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111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y
mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir?
A) U = x + y

A) Ölçeğe göre artan getiri durumu

B) U = x y

1/2 1/2

C) U = x

114. Kısa dönemde ortalama değişken maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

2

D) U = x + y

y

B) Ölçeğe göre azalan getiri durumu

2

C) Firmanın üretim teknolojisini değiştirememek gibi
bir kısıtının olması

E) U = min {x, y}

D) Değişken faktörün marjinal veriminin önce artıp
sonra da azalması
E) Önce ölçeğe göre artan getirinin, sonra da ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması

112. Bir Giffen malına ait Engel eğrisinin şekli nasıldır?

A) Eğimi sıfır olan bir eğridir.

115. Homojen bir malın üretildiği Bertrand düopol
piyasası denge fiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Pozitif eğimli bir doğrudur.
C) Pozitif eğimli dışbükey bir eğridir.

A) Tekel fiyatına eşittir.

D) Pozitif eğimli içbükey bir eğridir.

B) Tam rekabet fiyatının üzerindedir.

E) Negatif eğimli bir eğridir.

C) Cournot piyasası denge fiyatından büyüktür.
D) Cournot piyasası denge fiyatına eşittir.
E) Cournot piyasası denge fiyatından küçüktür.

1/2 1/2

113. Q = K L biçiminde bir üretim fonksiyonuna
sahip firmanın kullandığı iş gücünün fiyatı 1 birim, sermayenin fiyatı da 4 birim ise, bu firmanın
kârını maksimum kılan sermaye - emek bileşimi
aşağıdakilerden hangisidir? (Q üretim düzeyini, K
sermaye miktarını, L iş gücü miktarını gösterir.)

Sermaye

Emek

A)

1

4

B)

4

1

C)

2

1

D)

1

E)

2

116. Tam istihdam dengesindeki bir ekonomide para
arzı da değişmiyorsa, herhangi bir nedenle toplam gelir düzeyi arttığında, aşağıdaki iktisadi
olaylar dizilerinden hangisi gerçekleşir? (Md:para
talebi, r:faiz oranı, I:yatırım, AE:toplam harcamalar)
A)

Md ↑→ r ↑→ I ↑→ AE ↑

B)

Md ↓→ r ↓→ I ↓→ AE ↓

2

C)

Md ↑→ r ↓→ I ↑→ AE ↑

2

D)

Md ↑→ r ↑→ I ↓→ AE ↓

E)

Md ↓→ r ↑→ I ↑→ AE ↑

Diğer sayfaya geçiniz.
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117. Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal ithalat eğilimi
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkisinin toplamı 1’den büyüktür.

120. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen ve Klasik
makroiktisat teorileri arasındaki temel farklardan
biridir?
A) Keynesyenler toplam arzın önemini, Klasikler ise
toplam talebin önemini vurgulamıştır.

B) İkisinin toplamı 1’den küçüktür.
C) İkisinin toplamı 1’e eşittir.

B) Keynesyenler ekonominin sadece tam istihdam
üretim düzeylerinde dengede olabileceğini
vurgularken, Klasikler buna katılmamaktadır.

D) Marjinal tasarruf eğilimi, marjinal ithalat eğiliminden büyüktür.

C) Keynes’e göre planlanan yatırımlar, tam istihdam
gelir düzeyinin hanehalkı tarafından tasarruf
edilmek istenen kısmına eşit olmayabilir.

E) Marjinal tasarruf eğilimi, marjinal ithalat eğiliminden küçüktür.

D) Keynes’e göre, ücretlerin ve fiyatların esnek
olması nedeniyle ekonomi tam istihdam üretim
seviyesine ulaşma eğilimindedir.
E) Klasikler toplam talep yönetimi politikalarının
gerekliliğini vurgularken, Keynesyenler ekonominin tam istihdam üretim düzeylerine kendiliğinden dönme eğilimini ön plana çıkarmışlardır.

