ticari alacaklar 

Yanıt: B 
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TMS 7'de geçen kavramlar şunlardır: 

Nakit: İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, 

Nakit benzeri: Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip 

ve değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımları, 

Nakit akışları: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarını, 

İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti 

olmayan diğer faaliyetleri, 

Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer 

yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri, 

Finansman faaliyetleri: öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) 

yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri, 

ifade eder. 

9. Kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edllen ve üzerinden vergi ödenen kir 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Muhasebe Karı 
B) Vergiye Tabi Kar 
C) Vergi Değeri 
D) Rayiç Değer 
E) Geçici Fark 

Yanıt: B 

10. TMS 16'ya göre mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya 

verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan; ve bir 

dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki kalemlere ne ad verilir? 

A) Duran Varlık 
B) Maddi Duran varlık 
C) Mali Duran Varlık 
D) Maddi olmayan Duran Varlık 
E) Amortisman 

Yanıt: B 

11. TMS 16'ya göre: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü 

zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutara ne ad verilir? 

A) Net değer 

B) Amortismana Tabi Tutar 

C) İşletmeye Özgü Değer 

D) Kalıntı Değer 

E) Defter değeri 
Yanıt: E 
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TMS 16 maddi Duran Varlıklar Standartı uygulamasındaki kavramların bazıları şunlardır: 
Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları 
indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 
Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakil veya nakit benzerlerini veya 
verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, (diğer TFRS'lerin özel 
hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştinne sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. 
(örnek TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler) 
Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan 
kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. 
Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak 
dağıtılmasını ifade eder. 
İşletmeye özgü değer : Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı ömrünün 
sonunda elde'n çıkarıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında 
oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder 
Değer düşüklüğü zararı : Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşan kısmını 
ifade eder. 
Geri kazanılabilir tutar: Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden büyük olanıdır. 
Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına 
ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini 
maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. 
Yararlı ömür: Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi; veya İşletme 
tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade 
eder. 

12. Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin 
dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarına ne 
ad verilir? 

A) Hasılat 

B) Gelir 

C) Kazanç 
D) Kar 

E) Zarar 

Yanıt: A 
Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin 
dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. (TMS 18 
Hasılat Standartı) 

13. Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun 
bir süreyi gerektiren varlıklara ne ad verilir? 

A) Net değer 
B) Maddi Duran Varlık 
C) Yükümlülük 
D) Özellikli Varlık 
E) Defter değeri 

Yanıt: D 
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14.Amacı, belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer 

varlıklarında meydana gelen değişiklikleri "işletme faaliyetleri", "yatırım faaliyetleri" ve 

"finansman faaliyetleri" itibariyle sınıflandırarak, nasıl sunulacağını açıklayan standart 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi standartı 

B) Nakit akış tabloları standartı 
C) Finansal tabloların sunuluşu 
D) Gelir Vergileri Standartı 
E) Stoklar standardı 

Yanıt: B 

Nakil Akış Tabloları (TMS 7) standartının amacı, işletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu 

vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması 

hususunu düzenlemektedir. 

15. Kiralama işlemleri standardına göre, "net kiralama yatırımı" aşağıdakilerden 

hangisini ifade eder? 
A) Brüt kiralama yatırımının, kiralama işleminde zımnen yer alan faiz oranında iskonto 

edilen kısmı 
B) Varlığın emsal bedelini 
C) Hurda değerin garanti edilmemiş kısmını 
D) Varlığın bugünkü değerini 
E) Hurda değerin ödenmesi garanti edilmiş kısmını 

Yanıt: A 

16.Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin 

düşülmesiyle bulunan tutara ne ad verilir? 
A) Defler değeri 
B) Amortisman gideri 
C) Alış maliyeti 
D) Gerçeğe uygun değer 
E) Amortismana tabi tutar 

Yanıt:E 

17. Nakit akış tabloları standardına göre; işletmenin uzun vadeli varlıklarının ve nakit 

benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımlarının elde edilmesi ve elden 

çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) pazarlama faaliyetleri 
B) işletme faaliyetleri 
C) Yatırım faaliyetleri 
D) Diğer olağan faaliyetler 
E) Finansman faaliyetleri 

Yanıt: C 

18.Gelir vergileri standardına göre; bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı değere 

ne ad verilir? 
A) Vergi alacağı 
B) Vergiye esas değer 
C) Geçici farklar 
D) Vergi gideri 
E) Vergi geliri 

Yanıt: B 
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TMS 12 Gelir Vergileri Standartına göre bazı kavram şunlerdırMuhasebe karı (muhasebe 
zararı): Vergi gideri öncesi dönem karını (zararını) ifade eder. 
Vergiye tabi kir (mali zarar): Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap 
dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) karı (zararı) 
ifade eder. 
Vergi gideri (vergi geliri): Dönem karının veya zararının belirlenmesinde dönem vergisi ve 
ertelenmiş vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder. 
Dönem vergisi: Vergiye tabi kar (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek gelir vergisini 
(geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder. 
Ertelenmiş vergi borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek 
gelir vergilerini ifade eder. 
Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan 
gelir vergisi tutarlarını ifade eder: 
(a) İndirilebilir geçici farklar; 
{b) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar; ve 
(c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 
Geçici farklar: Bir varlığın veya borcun bilançodaki defter değeri ile bunların vergi açısından 
taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder. Geçici farklar aşağıdakilerden biri şeklinde 
olabilir: 
(a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 
yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar 
oluştururlar; ya da 
{b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 
yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi karını veya zararını belirlerken vergi matrahından 
indirilebilir tutarlardır. 
Vergiye esas değer: Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade eder. 
Vergi gideri (vergi geliri), dönem vergi gideri {dönem vergi geliri) ile ertelenmiş vergi gideri 
(ertelenmiş vergi geliri) toplamından oluşur. 
Vergiye esas değer: Bir varlığın vergiye esas değeri, işletmenin gelecekte söz konusu varlığın 
defter değeri tutarında sağlayacağı vergiye tabi ekonomik yarardan vergisel açıdan gider olarak 
indirilebilecek olan tutarı ifade eder. Eğer ilerideki ekonomik faydalar vergiye tabi olmayacaksa, 
anılan varlığın vergiye esas değeri defter değerine eşittir. 

19.Gelir vergileri standardına göre; bir varlığın veya borcun bilançodaki defter değeri ile 
bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki farklara ne ad verilir? 
A) Geçici farklar 
B) Kesinleşmiş farklar 
C) Vergi tutarı 
D) Vergi alacağı 
E) Vergi borcu 

Yanıt: A 

20. Aşağıdakilerden hangisi kiralama işlemleri standardına göre faaliyet kiralamasıdır? 
A) Her türlü risk ve yararın devredildiği kiralamalar 
B) Sadece riskin devredildiği kiralamalar 
C) Sadece yararın devredildiği kiralamalar 
D) Yararın devredilmediği kiralamalar 
E) Finansal kiralama dışındaki kiralamalar 

Yanıt: E 
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TMS 17 kiralama işlemleri standardına göre bazı kavramlar: 

Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı 

karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir. 

Finansal kiralama: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve 

yararların devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda, mülkiyet devrediledebilir veya 

devredilmeyedebilir. 

Faaliyet kiralaması: Finansal kiralama dışındaki kiralamadır. 

21. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir? 

A) İhtiyaca uygunluk 
B) Özün önceliği 
C) Anlaşılabilirlik 

D) Güvenilirlik 
E) Karşılaştırılabilirlik Yanıt: B 

Finansal tabloların niteliksel özellikler taşıması finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

kullanıcıların işine yaraması anlamına gelir. Dört tane niteliksel özellik; anlaşılabilirlik, ihtiyaca 

uygunluk, güvenirlilik ve karşılaştırılabilirliktir. 

22.Aşağıdakilerden hangisine (TMS2) Stoklar Standardı uygulanır? 

A) Finansal araçlara 
B) Hasat zamanındaki tarımsal ürünlere 

C) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklara 

D) Üretimde kullanılmak üzere edinilen ilk madde ve malzemeleri 

E) İnşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle doğrudan ilişkilendirilebilen hizmet 

sözleşmelerine 
Yanıt: D 

Stoklar Standartı aşağıda sayılanlar dışındaki tüm stoklar için uygulanır: 

a) İnşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle doğrudan ilişkilendirilebilen hizmet sözleşmeleri 

b) Finansal araçlar ve 

c) Tarımsal faaliyetler ile ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler (bk TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler) 

23.Maddi Duran Varlıklar Standardına (TMS 16) göre Bir işletmenin bir varlığın devamlı 

kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında elde edilmesi 

beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının 

bugünkü değerine ne ad verilir? 

A) Amortismana tabi tutar 

B) Defter değ eri 

C) İşletmeye özgü değer 

D) Gerçeğe uygun değer 

E) Net gerçekleşebilir değer 

Yanıt: C 
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24. İşletnıe 'nomınaı cleğerli,10 TL Olan• 'hisse senetlerinden 1.000 adetini toplam 7.500 
· TL'ye almlŞti~. Alıi; li;leml· sırasıni:ia 100 TL korilisyorr ödemiştir.İşletmenin Tiirkiye 
. Muhasal!e Sbıındartiarınıl 'uigün olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

hangisidir? · · · · 

A) ---- I ----

HİSSE SENETLERİ 

B) 

C) 

D) 

E) 

MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARLARI 
KOMİSYON GİDERLERİ 

BANKALAR 
---- I ------

I 
HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLAR! 

BANKALAR 
I 
I 

HİSSE SENETLERİ 
MENKUL KIYMET ALIŞ 
KARLARI 

BANKALAR 
I 
I 

HİSSE SENETLERİ 
BANKALAR 

I 
I 

HİSSE SENETLERİ 
KOMİSYON GİDERLERİ 

BANKALAR 

7.500 

2.500 
100 

7.600 

·.2.500 

7.600 

2.500 

7.600 

10.000 
100 

10.100 

10.100 

10.100 

7.600 

10.100 

Yanıt: D 

TMS 39 -Finansal Araçla~. Muhasebe v.e Ölçme Standartında bir finansal varlığın elde edilmesi 
ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri bir finansal varlığın bedeline ekleneceğinden 
ödenen komisyon giderleri "Hisse Senetleri" hesabına alınmıştır. Bu kayıt tek düzen hesap 
planına göre yapılsaydı Hisse Senetleri hesabı 7.500 TL olarak muhasebeleştirilecekti. 

25.Varlıkların, yabancı kaynaklar ve özkaynaklar ile, gelir ve gider hesaplarının da 
birbiriyle karşılaştırılarak mahsup edilmesine ne ad verilir? 
A) Netleştirme 

B) Özetleme 
C) Karşılaştırma 
D) Karşılık Ayırma 
E) Değerleme 

Yanıt: A 
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26. İşletme, 01,05 .. 2.!>08.ta~ihillde aylık, 3.0!>0 TL tutarında mal 1~ı yapmak üzere 6 aylık 

sözleşme im~lamış ve. satış bedelinin tamamını tahsl!,elJWştlr •. Finansal Tab~ların 

Sunuluşuna ilişkin .Türkiye Muhasebe Stiı.ndardı'.na. göre • (TMS 1), işletmenin 

sözleşme.nln başlangıç tarihinde yapması gereken kayıt aşiğıdakilerden hangisidir? 

(Vergiler ihmal) 

A) ---- ı -----
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

GELECEK YILLARA AİT 
GELİRLER 

ı-----

B) ---- ı ----
YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

KASA 

C) ----
KASA 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

ı-----

O)----
KASA 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 
YURTİÇİ SATIŞLAR 

1 

E) 1 -----
KASA 
YURTİÇİ SATIŞLAR 

1 

18.000 
18.000 

3.000 

15.000 ' ~· 1-.'' ' 

18.000 

18.000 
3.000 

15.000 

3.000 

15.000 
18.000 

18.000 
18.000 Yanıt: C 

27.Yukarıdaki soruya göre işletmeninin 01.06.2008 tarihinde:yapması gereken kayıtta 

aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) Yurtiçi SafıŞ!ar ~e~abl borçlu 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Borçlu 

C)" Kasa Hesabı alacaklı 

D) Kasa Hesabı borçlu 

E) Diğer olağan Gelir ve karlar Hesabı Alacaklı 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

----/-----
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

YURTİÇİ SATIŞLAR 

----'-----

3.000 

3.000 

Yanıt: B 



GENEL MUHASEBE 1369 

28-31 soruları aşağıdaki bilgilere göre.yanıtlayınız. 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak aylık mali tablo düzenleyen X işletmesi 
31.03.2008 tarihinde peşin fiyatı 100 TL olan ticari mallardan iki adet satmıştır. Mal bedelinin 
birini peşin olarak tahsil etmiş diğerini ise aylık % 1 O vade farkı koyarak 121 TL e iki ay vadeli 
satılmıştır.(vergiler İhmal) 

28. İşletmenin 31.03.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

KASA 
ALICILAR 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

I 
B) 

KASA 
ALICILAR 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

C) 

KASA 
ALICILAR 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
I 

D) 
KASA 
ALICll.AR 
YURTİÇİ SATIŞLAR 

I 
E) 

ALICILAR 
YURTİÇİ SATIŞLAR 

I 

100 
121 

121 
100 

100 
121 

100 
100 

200 

200 

21 

200 
21 

221 

200 

200 

Yanıt: A 
Hasılat Standardına göre Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değeri arasındaki 
fark bir bakıma vade farkıdır yani faiz geliridir. Ancak bu işlemde vade farkı (faiz) henüz 
kazanılmadığından "Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına alınmıştır. 
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29.İşletmenin 30.04.2008 tarihinde yapacağı kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 10 

YURTİÇİ SATIŞLAR 10 
I 

B) 
/ 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 10 10 

FAİZ GELİRLERİ 
I 

C) I 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 100 

YURTİÇİ SATIŞLAR 100 
I 

D) 
GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 121 

FAİZ GELİRLERİ 121 
I 

E) 

GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER 121 

YURTİÇİ SATIŞLAR 121 
I Yanıt: B 

30. İşletmenin 31.05.2008 tarihinde yapacağı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 

kullanımı yanlıştır? 

A) Kasa Hesabı Borçlu 

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Borçlu 

C) Alıcılar Hesabı Alacaklı 

D) Faiz Gelirleri Hesabı Alacaklı 

E) Yurtiçi satışlar Hesabı alacaklı 

İşletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

KASA 
GELECEK AYLARA 

AİT GELİRLER 
ALICILAR 

FAİZ GELİRLERİ 

121 

11 
121 

11 

Yanıt: E 
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31.İşletmenin alıcısının 15.04.2008 tarihinde erken ödeme yapması ve işletmenin de bunu 
dikkate alarak 16 TL kasa iskontosu yaptığı varsayılırsa yapılacak kayıtta 
aşağıdakilerden hangisinin kullanımı yanlış olur? 
A) Alıcılar hesabı alacaklı 

B) Satış İskontoları hesabı borçlu 

C) Faiz Gelirleri hesabı Alacaklı 

D) Gelecek Aylara ait gelirler hesabı borçlu 

E) Kasa Hesabı borçlu 

Yanıt: B 

Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasında "611 Satış İskontoları Hesabının" kullanımına 
gerek yoktur. Çünkü vade farkları satış gelirinden ayrıştırılmış olduğundan satış gelirinden de 
düzeltme yapmaya gerek kalmamaktadır. İskonto işlemlerinde faiz gelirleri veya gelecek 
aylara ait gelirler hesabından düzeltme yapılmakla yetinilir. 
Bu durumda işletmenin yapması gereken kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 

KASA 
GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER 

FAİZ GELİRLERİ 
ALICILAR 

105 

21 
5 

121 

32.Varlıklarda değer düşüklüğü standardına göre; aşağıdakilerden hangisi, aktif 
piyasanın oluşması için gereken şartlardan biri değildir? 
A) Piyasada ticareti yapılan malların homojen olması 
B) Fiyatların kamuoyu tarafından öğrenilebilmesi 
C) Malların her zaman için bir satıcısının olması 
D) Fiyat istikrarının hükümetçe sağlanması 
E) Malların her zaman için bir alıcısının olması 

Aktif piyasa: Aşağıda yer alan koşulların tamamının bulunduğu piyasadır: 
(a) Piyasada ticareti yapılan mallar homojendir; 
(b) Normalde, bu malların her zaman için bir alıcısı ve satıcısı mevcuttur. 
(c) Fiyatlar kamuoyu tarafından öğrenilebilir. 