118. Aynı anda artış gösteren enflasyon ve işsizlik
olgusu en basit şekilde nasıl açıklanabilir?
A) Toplam talep eğrisinin sola kaymasıyla
B) Toplam talep eğrisinin sağa kaymasıyla
C) Toplam arz eğrisinin sola kaymasıyla
D) Toplam arz eğrisinin sağa kaymasıyla
E) Toplam arz eğrisinin sola kayması ve toplam
talep eğrisinin sağa kaymasıyla

121. Nakit tutma oranının sıfır olduğu bir ekonomide
zorunlu karşılık oranı % 10 ise parasal çarpan
kaçtır?
A) 0,1

B) 1

C) 2

D) 9

E) 10

119. Monetarist görüşe göre, IS ve LM eğrilerine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
122. Nominal GSMH’nin para stokuna bölümü aşağıdakilerden hangisini verir?
A) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de oldukça diktir.
A) Para çoğaltanı

B) IS eğrisi oldukça dik, LM eğrisi yataydır.

B) Paranın dolaşım hızı

C) IS ve LM eğrilerinin her ikisi de oldukça yataydır.

C) Paranın elde tutulma süresi

D) LM eğrisi oldukça dik, IS eğrisi görece yataydır.

D) Reel GSMH

E) LM eğrisi dik, IS eğrisi her zaman yataydır.

E) GSMH zımni deflatörü

Diğer sayfaya geçiniz.

44

A
TCZB TK / 2007
123. Dışa açık bir ekonomide, hükûmetin sıkı para
politikası uygulaması sonucu faizler, ulusal
paranın değeri ve dış ticaret açığı nasıl değişir?
Faizler

Ulusal paranın
değeri

126. Türkiye’de 1933-1938 döneminde gerçekleşen
kamu harcamalarının finansmanı aşağıdakilerden
hangisiyle karşılanmamıştır?
A) Para arzının artırılması

Dış ticaret açığı

A)

Yükselir

Düşer

Azalır

B)

Yükselir

Düşer

Artar

C)

Düşer

Düşer

Azalır

D)

Yükselir

Yükselir

Artar

E)

Yükselir

Yükselir

Azalır

124. Bir paranın iki günden daha fazla bir süre sonrası
için, sabit kur üzerinden bir başka parayla alınıp
satılma işlemine ne ad verilir?

B) Kredilerin artırılması
C) Dış borçlanma
D) Dolaysız vergilerin payının artırılması
E) Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi

127. Aşağıdakilerden hangisi 1963-1977 döneminde
uygulanan kalkınma planlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ekonomik ve toplumsal yapıyı veri almaları

A) Döviz swapı
B) Arbitraj işlemi

B) Yıllık ekonomik büyümeyi temel belirleyici
değişken almaları

C) Vadeli döviz işlemi

C) Sanayileşmeye öncelik vermeleri

D) Faktoring

D) Uzun dönemli stratejileri dikkate alarak
hazırlanmaları

E) Leasing

125. Keynesyen teoriye göre elde para tutmanın fırsat
maliyeti yüksekse aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Faiz oranları yüksektir ve spekülatif para talebi
düşer.

E) Vergi yükünü sürekli azaltmayı öngörmeleri

128. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde
1975-2000 dönemindeki yetersiz ve istikrarsız
büyümenin temel nedeni olarak kabul edilmektedir?
A) Sürekli ve yüksek oranlı enflasyon

B) Faiz oranları yüksektir ve spekülatif para talebi
yükselir.

B) Dış ticaret açıkları

C) Talep edilen tahvil miktarı azalır.

C) Yüksek oranlı işsizlik

D) Faiz oranları düşüktür ve spekülatif para talebi
düşer.

D) Yüksek oranlı devalüasyonlar
E) Finansal kriz

E) Faiz oranları düşüktür ve spekülatif para talebi
yükselir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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129. Mayıs 2006’da meydana gelen kısa dönemli eko132. Stagflasyonla mücadelede uygulanan gelirler
nomik dalgalanma sırasında, T.C. Merkez Bankası
politikasında aşağıdaki önlemlerden hangisi yer
piyasadaki likiditeyi azaltmak için en çok hangi
almaz?
para politikası aracına başvurmuştur?
A) Kamu gelirlerinin artırılarak enflasyonist etkilerin
kontrol edilmeye çalışılması
A) DEPO
B) REPO

B) Mal ve üretim faktörlerindeki fiyat artışlarının belirli ölçütlere bağlanması

C) İskonto faiz oranı

C) Ücret artışlarının üretkenlik artışına bağlanarak
enflasyonist artışların önlenmesi

D) Zorunlu karşılık oranı
E) Döviz satışı

D) Artan fiyat ve ücretleri kontrol etmek amacıyla firma ve sendikaların ikna edilmesi
E) Doğal tekellerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarının kontrol edilmesi