Yanıt: D 

33.Maddi Duran Varlıklar Standartına göre bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım 
değerinden büyük olanına ne denir? 
A) Geri kazanılabilir değer 
B) Net defter değeri 
C) Amortismana tabi değer 
D) Maliyet değeri 
E) Gerçeğe uygun değer 

Yanıt:A 
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• .•. , ..• 34-36 Sorulan Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 
: "!,:'·.. · 1 n· 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak aylık mali tablo düzenleyen Y işletmesi 

01.12.2008 tarihinde peşin fiyatı 1.000 TL olan ticari malı iki ay vadeli olarak 1.200 TL'ye 

satmış ve karşılığında senet almıştır. Söz konusu senet için dönem sonunda 100 TL reeskont 

hesaplanmıştır. (vergiler ihmal) 

34.İşlemenin 01.12.2008 tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
I 

ALACAK SENETLERİ 1.200 
YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000 

GELECEK A~LARA AİT 
GELİRLER. 200 

I 

B) 
I 

ALACAK SENETLERİ ·;,· 1.200 

YURTİÇİ SATIŞlAR 1.200 
I 

C) I 

ALACAK SENETLERİ 1.200 

YURTİÇİ SATIŞLAR 
GELECEK AYLARA AİT 

1.000 

GELİRLER 100 

GELECEK YILLARA 
AAİT GELİRLER 100 

I 

D) I 

ALACAK SENETLERİ 1.200 

GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 1.200 

I 

E) 
ALICILAR 1.200 

YURTİÇİ SATIŞLAR 1.200 
I Yanıt: A 

35.İşletmenin dönem sonunda yapması gereken reeskont kaydında aşağıdakilerden 

hangisinin kullan.ımı doğrudur? 

A)Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlu 100 TL 

B) Alacak senetleri Reeskontu Hesabı borçlu 100 TL 

C)Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Borçlu 1.200 TL 

D)Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Borçlu 100 TL 

E)Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı alacaklı 100 TL 
Yanıt: E 

Türkiye muhasebe Standartlarına uygun dönem sonu reeskont yapılması durumunda "122 

Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı" alacaklanır. Ancak Reeskont faiz giderleri hesabı 

kullanılmaz çünkü vade farkı önceden muhasebeleştirilmiştir. Bunun yerine vade farkı senedin 

alınması esnasında "380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na alınmışsa, dönem sonunda bu 

hesap borçlandırılır. Bu durumda işletmenin yapacağı kayıt aşağıdaki gibi olacaktır. 
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----/-----
GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER 

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 

1373 

100 

100 

Diğer yandan işletmenin aralık ayına ilişkin vade farkının da muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu 
işlem için faiz gelirleri hesabı alacaklandırılırken gelecek aylara ait gelirler hesabının 100 TL 
tutarla borçlandırılması gerekecektir. 

36.İşletme 01.01.2009 tarihinde reeskontla ilgili yapacağı kayıtta aşağıdaki işlemlerden 
hangisini yapmalı? 
A) Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlu 100 TL 
B) Alacak senetleri Reeskontu Hesabı borçlu 100 TL 
C) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Borçlu 100 TL 

D) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı Borçlu 100 TL 
E) Herhangi bir işlem yapmaz. 

Yanıt: E 

Bu uygulamada işleminin dönem başında kayıt yapması gerekmez. Senet tahsilinde veya 
vadesinden önce senet elden çıkarılırsa 122 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı 
borçlandırılarak, 642 Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır. 

37. Çalışanlara sağlanan faydalar standardına göre; ilgili faydaların ödenmesine bir 
dönem yaklaşılması nedeniyle, tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü 
değerinde bir dönem boyunca meydana gelen artışa ne ad verilir? 
A) Geçmiş hizmet maliyeti 
B) Cari hizmet maliyeti 
C) Faiz maliyeti 
D) Katkı maliyeti 
E) Fayda maliyeti 

Yanıt: C 

38.Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir yatırımcının doğrudan veya dolaylı olarak 
yatırım yapılan işletmenin oy hakkının en az % kaçına sahip olunması durumunda, 
aksi açıkça ortaya konulamadığı sürece, yatırımcının önemli etkisi olduğu kabul edilir? 

A)5 
0)50 

B) 10 
E) 51 

C)20 

Yanıt: C 
Bir yatırımcının doğrudan ya da dolaylı olarak (örneğin bağlı ortaklıkları vasıtasıyla) yatırım 
yapılan işletmenin oy hakkının % 20 ya da daha fazlasını elinde tutması durumunda, aksi açıkça 
ortaya konulamadığı sürece, söz konusu yatırımcının önemli etkisi bulunduğu kabul edilir. 



1374 GENEL MUHASEBE 

39-42 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlayınız. 

İşletme, 240.000 TL sermayeli T AŞ'nin sermayesinin 60.000 TL'lik kısmına sahiptir. T AŞ 

2007 yılında 30.000 YL kar elde etmiş ve bu karının % 60'ını 2008 yılının nisan ayında 

dağıtmıştır. T A.Ş 2008 yılında ise 10.000 TL zarar etmiştir. İşletme, iştiraklerini öz kaynak 

yöntemi ile değerlemektedir. 

39. Buna göre 
hangisidir? 

işletmenin 2007 yılı sonunda yapması gereken kayıt aşağıdakilerden 

A) 
---- I ------

İŞTİRAKLER 
DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 

---- I ------

B) ---- I -----

BAGLI ORTAKLIKLAR 

C) 

DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 

---- I ------

---- I ------
İŞTİRAKLER 

DİGER OLAGAN GELİR 
VE KARLAR 

---- I ------

D) --,---..,.--- / -----
İŞTİRAKLER 

BAGLI ORTAKLIKLAR 

E) 
---- I ------
İŞTİRAKLER 

HİSSE SENETLERİ 

7.500 

7.500 

12.000 

12.000 

30.000 

30.000 

30.000 
30.000 

7.500 
7.500 

Yanıt: A 

TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre Özkaynak 

Yöntemi: Özkaynak yöntemine göre, iştirak yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydedilir. 

İktisap tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararındaki payı 

finansal tablolara yansıtılmak üzere yatırımın defter değeri artırılır ya da azaltılır. Yatırımcının 

yatırım yapılan işletmenin kar ya da zararından alacağı pay, yatırımcının kar ya da zararı olarak 

muhasebeleştirilir. Yatırım yapılan bir iştirakten alınan (kar payı _vb.) dağıtımlar yatırımın defter 

değerini azaltır. Yatırım yapılan iştirakin kar veya zararına henüz yansıtılmamış tutarların yatırım 

yapılan iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de yatırımcının yatırım yapılan 

iştirakteki payı oranında yatırımın defter değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu tür 

değişiklikler, maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden ya da yabancı para çevrim 

farklarından kaynaklanan değişiklikleri içerir. Bu değişikliklerden yatırımcıya düşen pay 

doğrudan yatırımcının kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir. 

Bu durumda işletme % 25'na sahip olduğu T A.Ş.'nin kar elde etmesi ile iştirakler hesabını, elde 

edilen kara ortaklık payına isabet eden tutar kadar artıracaktır. (30.000 X %25=7.500) 
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40. , Buna göre, işletmenin kir payını tahsil ettiği Nisan 2008'de yapması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ----

KASA 
DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

B) ----

KASA 
İŞTİRAKLER 

----ı-----

C) ı ____ _ 
İŞTİRAKLER 

DİGER OLAGAN 
GELİR VE KARLAR 

----ı 

D) ı ____ _ 
İŞTİRAKLER 

KASA 
----ı-----

E) ı _____ _ 
KASA 

HİSSE SENETLERİ 
----ı 

7.500 
7.500 

4.500 
4.500 

12.00 
o 12.000 

30.000 
30.000 

12.000 
2.000 

Yanıt: B 

İşletme T A.Ş'nin dağıttığı kara isabet eden tutar kadar iştirakler hesabına alacak kaydetmesi 
gerekir. (7.500 x % 60=4.500) 

41. Bu bilgilere göre 2008 yılının sonunda yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisinin 
kullanımı doğru olur? 
A) İştirakler Hesabı 4500 TL Borçlu 
B) Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 4.000 TL Alacaklı 
C) İştirakler Hesabı 2.500 TL Alacaklı 
D) Diğer Olağan Gider Ve Zararlar Hesabı 10.000 TL Borçlu 
E) İştirakler Hesabı 10.000 TL Alacaklı 

Yanıt: C 

42. 2008 yılı sonu itibariyle işletmenin T AŞ'deki iştirakinin tutarı kaç TL'dir? 
A) 60.200 B) 60.500 C) 65.000 
D) 76.500 E) 78.000 

Yanıt: B 

İştirakler hesabının borç kalanı (60.000 + 7.500-4.500-2.500=) 60.500 TL olacaktır. 

43. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyetle 
ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücüne ne ad verilir? 

A)Kontrol B) Önemli etki C)Öz kaynak yönetimi 
D)Müşterek kontrol E) Oto kontrol 

Yanıt: B 
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Önemli etki: Yatırım· yapılan' işletmeRiı\ finansal ve faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi 

kararlarına katılma gücü olup bu politikaları tek başına ya da bir başka taraf ile ortak kontrol 

etme gücünü ifade etmemektedir. (TMS 28) 

44.TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar Standartına göre faaliyetlerinden fayda sağlamak 

amacıyla bir işletmenin faaliyet ve finansal politikalarını yönetme gücüne ne denir? 

A)Kontrol 
D)Müşterek kontrol 

B) Önemli etki 
E) oto kontrol 

C)Öz kaynak yönetimi 

Yanıt: A 

Kontrol: Faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin faaliyet ve finansal 

politikalarını yönetme gücünü ifade eder. 

Müşterek kontrol: Bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak 

paylaşılmasıdır. 

45. Aşa!jıdaki tablolardan hangisinde tahakkuk esası uygulanmaz? 

A) Bilanço 
B) Gelir Tablosu 
C) Özkaynak Değişim Tablosu 
D) Kar Dağıtım Tablosu 
E) Nakit Akım tablosu 

Yanıt: E 

İşletme, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre 

düzenler. (TMS 1 nolu standart) 

46. Kiralama işıelllıeri Standardında öne çıkan muhasebe temel kavramı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Sosyal Sorumluluk 
B) Özün Önceliği 
C) İhtiyatlılık 
D) Tarafsızlık 
E) Süreklilik 

Yanıt: B 
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EKTABLOl 
AYRINTILI BİLANÇO TİPİ 

AKTİF (VARLIKLAR) 

L DÖNEN VARLIKLAR 
A. Hazır değerler 

1. Kasa 
2. Alman Çekler 
3. Bankalar 
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 
5. Diğer Hazır Değerler 

B. Menkul Klymetler 
1. Hisse Senetleri 
2. Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 
3. Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 
4. Diğer Menkul Kıymetler 
5. Menkul Kıymetler Değer Düşfildüğü Karşılığı(-) 

C. Ticari Alacaklar 
1. Alıcılar 

2. Alacak Senetleri 
3. Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
4. Verilen Depozito ve Teminatlar 
5. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz 
Gelirleri (-) 
6. Diğer Ticari Alacaklar 
7. Şı1pheli Ticari Alacaklar 
8. Şı1pheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

D. Diğer Alacaklar 
l . Ortaklardan Alacaklar 
2. İştiraklerden Alılcaicıar 
3. Bağlı OrtakJlklardanAlacaklar 
4. Personelden Alacaklar 
5. Diğer Çeşitli Alacaklar 
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
7. Şüpheli Diğer Alacaklar 
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

E. Stoklar 
l. İlk Madde ve Malzeme 
2. Yan Mamuller 
3. Mamuller 
4. Ticari Mallar 
5. Diğer Stoklar 
6. Stok Değer Düşilklliğil Karşıhğ> (-) 
7. VerilenSiparişAvansl~ ., 

E1• Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri 
l. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri 
2. Taşeronlara Verilen Avanslar 
3. Enflasyon Düzeltme Farlclan 

F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 
1 . Gelecek Aylara Ait Giderler 
2. Gelir Tahakkukları 

G. Diğer Dönen Varlıklar 
l . Devreden KDV 
2. İndirilecek KDV 
3. DiğerKDV 
4. İş Avansları 
5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 
6. Personel Avansları 
7. Sayım ve Tesellüm Noksanları 
8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 
9. Diğer Dönen Varhklar Karşılığı (-) 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) 

1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A. Mali Borçlar 

1. Banka Kredileri 
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 
Maliyetleri (-) 
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve 
Faizleri 
5. Tahvil, Anapara Borç.Taksit ve Faizleri 
6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 
7. Çıkarılmış Diğer Menkul Klyoıetler 
8. Menkul Klymetler İhraç Farla(-) 
9. Diğer Mali Borçlar 

B. Ticari Borçlar 
1. Satıcılar 

2. Borç Senetleri 
3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 
4. Alınan Depozito ve Teminatlar 
5. Diğer Ticari Borçlar 

C. Diğer Borçlar 
1. Ortaklara Borçlar 
2. İştiraklere Borçlar 
3. Bağlı Ortakhklara Borçlar 
4. Personele Borçlar 
5. Diğer Çeşitli Borçlar 
6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 

D. AlınanAvanslar 
E. Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri 

1. Yıllara Yaygın inşaat ve Onanın Hakediş Bedelleri 
2. Enflasyon Düzeltme Farkları 

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintiler 
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 

Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 

G. Borç ve Gider Karşılıkları 
l. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 
Karşılıkları 

2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 
Yükümlülükleri(-) 
3. Kldem Tazminatı Karşılığı 
4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
l. Gelecek Aylara Ait Gelirler 
2. Gider Tahakkukları 

1. Diğer Kısa Vadeli Yabanct Kaynaklar 
1. Diğer KDV 
2. Sayım ve Tesellüm Fazlaları 
3. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
TOPLAMI 
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EK TABLO 1 (Devamı) 

AYRINTILI BİLANÇO TİPİ 

AKTİF ARLIKLAR 

il. DURAN VARLIKLAR 
A. Ticari Alacaklar 

1. Alıcılar 

2. Alacak Senetleri 
3. Alacak Senetleri Reeskontu(-) 

4. Verilen Depozito ve Teminatlar 

5_ Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 

B. Diğer Alacaklar 
L Ortaklardan Alacaklar 
2. İştiraklerden Alacaklar 

3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

4. Personelden Alacak1ar 
5. Diğer Çeşitli Alacaklar 

6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
7. Şiipheli Alacaklar Karşılığı(-) 

C. Mali Duran Varlıklar 
1. Bağlı Menkul Kıymetler 
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş. (-) 

3. İştirakler 
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 
5. İştirakler Sennaye Paylan Değer DOşnklü. Karş.(-) 

6. Bağlı Ortaklıklar 

7. Bağlı OrtakJıklara Sennaye Taahhütleri(-) 

8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan Değer 

Düşüklüğü Karşılığı(-) ' 

D. Maddi Duran Varlıklar 
l. Arazi ve Arsalar 
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

3. Binalar 
4. Tesis, Makina ve Cihazlar 

5. Taşıtlar 

6. Demirbaşlar 

7. Diğer Maddi Duran Vıulıklar 
8. Birikmiş Amortismanlar(-) 
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 
10. Verilen Avanslar 

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

1. Haklar 
2. Şerefiye 

3. Kuruluş ve örgütlenme Giderleri 

4. Araştınna ve Geliştirme Giderleri 

5. Özel Maliyetler 
6. Diğer Maddi Ohnayan Duran Varlıklar 
7. Birikmiş Amortismanlar(·} 

8. Verilen Avanslar 
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

l. Arama Giderleri 
2. Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

3. Diğer Özel TOkenmeye Tabi Varlıklar 

4. Birikmiş Tükenme Paylan(·) 

5. Verilen Avanslar 
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 

L Gelecek Yıllara Ait Giderler 

2. Gelir Tahakkukları 

H. Diğer Duran Varlıklar 
l. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 
2. DiğerKDV 
3. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 

4. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 

5. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 

6. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 

7. Stok Değer Düşüklüğü KarşılığL (-) 

8. Birikmiş Amortismanlar ( -} 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

PASİF KAYNAKLAR 

il. UZUN V ADELl YABANCI KAYNAKLAR 

A. Mali Borçlar 
1. Banka Kredileri 

2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 

Maliyetleri(·) 
4. Çıkarılmış Tahviller 

5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 

6. Menkul Kıymetler ihraç Farkı(-) 
7. Diğer Mali Borçlar 

B. Ticari Borçlar 
1. Sahcılar 

2. Borç Senetleri 
3. Borç Senetleri Reeskontu(·) 

4. Alınan Depozito ve Teminatlar 

5. Diğer Ticari Borçlar 

C. Diğer Borçlar 
l. Ortaklara Borçlar 
2. İştirakJere Borçlar 

3. Bağlı OrtakhklaraBorçlar 

4. Diğer Çeşitli Borçlar 
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

6. Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş 

Bınçifil 

D. Alınan Avanslar 

E. Borç ve Gider Karşılık.lan 
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 

2. Diğer Borç ve Gider Karşılık.lan 

F. Gelecek Yıllara Alt Gelirler ve Gider Tahakkuktan 

1. Gelecek Yıllara Alt Gelirler 

2. Gider Tahakkukları 

G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terk.in Edilecek 

KDV 
2. Tesise Katılına Paylan 

3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

TOPLAMI 

Hl. ÖZKA YNAKLAR 

A. Ödenmiş Semıaye 
1. Semıaye 

2. Ödenmemiş Sermaye(-) 

3. Sennaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 

4. Sermaye DOzeltmesi Olumsuz Facklan (·) 

B. Sennaye Yedekleri 
1. Hisse Senetleri İhraç Primleri 

2. Hisse Senedi lptal Karlan 

3. M.D.V. Yeniden Değerleme Arhşları 

4. İştirakJer Yeniden Değerleme Artışları 

5. Diğer Sermaye Yedekleri 

C. Kil" Yedekleri 
1. Yasal Yedekler 

2. Statü Yedekler 
3. Olağanüstü Yedekler 

4. Diğer Kil" Yedekleri 
5. Özel Fonlar 

D. Geçmiş Yıllar Karlan 

E. Geçmiş Yıllar Zararlan 

F. Dönem Net Kan (Zararı) 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 
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· BİLANÇO DİPNOTLARI (EK TABLO 2) 

Bilançoda ek bilgi olarak aşağıdaki dipnotlar yer alır. 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı.. ....... TL.-

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutan ..................................... TL.-

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ..................................................... TL.-

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutan ................................................................................. TL.-

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutan ...................................... TL.-

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutan ...................... TL.-

6. Pasifte yer alınayan taahhütlerin toplam tutan ................................................................... TL.-

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 

Döviz cinsi Miktarı 

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : 

Döviz cinsi Miktarı 

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) : 

Döviz cinsi Miktarı 

TL.Kuru 

TL. Kuru 

TL. Kuru 

Toplam Tutar 

..................... TL.

····················· TL.
..................... TL.
..................... TL.-

Toplam Tutar 

..................... TL.-

····················· TL.
····················· TL.

····················· TL.-

Toplam Tutar 

..................... TL.

..................... TL.

..................... TL.

..................... TL.-

!O.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ................ TL.-
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11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatının indiriminin toplam tutan ................... TL.-

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürlilebilir niteliktekilerin tutan ................ TL.-

13 ................................................................... Sennayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökÜmü : 

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar 

............. ............... ............... ............... . ................. TL.-

··················TL.

·················· TL.
............... ::.·TL.-

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutan ................................................................. TL.-

15.İşletıne sahibinin veya sermayesinin% 10 veya daha fazlasına sahip ortakların: 

Adı Pay Oranı Pay Tutan 

·····················TL.

····················· TL.

····················· TL.-

16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıkların 

Adı Pay Oranı 

17. Stok değerleme yöntemi 

Toplam Sermayesi 

..................... TL.-

····················· TL.

····················· TL.-

Son Dönem Kan 

..................... TL.-

····················· TL.

····················· TL.-

a) Cari dönemde uygulanan yöntem ........................................................................................ . 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem .................................................................................... . 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) 

veya azalış tutarı(-) ...................................................................................................... TL.-

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri ........................ TL.-

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyetleri .................... TL.-

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ................................................ TL.-

- Varlık maliyetlerinde(+) .......................................................................................... TL.-

- Birikmiş arnortismanlarda (-) .................................................................................... TL.-



GENEL MUHASEBE 1381 

19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki paylan 

Ticari Alacak Ticari Borç 
! -Ana Kuruluş ................... . 

2-Bağh Ortaklık· .................... . 
3- İştirakler ................... . 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı ..................................................................... . 

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü 
şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 
etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanu.) 

23.İşletmenin gayri safi kar oranlan üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ....................................................... TL.-

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, . 
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 
bunları çıkaran ortaklıklar ................................................................................................... TL.-

26.İştirakler ve bağlı orj:aklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde 
edilen bedelsiz hisse senedi tutarları ................................................................................... TL.-

27 .Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin 
(katılına intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş 
gelecek döneme ilişkin faiz borçlan tutarları ...................................................................... TL.-

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 
yükümlülüklerin tutan ......................................................................................................... TL.-

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 
anlaşılabilir olınası ~çısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : ..... ./ ... ./ ..... 

Not: Bilanço dipnotlarına, Türkiye Muhasebe Standartlarının açıklanmasını istediği diğer 
konuların da dahil edilmesi gerekmektedir. 
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,E~.TABL03 

AYRINTILI GELİR TABLOSU TİPİ 

A. BRÜT SATIŞLAR 
1. Y urtiçi Satışlar 
2. Yurtdışı Satışlar 

3. Diğer Gelirler 
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 

1. Satıştan İadeler 
2. Satış İskontalan 
3. Diğer İndirimler 

C. NET SATIŞLAR 
D. SATIŞLARIN MALİYE11 (-) 

1. Satılan Mamuller Maliyeti 

2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti 
3. Satıhın Hizmet Maliyeti 
4. Diğer Satışların Maliyeti 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 

E. FAALİYETGİDERLERİ(-) 
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

2. Pazarlama.Satış ve Dağ&tım Giderleri 
3. Genel Yönetim Giderleri . 

FAALiYET KARI Vri AZARARI 
F. DİGER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KAılLAR (+) 

1. İştiraklerden Temettii Gelirleri 

2. Bağlı Ortaklıklaidan Temettü Gelirleri 
3. Faiz Gelirleri 
4. Komisyon Gelirleri 
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 
6. Menkul Kıymet' SabŞ Ki:rlan 
7. Kambiyo Kir lan 
8. Reeskont Faiz Gelirleri 
9. Enflasyon Düzeltmesi Karlan 

10. Diğer Olağan Gelir ve KArlar 

G. DİÔER FAALİYETLERDEN OLAÖAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

1. Komisyon Giderleri 
2 Karşılık Giderleri 
3. Menkul Kıymet Satış Zararı 
4. Kambiyo Zararları 
5. Reeskont Faiz Giderleri 
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları · 

7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 

OLAGAN KAR VEYA ZARAR 

L OLAÖANDIŞIGELİR VE KARLAR(+) 

1. Önceki Dönem Gelir ve Karlan 
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

l. OLAÖAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 

l. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar 

2. Önceki Dönem Gider ve Zararları 

3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ!LlKLARl (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 

DİPNOT: 
l. 
2. 

Önceki Dönem : Cari Dönem 
._- - -

_; _ .. 

. 
1 
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' GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (EK TABLO 4) 

Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 

1. Dönemin tilin amortisman giderleri ile itfa ve tükemne payları ......................................... TL.-

a) Amortisman giderleri ............................................................................. TL.-

aa. Normal amortisman giderleri ......................................................... TL.-

bb. Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri ...................... TL.-

b) İtfa ve tükemne paylan .......................................................................... TL.-

2. Dönemin karşılık giderleri ................................................................................................. TL.-

3. Dönemin tilin finansman giderleri ..................................................................................... TL.-

a) Üretim maliyetine verilenler .................................................................. TL.-

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler .................................................... TL.-

c) Doğrudan gider yazılanlar ...................................................................... TL.-

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca 
gösterilecektir) ................................................................................................................... TL.-

5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 
(Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) ............................... TL.-

6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara 
ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 
gösterilecektir) .................................................................................................................... TL.-

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı ....................................................................................................................... TL.-

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+) veya azalış(-) ................................. TL.-

9. Stok maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri 
(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) ................ TL.-

! O. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri .......................... . 
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11.Yurtiçi ve yurtdışı s~tışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet saiışlannın ayn ayn toplamlarının brüt satışların yüzde 

yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar ...................................... TL.-

12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not ................................................................... . 

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayn ayn gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve 

kar payı oranlan ........................................................................................................................ . 
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EKTABLOS 

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 

Önceki Dönem Cari Dönem 

ÜRETİM MALİYETi (1) 

A. Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri 

B. Direkt İşçilik Giderleri 

C. Genel Üretim Giderleri 

D. Yarı Mamul Kullanımı 

1- Dönem Başı Stok ( +) 

2- Dönem Sonu Stok (-) 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 

E. Mamul Striklannda Değişim 

1- Dönem ~aşı Stok(+) 

2- Dönem ~onu Stok(-) 

3- İç Tüketim (-) 

1- SATILAN MAMUL MALİYETİ 

TİCARİ FAALİYET 

A. Dönem Başı Ticari Mallar Stoku ( +) 

B. Dönem İçi Alışlar(+) (2) 

C. Dönem Sonu Ticari Mallar (-) 

D. İç Tüketim(-) 

il-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 

III- SATILAN HİZMET MALİYETİ 

SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 

(l) Üretim Faaliyeti olmalıdır. 

(2) Dönem içi alışlar, net alışları (Alışlar+ Alış giderleri - Alıştan iadeler-Alış lskontolan) ifade eder. 
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FON AKIM TABLOSU 
( .................•••.•••••.••• TL.)* 

A- FON KAYNAKLARI 
1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 

a) Olağan Kiir (Zarar) (1) 
b) Amortismanlar(+) 
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler(+) 

d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler(-) 

2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Gelirler{-) 

a) Olağandışı Kiir (Zarar) 
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) 

c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 

3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 

4- Duran Varlıklar Tutanndaki Azalışlar 

5- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 

(Borç ve Gider Karştlıklannı Kapsamaz) 

6- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 

(Borç ve Gider Karşılıklannı Kapsamaz) 

7- Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı veya 

Dışardan Getirilen Diğer Varlıklar) 

8- Hisse Senetleri İhraç Primleri 

B- FON KULLANIMLARI 
1- Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar 

a) Olağan Zarar (Kiir) (2) 
b) Amortismanlar(+) 
c) Fon Çdoşı Gerektinneyen Diğer Giderler(+) 

d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler(-) 

2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 

a) Olağandışı Zarar (Kiir) 
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ( +) 

c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler(-) 

3- Ödenen Vergi ve Benzerleri 

(Bir Önceki Dönem Kanodan Ödenen) 

4- Ödenen Temettüler 
a) Bir Önceki Dönem Kfuından Ödenen 

b) Yedeklerden Dağıtılan 

5- Dönen Varlıkların Tutanndaki Artışlar 

6- Dwan Varlıkların Tutarındaki Artışlar 

(Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz) 
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 

8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 

9- Sermayedeki Azalışlar 

MUHASEBE 

EKTABL06 

önceki Dönem Cari Dönem 

* İşletmeler, belirlenen, büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar ya da trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir. 

( 1) Amortisman ve diğer fon çıkışını gerektirmeyen giderlerle düzeltildikten sonra "faaliyetten kaynak" sağlanması durumunda 

olağan zarar bu kalemde eksi olarak gösterilir. 

(2) Fon girişi sağlamayan gelirlerin olağan kir, amortismanlar ve fon çıkışını gerektirmeyen giderlerden büyük olması durumunda 

olağan kiir bu bölümde eksi olarak gösterilir. 

(3) Bu tablo Türkiye Muhasebe Standartlarında talep edilmemektedir. 
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NAKİT AKIM TABLOSU(!} 
( .....................•........ TL.)* 

A· DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 
B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 

1- Satışlardan Elde Edilen Nakit 
a) Net Satışlar 
b) Ticari a1acaklardaki Azalışlar 
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) 

2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 
3- Olağan Dışı Gelir ve Kiirlardan Sağlanan Nakit 
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Arbşlardan Sağlanan Nakit 

(Alımlarla İlgili Olmayan) 
a- Menkul Kıymet İhraçlanndan 
b- Alman Krediler 
c- Diğer Artışlar 

5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit 
(Alımlarla İlgili Olmayan) 
a- Menkul Kıymet ihraçlarından 
b- Alınan Krediler 
c-- Diğer Artışlar 

6- Sennaye Artışından Sağlanan Nakit 
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Naklt 
8- Diğer Nakit Girişleri 

C· DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 
1- Maliyetlerden KaynakJanan Nakit Çıkışları 

a) Satışlann Maliyeti 
b) Stoklardaki Artışlar 
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 
d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar(-) 
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 
t) Stoklardaki Azalışlar (-) 

2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
c) Genel Yönetim Giderleri 
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler(-) 
e) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 

3- Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlara İlişkin 
Nakit Çıkışları 
a- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve 

Z:Ma.-!ruc(-} 
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 

a) Olağandışı Gider ve Zararlar 
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve 

Zararlar(-) 
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlg. Olmayan) 

a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri 
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri 
c) Diğer Ödemeler 

8- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlg. Olmayan) 
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri 
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri 
c) Diğer Ödemeler 

9- Ödenen Vergi ve Benzerleri 
!O-Ödenen Temettüler 
11- Diğer Nakit Çıkışlan 

D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B+C} 

önceki Dönem 

1387 

EKTABL07 

Cari Dönem 

Bu tablo formalı uygulamadan kalkmıştır. Th1SK'nın yayınlamış oldu~u yeni Nakit Akış Tablosu formatı Ek Tablo 7/A'da görüldüğü gibidir. 
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A- DÖNEM KAıuNIN DAGITJMI 

1- DÖNEMKARI 

KAR DAGITIM TABLOSU 
< .•• : ....•• _;!.. ,J ~ ::;: .·L .. ! .. Tt.)* 

2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 

- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 
- Gelir Vergisi Kesintisi 
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 

NET DÖNEM KARI 
3- GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI (-) 

4- l. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-) 

5- İŞLETMEDE BIRAK1LMASI VE TASARRUFU ZORUNLU 

YASAL FONLAR (-) 

DAGITILABILIR NET DÖNEM KARI 
6- ORTAKLARABİRİNCİTEMETTÜ(-) 

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 
- imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 

7- PERSONELE TEMETTÜ(-) 
8- YÖNETiM KURULUNA TEMETTÜ(-) 

9- ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ(-) 

- Adi Hisse Senedi Sahiplerine 
- İmtiyazlı Hisse ·senedi Sahiplerine 

!O-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe(-) 

11-STATD YEDEKLERİ(-) 
12-0LAGANDIŞI YEDEKLER (DAGITILMIŞ KARLAR) 

13-DlGER YEDEKLER 
14-ÖZEL FONLAR 

B- YEDEKLERDEN DAGITIM 
1- DAGITILANYEDEKLER 
2- II. TERTİP YASAL YEDEKLER 

3- ORTAKLARA PAY(-) 
- A4i Hisse Senedi Sahiylerine 
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 

4- PERSONELE PAY (-) 
5- YÖNETİMKURULUNAPAY(-) 

C- HİSSE BAŞINA KAR 
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%) 

2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL_%) 

D- HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL. o/o) 

2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL.%) 

MUHASEBE 

EKTABL08 

önceki Dönem Cari Dönem 
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EK:5 
TEK DÜZEN HESAP PLANI 

1. DÖNEN VARLIKLAR 

10 HAZIR DEGERLER 
100 KASA 

100.01 TL Kasası 
100. 02 €Kasası 

100.03 $Kasası 

101 ALINAN ÇEKLER 
100.01 Cüzdandaki Çekler 
101.02 Tahsildeki Çekler 

102 BANKALAR 
103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ(-) 

103.01 Verilen Çekler 
103.02 Verilen Ödeme Emirleri 

108 DİGERHAZIRDEGERLER 
108. O 1 Vadesi Gelmiş Kuponlar 
108.02 Tahsil Edilecek Banka ve Posta Havaleleri 
108.03 Tahsildeki Kuponlar 
108. 04 Satın Alınan Kuponlar 
108.05 Kredi Kartı Slipleri 
108.09 Çeşitli Diğer Hazır Değerler 

11 MENKUL KIYMETLER 
11 O HİSSE SENETLERİ 

110.01 Cüzdanındaki Hisse Senetleri 
110.02 Emanetteki Hisse Senetleri 
110.03 Teminattaki Hisse Senetleri 

111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET ve BONOLARI 
111.01 Cüzdandaki Tahvil, Senet ve Bonolar 
111.02 Tahsildeki Tahvil, Senet ve Bonolar 
111.03 Teminattaki Tahvil, Senet ve Bonolar 

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET ve BONOLARI 
112.01 Cüzdandaki Tahvil, Senet ve Bonolar 
112.02 Tahsildeki Tahvil, Senet ve Bonolar 
112.03 Teminattaki Tahvil, Senet ve Bonolar 

118 DİGER MENKUL KIYMETLER 
119 MENKUL KIYMETLER DEGER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI (-) 

12 TİCARİ ALACAKLAR 
120 ALICILAR 
121 ALACAK SENETLERİ 

121. O 1 Cüzdandaki Senetler 
121.02 Tahsildeki Senetler 
121.03 Teminattaki Senetler 
121.04 Kabuldeki Senetler 
121.05 Hatır Senetleri 

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 
124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-) 
126 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 
127 DİÔER TİCARİ ALACAKLAR 

127.01 İdari Takipteki Alacaklar 
127.01 Kanuni Takipteki Alacaklar 

1389 
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127.03 Komisyonculardan Alacaklar 
127. 04 Kredi Kartlı Satışlar 
127.08 Senet Yenileme Hesabı 

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR K.ARŞILIÖI (-) 

13 DİÖERALACAKLAR 
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 

132.01 Temettü Alacakları 
132.02 KrediAlacaklan 

133 BAÖLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 
133. 01 Temettü Alacakları 
133.02 Kredi Alacakları 

135 PERSONELDEN ALACAKLAR 
136 DİÖER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

136.01 Vergi Dairelerinden Alacaklar 
136. 02 Eski Personelden Alacaklar 
136.03 Hatır Senedi Alacakları 
136.09 Diğer Kişi ve Kuruluşlardan Alacaklar 

137 DİÖER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 

138 ŞÜPHELİ DİÖER ALACAKLAR 
139 ŞÜPHELİ DİÖER ALACAKLAR KARŞILIÖI (-) 

15 STOKLAR 
150 İLK MADDE ve MALZEME 
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM 
152 MAMULLER 
153 TİCARİMALLAR 
157 DİÖERSTOKLAR 

157.01 Yoldaki Stoklar 
157. 02 Değeri Düşen Stoklar 
157.03 Komisyoncu/ardaki Mallar 

157.04 Konsinye Mallar 

158 STOK DEÖER DÜŞÜKLÜÖÜ K.ARŞILIÖI (-) 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 
159.01 Yurt İçi Sipariş Avansları 
159.02 Yurt Dışı Sipariş Avansları 
159.03 Açım/an Akreditifler 

17 YILLARA YAYGINİNŞAATveONARIMMALİYETLERİ 

170-177 YILLARA YA YG!N İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ 

178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 

179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI 

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 

181 GELİR TAHAKKUKLARI 

19 DİÖER DÖNEN VARLIKLAR 
190 DEVREDENKDV 
191 İNDİRİLECEK KDV 
192 DİÖERKDV 
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER ve FONLAR 
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193.01 Vergi Kesintisi 
193.02 Geçici Vergi 
193.03 Önceden Ödenmiş Vergiler 

195 İŞ AVANSLARI 
196 PERSONEL AVANSLARI 

196. O 1 Ücret Avans/arı 
196.02 Yolluk Avansları 

197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI 
197.01 K~a Noksanları 
197.02 Menkul Kıymet Noksanları 
197.03 Stok Noksanları 
197.05 Demirbaş Noksanları 

198 DİGER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 
198.01 Tahsil Edilecek Faiz Karşılığı Ödeme 
199.99 Sair Dönen Varlıklar 

199 DİGER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIGI (-) 
199.01 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılığı 
199.09 Sair Dönen Varlık Karşılığı 

2 DURAN VARLIKLAR 

22 TİCARİ ALACAKLAR 
220 ALICILAR 
221 ALACAK SENETLERİ 
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 
224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) 
226 VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 
229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIGI (-) 

23 DİGER ALACAKLAR 
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 
233 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 
235 PERSONELDEN ALACAKLAR 
236 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 
237 DİGER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 
239 ŞÜPHELİ DİGER ALACAKLAR KARŞILIGI (-) 

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 
240 BAGLI MENKUL KIYMETLER 
241 BAGLI MENKUL KIYMETLER DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI (-) 
242 İŞTİRAKLER 
243 İŞTİRAKLERE SERMA YET AAHHÜTLERİ (-) 
244 İŞTİRAKLER SERMA YE PAYLARI DEGER DÜŞÜKLÜGÜ 
KARŞILIGI (-) 
245 BAGLI ORTAKLIKLAR 
246 BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 
247 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYEPAYLARIDEGER 
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIGI (-) 
248 DİGER MALİ DURAN VARLIKLAR 
249 DİGER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIGI (-) 

139.1 
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25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 
250 ARAZİ ve ARSALAR 
251 YERALTI ve YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 
252 BİNALAR 
253 TESİS, MAKİNE ve CİHAZLAR 

254 TAŞITLAR 

255 DEMİRBAŞLAR 
256 DİGER MADDİ DURAN VARLIKLAR 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 

258 YAPILMAKTAOLANYATIRIMLAR 
258.01 Bina Yatırımları 
258.02 Tesis, Makine ve Cihaz Yatırım/an 

259 VERİLEN AVANSLAR 

26 MADDİOLMAYANDURANVARLIKLAR 

260 HAKLAR 
261 ŞEREFİYE 
262 KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 

263 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

264 ÖZEL MALİYETLER 
267 DİGER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 

269 VERİLEN AVANSLAR 

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

271 ARAMA GİDERLERİ 
272 HAZIRLJK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 
277 DİGER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI(-) 

279 VERİLEN AVANSLAR 

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI 

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 

281 GELİR TAHAKKUKLARI 

29 DİÖER DURAN VARLIKLAR 
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 

292 DİÖER KDV 
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDİ DURAN VARLIKLAR 

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER ve FONLAR 

297 DİGER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 

298 STOK DEÖER DÜŞÜKLÜÖÜ KARŞILIÖI (-) 

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

30 MALİ BORÇLAR 
300 BANKA KREDİLERİ 
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 

. MUHASEBE 

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) 

303 w 
304 TAHVİLANAPARABORÇTAKSİTveFAİZLERİ 

305 ÇlKARILMIŞ BONOLAR ve SENETLER 



GENEL MUHASEBE 

306 ÇIKARILMIŞ DİGER MENKUL KIYMETLER 
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI(-) 
309 DİÔER MALİ BORÇLAR 

32 TİCARİ BORÇLAR 
.~20 SATICILAR 
321 BORÇ SENETLERİ 
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-) 
326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 
329 DİGER TİCARİ BORÇLAR 

33 DİGER BORÇLAR 
331 ORTAKLARA BORÇLAR 

331.01 Ödenecek Temettüler 
331.02 Kredi Borçlan 
331.05 Apel Borçları 
331.09 Diğer Borçlar 

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
332.01 Ödenecek Temettüler 
332.02 Kredi Borçlan 
332.05 Apel Borçları 
332.09 Diğer Borçlar 

333 BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 
333.01 Ödenecek Temettüler 
333.02 Kredi Borçlan 
333.05 Apel Borçları 
333.09 Diğer Borçlar 

335 PERSONELE BORÇLAR 
336 DİÖER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 

336.01 Hatır Senetleri 
337 DİGER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-) 

34 ALINANA V ANSLAR 
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 
349 ALINAN DİGER AVANSLAR 

35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM HAKEDİŞLERİ 
350 -357 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 
358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 

36 ÖDENECEK VERGİ ve DİGER YÜKÜMLÜLÜKLER 
360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR 

360.01 Gelir Vergisi 
360.02 Katma Değer Vergisi 
360.03 Damga Vergisi 
360.04 Kurumlar Vergisi 
360.05 Diğer Vergiler 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 
361.01 SSK Primleri 
361.02 SSK İşveren Payları 
361.03 İşsizlik Sigortası Primleri 
361.03 İşsizlik Sigortası İşveren Payları 

139.3 

368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDIRiLMİŞ VERGİ ve DİGER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
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369 ÖDENECEK DİGER YÜKÜMLÜLÜKLER 
369.01 İcra Kesintileri 
369.09 Diğer Kesintiler 

37 BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI . 

370 DÖNEM KARI VERGİ ve DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 

371 DÖNEM KAıuNJN PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve DİGER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI 
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGI 

379 DİGER BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI 

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 
381 GİDER TAHAKKUKLARI 

39 DİGER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
391 HESAPLANANKDV 
392 DİGER KDV 
393 MERKEZ ve ŞUBELER CARİ HESABI 
397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI 

397. Ol Kasa Fazlaları 
397.02 Menkul Kıymet Fazlaları 
397.03 Stok Fazlaları 
397.05 Demirbaş Fazlaları 

399 DİGER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 

4 UZUNVADELİYABANCIKAYNAKLAR 

40 MALİ BORÇLAR 
400 BANKA KREDİLERİ 
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) 

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 
407 ÇİKARILMIŞ DİGER MENKUL KIYMETLER 

408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 
409 DİGER MALİ BORÇLAR 

42 TİCARİ BORÇLAR 
420 SATICILAR 
421 BORÇ SENETLERİ 
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-) 
426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR 
429 DİGER TİCARİ BORÇLAR 

43 DİGER BORÇLAR 
431 ORTAKLARA BORÇLAR 
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 
433 BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 

436 DİGER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 
437 DİGER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-) 

438 KAMUYA OLAl'/ ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 

44 ALINAN AVANSLAR 
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 
449 ALINAN DİGER AVANSLAR 



GENEL MUHASEBE 

47 BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIÖI 
479 DİÖER BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI 

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI 
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 
481 GİDER TAHAKKUKLARI 

49 DİÖER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
492 GELECEK YILLARA ERTELENEN veya TERKİN EDİLECEK KDV 
493 TESİSE KATILMA PAYLARI 
499 DİÖER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

5 ÖZ KAYNAKLAR 

50 ÖDENMİŞ SERMA YE 
500 SERMAYE 
501 ÖDENMEMİŞ SERMA YE(-) 
502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 
503 SERMA YE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI(-) 

52 SERMAYE YEDEKLERİ 
520 HİSSE SENETLER İHRAÇ PİRİMLERİ 
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 
522 M.D.V. YENİDEN DEÖERLEME ARTIŞLARI 
523 İŞTİRAKLER YENİDENDEÖERLEMEARTIŞLARI 
529 DİÖER SERMA YE YEDEKLERİ 

54 KAR YEDEKLERİ 
540 YASAL YEDEKLER 
541 STATÜYEDEKLERİ 
542 OLAÖANÜSTÜ YEDEKLER 
548 DİÖER KAR YEDEKLERİ 
549 ÖZEL FONLAR 

549.01 Yenileme Fonu 
549.09 Diğer Özel Fvnlar 

57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 

59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 
590 DÖNEM NET KARI 
591 DÖNEMNETZARARIH 

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 

60 BRÜT SATIŞLAR 
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 
602 DİÖER GELİRLER 
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61 SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) : ,.·i 

610 SATIŞTAN İADELER(-) 

611 SATIŞİSKONTOLARJ(-) 

612 DİÖER İNDİRİMLER(-) 

62 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-) 

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 

623 DİÖER SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 

63 FAALİYET GİDERLERİ(-) 
630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ(-) 

631 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAÖITIM GİDERLERİ(-) 

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 

64 DİÖER FAALİYETLERDEN OLAÖAN GELİR ve KARLAR 

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 

641 BAÖLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 

642 FAİZ GELİRLERİ 
643 KOMiSYON GELİRLERİ 
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILlKLAR 

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 

646 KAMBİYO KARLARI 
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 

648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 

649 DİÖER OLAÖAN GELİR ve KARLAR 
649.01 Hisse Senedi Temettü Gelirleri 

649.02 Kira Gelirleri 
649.03 Tazminat ve Ceza Karları 

649.04 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Kdrları 

649.05 Alınan Miktar İskonto/an 
649.06 Artık-Hurda Satış Karları 

65 DİÖER FAALİYETLERDEN OLAÖAN GİDER ve ZARARLAR(-) 

653 KOMİSYON GİDERLERİ 
653.01 Menkul Kıymet Alım-Satım Komisyonu 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 

656 KAMBİYO ZARARLARI 
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 

658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI 

659 DİÖER OLAGAN GİDER ve ZARARLAR 
659.01 Borsa Değer Azalış Zararları 

659.02 Stok Değer Artış Zararları 

659.03 Tazminat ve Ceza Zararları 

659.04 Sayım ve Tesellüın Noksanları Zararları 

659.06 Artık-Hurda Satış Zararları 

659.07 Maddi Duran Varlık Satış Zararları 

659.08 Değersiz Alacak Zararları 

659.09 Çeşitli Diğer Gider ve Zararlarr 

.MUHASEBE 
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66 FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 

67 OLAGANDIŞI GELİR ve KARLAR 
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR ve KARLARI 
679 DİGER OLAGANDIŞI GELİR ve KARLAR 

68 OLAGANDIŞI GİDER ve ZARARLAR(-) 
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI 
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLARI 
689 DİGER OLAGANDIŞI GİDER ve ZARARLAR 

69 DÖNEM NET KAR veya ZARARI 
690 DÖNEM KARI veya ZARARI 
691 DÖNEM KARI VERGİ ve DİÔER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI(-) 

692 DÖNEM NET KARI veya ZARARI 
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 
698 ENFLASYON DÜZELTME 

7 MALİYET HESAPLARI (7/A Seçeneği) 

70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HESAPLARI 
700 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HESABI 
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI 

71 DİREKT İLKMADDE ve MALZEME GİDERLERİ 
710 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ 
711 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME YANSITMA HESABI 
712 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME FİYAT FARKI 
713 DİREKT İLK MADDE ve MALZEME MİKTAR FARKI 

72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI 
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI 

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI 
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI 
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI 

74· HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YAN SITMA HESABI 
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 
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75 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

750 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ 

751 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

752 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDER FARKLARI 

76 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAGITIM GİDERLERİ 

760 PAZARLAMA SATIŞ ve DAGITIM GİDERLERİ 

761 PAZARLAMA SATIŞ ve DAGITIM GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
762 PAZARLAMA SATIŞ ve DAGITIM GİDERLERİ FARK HESABI 

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI 

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 

782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI 

7/A SEÇENEGİNDE GİDER ÇEŞİTLERİ 

O 1 İlk Madde ve Malz.eme Giderleri 

02 İşçi Ücret ve Giderleri 

03 Memur Ücret ve Giderleri 

03 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 

04 Çeşitli Giderler 
05 Vergi, Resim ve Harçlar 

06 Amortismanlar ve Tükenme Paylan 

07 Finansman Giderleri 

7 MALİYET HESAPLARI (7/B Seçeneği) 

79 GİDER ÇEŞİTLERİ 
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

791 İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ 

792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ 

793 DIŞARIDAN SAGLANAN FAYDA ve HİZMETLER 

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

795 VERGİ, RESİM ve HARÇLAR 

796 AMORTİSMANLAR ve TÜKENME PAYLARI 

797 FİNANSMAN GİDERLERİ 

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 

799 ÜRETİM MALİYET HESABI 

8 SERBEST 
YÖNETİM MUHASEBE HESAPLARI 

MUHASEBE 
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9 NAZIM HESAPLAR 

901 TEMİNATMEKTUPLARI 
902 CİROLAR, KEFALETLER, GARANTİLER 
903 TEMİNAT VE EMANET VERİLEN KIYMETLERİMİZ 
904 TEMİNAT EMANET ALINAN KIYMETLER 
905 MATRAH DÜZELTMELERİ 
906 TÜREV ÜRÜNLER 
907 REPOLAR 
908 YABANCIPARALIİŞLEMLER 
911 KABULDEKİ POLİÇELERİMİZİ ALANLAR 
912 KABULDEKİ POLİÇELERİMİZ 
913 MENKUL KIYMETLER NOMİNAL DEGERLERİ 
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