130. Türkiye’de Mayıs 2007 itibariyle T.C. Hazine Müsteşarlığının ihraç ettiği aşağıdaki iç borçlanma
araçlarından hangisinin stok değeri en yüksektir?
A) Varlığa dayalı menkul kıymet
B) Hazine bonosu
C) Devlet tahvili

133. İktisat politikalarında 1960’lı yıllara kadar ağırlık
verilen talep yönetimine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

D) Ciro edilebilir mevduat sigortası
E) Hisse senedi

A) Toplam talebin kontrol edilmesinde kullanılacak
maliye ve para politikası araçları doğrudan hükûmetin elindedir.
B) Veri bir iş gücü düzeyinde kısa dönem istihdamın temel, hatta tek belirleyicisi toplam talep
miktarıdır.
C) Amaç çatışmaları olması halinde ekonomik hedeflere talep yönetimi ile ulaşmak mümkün değildir.

131.

D) Normal koşullarda, yeterli analizler ve doğru zamanlama ile düzenlenen talep yoluyla bütün hedeflere ulaşmak mümkündür.

I. Reel faiz oranı
II. Birincil (faiz dışı) bütçe dengesi

E) Toplam talep miktarının ödemeler dengesi, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde önemli
etkileri vardır.

III. Büyüme

Borçların sürdürülebilir olması yukarıdakilerden
hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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134. Operasyonel açık nedir?

137. J eğrisi etkisine göre, bir ülkede devalüasyon
yapılması sonucunda ortaya çıkacak etkiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu gelirlerinin toplam faiz ödemelerine oranı
B) Faiz dışı açık ile reel faiz ödemelerinin toplamı

A) Çok kısa dönemde ihracatı artarken ithalatı
azalır.

C) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi ile faiz ödemelerinin toplamı

B) Çok kısa dönemde ithalatı artarken ihracatı
azalır.

D) Faiz dışındaki kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı

C) Dış ticaret bilançosu üzerindeki olumlu etkisi
gecikmelidir.

E) Yıl sonu (gerçekleşme) itibariyle kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı

D) İstihdam düzeyinde çok kısa dönemde düşüşe
neden olur.
E) İstihdam düzeyinde uzun dönemde düşüşe
neden olur.

135. Denk bütçe çoğaltanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

138. Hem ABD hem de Türkiye dış ticaret dengesine
sahipken ABD Dolarının YTL’ye göre değer kazanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? (Diğer değişkenler sabittir.)

A) Harcamaların çoğaltan etkisi, vergilerin çoğaltan
etkisinden büyük olduğu için denk bütçenin daraltıcı etkisi vardır.

A) ABD’de dış ticaret fazlası ortaya çıkar.

B) Transferlerin çoğaltan etkisinin diğer harcamaların çoğaltan etkisinden küçük olması, transferlerin daha az olmasını gerektirir.

B) Türkiye’de dış ticaret fazlası ortaya çıkar.
C) Türkiye’de dış ticaret açığı ortaya çıkar.

C) Yatırım harcamalarının çoğaltan etkisi daha büyük olduğundan yatırımları artırmak amacıyla
bütçe denkliği bozulabilir.

D) Her iki ülkede de dış ticaret açığı ortaya çıkar.
E) Her iki ülkede de dış ticaret fazlası ortaya çıkar.

D) Harcamaların çoğaltan etkisi, vergilerin çoğaltan
etkisinden büyük olduğu için bütçe denk olsa da
genişletici etki yaratır.
E) Harcama çoğaltanı vergi çoğaltanından daha büyük olduğundan denk bütçe ekonomi üzerinde
etkisizdir.

139. Dış ticaret hadleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Uluslararası ticaret yasalarının maddeleri ile ilgili
bir kavramdır.
B) Bir ülkenin marjinal dönüşüm oranıdır.

136. 1947 yılında dış ticarette serbestleşmeyi sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT

B) START
D) IMF

C) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
tarafından tespit edilmiştir.

C) GATT

D) Ticarete konu olan malların, ticarette diğer mallarla hangi oranda değiştirilebileceğini gösterir.

E) UNCTAD

E) Dünya Ticaret Örgütü tarafından tespit edilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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140. Mutlak üstünlük teorisini en iyi açıklayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

142. Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Bütün malların üretiminde mutlak üstünlüğe
sahip bir ülke, ticaretten en fazla kazanç
sağlayan taraftır.

A) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre
suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza
verilmez.

B) Bir malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olan
ülke, o malı diğer ülkeye göre daha az kaynak
kullanarak üretir.

B) Yeni kanunun lehe olan hükümleri geçmişe
yürür.

C) Bir malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olan
bir ülke, o malı diğer ülkeden daha fazla miktarda üretir.

C) Lehe olan kanun saptanırken, yeni ve eski
kanunun lehe olan hükümleri birlikte uygulanamaz.

D) Mutlak üstünlüklerin varlığı, ülkelerin kendi kendilerine yetebilmelerine yardımcı olur.

D) Süreli kanunlar, bu kanunlar yürürlükten kalktıktan sonra işlenmiş olan suçlara da uygulanır.

E) Mutlak üstünlüklere dayanan bir ticarette üstünlüklerin derecesi önemlidir.

E) Süreli kanun yürürlükten kalksa da yürürlükte
olduğu sırada işlenmiş suçlarda yargılamaya
devam edilir ve hüküm verilir.

141. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

143. Teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Teşebbüs için suç işleme kararının icrasına
henüz başlanmamış olmalıdır.

A) Saldırıda kullanılan araçla, savunmada kullanılan araç benzer olmalıdır.

B) Teşebbüs için kastedilen suçun icrasına
başlanmış olması yeterlidir.

B) Saldırının cinsel bütünlüğe karşı olması savunmayı haklı kılmaz.

C) Türk Ceza Kanunu’na göre eksik ve tam
teşebbüs olmak üzere iki tür teşebbüs vardır.

C) Savunmada sınırın aşılması halinde fail hiçbir
durumda ceza almaz.

D) İcra hareketlerinin tamamlanmamış olması
halinde faile ceza verilmez.

D) Saldırıyla alakası olmayan üçüncü bir kişiye
zarar verilmektedir.

E) Teşebbüs olası kastla işlenen suçlar yönünden
de mümkündür.

E) İsnat yeteneği olmayan akıl hastası ve küçüklerin saldırılarına karşı da savunma yapmak
mümkündür.

Diğer sayfaya geçiniz.
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144. Aşağıdaki mahkeme kararlarından hangisi hüküm
değildir?

147. Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı

A) Hâkimin hukuk yaratması hukukta boşluk olduğu
takdirde söz konusu olur.

B) Davanın durması kararı

B) Hâkim kural içi boşlukta da hukuk yaratır.

C) Davanın reddi kararı

C) Hâkim kanunda boşluk varsa hukuk yaratır.

D) Davanın düşmesi kararı

D) Hâkim konuya ilişkin örf ve âdet kuralı bulunsa
bile hukuk yaratır.

E) Güvenlik tedbiri uygulanması kararı

E) Hâkimin hukuk yaratması takdir yetkisi kapsamındadır.

145.
I. Yerleşim yeri mahkemesi
II. Yakalandığı yer mahkemesi
III. İlk usul işlemlerinin yapıldığı yer mahkemesi
IV. En son adresinin bulunduğu yer mahkemesi

148. A, B’nin hamiline yazılı hisse senetlerini çalarak
Ü’ye satıp teslim etmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Şüpheli veya sanığın suçu işlediği yer belli değilse özel yetkili mahkemeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III, IV

B) I, II, IV, III

D) II, I, IV, III

A) Ü, kötü niyetli de olsa senetlerin mülkiyetini
kazanır.

C) II, I, III, IV

B) Ü, senetleri teslim aldığı anda iyi niyetli ise senetlerin mülkiyetini teslim anında kazanır.

E) III, I, II, IV

C) A, iyi niyetli Ü’ye senetlerin bedelini ödediği takdirde Ü senetleri A’ya geri vermek zorundadır.
D) Ü’nün senetlerin mülkiyetini kazanması için 5 yıl
süreyle ve iyi niyetle elinde bulundurması
gerekir.
E) Ü, kötü niyetli de olsa 5 yıl süreyle davasız ve
aralıksız olarak senetleri elinde bulundurursa
mülkiyeti süre sonunda zamanaşımı nedeniyle
kazanır.

146. Duruşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Sözlülük ve açıklık ilkeleri geçerlidir.
B) Genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak
gerekli kıldığı hallerde duruşmanın kapalı yapılmasına mahkemece karar verilir.
C) Sanık 18 yaşını doldurmamışsa duruşma kapalı
yapılır ve hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.
D) Birden çok savcı aynı duruşmaya katılabilir.
E) Haber verme hakkı çerçevesinde kapalı duruşmanın içeriği iletişim araçlarında yayınlanabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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149. Dernek tüzel kişiliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

151. A, İ lehine intifa hakkı ile yüklü bulunan taşınmazı
üzerinde doğmuş ve doğacak bütün alacakları için
B lehine birinci derecede 8 bin YTL’lik ipotek kurmuştur. 1 yıl sonra da D lehine, C’nin D’ye 5 bin YTL olan
ve faiz oranı da % 10 olarak kararlaştırılan borcu için
ikinci derecede % 10 faiz oranı ile 5 bin YTL’lik ipotek kurmuştur. B’nin alacağının tutarı yan alacaklarla
birlikte 10 bin YTL’ye, D’nin alacağı ise yan alacaklarla birlikte 8 bin YTL’ye ulaşmıştır. Taşınmaz satılarak ipotek paraya çevrilmiş ve bu satıştan 15 bin
YTL elde edilmiştir.

A) Dernek, kuruluş için gerekli belgeler mahallin en
büyük mülki amirine verildiği anda tüzel kişilik
kazanmış olur.
B) Kuruluş bildirisinde belirtilen amaç ahlak ve
adaba aykırı olmamalıdır.
C) Kuruluş bildirisindeki eksiklikler, derneğin tüzel
kişilik kazanmasını engellemez.

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Derneğin tüzel kişilik kazanabilmesi için organlarının seçilmiş olması zorunlu değildir.

A) İ, izin vermediği takdirde bu taşınmaz paraya
çevrilemez.

E) Derneğin zorunlu organlarından birinin sürekli
olarak ortadan kalkması tüzel kişilik kaybına yol
açmaz.

B) B, 1. derecede olduğundan 10 bin YTL olan
alacağının tamamını satım bedelinden elde
edebilir.
C) Taşınmazın satımından elde edilen paradan
B’ye 8 bin YTL, D’ye ise 7 bin YTL ödenecektir.
D) İntifa hakkıyla yüklü taşınmaz üzerinde ayrıca
ipotek kurulamaz.
E) Alacağını tam olarak tahsil edemeyen D, A
aleyhine takip yapabilir.

152. A ile B aralarında yaptıkları sözleşmede A, B’nin Ü’ye
olan para borcunu ödemeyi taahhüt eder.

150. A, B’den satın aldığı elbiseyi üzerinde değişiklik
yapılması için B’ye bırakmıştır.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu taahhüt ile A borçlu sıfatı kazanmış, B ise
borçtan kurtulmuştur.

A) A, elbisenin zilyetliğini hükmen teslim yoluyla
kazanmıştır.

B)

B) A, elbisenin dolaysız zilyetliğini kazanmıştır.
C) A’nın zilyetliği havale yoluyla kazanılmıştır.

A, B’nin fiilini taahhüt etmiştir. B borcunu
ödeyemediği takdirde A ödemek zorundadır.

C) A ile B arasında tam üçüncü kişi lehine sözleşme vardır. Ü alacağını A’dan talep edebilir.

D) A, zilyetliği teslim yoluyla kazanmıştır.

D) A ile Ü arasında hiçbir borç ilişkisi yoktur.

E) A, zilyetliği kısa elden teslim yoluyla kazanmıştır.

E) Ü, A tarafından kendisine yapılan ödemeyi kabul
etmek zorunda değildir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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153. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

156. Ticaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Müteselsil borçlulardan birine yapılan temerrüt
ihtarı, borçları muaccel olan diğer müteselsil
borçluların da temerrüde düşmesine yol açar.

A) Ticaret siciline kayıt, istisnai hallerde inşai
(kurucu) etkiye sahiptir.
B) Ticaret sicili alenidir.

B) Alacaklının müteselsil borçlulardan birini ibra
etmesi, diğerlerinin de borcunu sona erdirir.

C) Ticaret sicilinde sicile itimat prensibi her
durumda uygulanır.

C) Alacaklının müteselsil borçlulardan birine dava
açması veya icra takibi yapması diğerlerine başvuru hakkını ortadan kaldırmaz.

D) Ticaret siciline, kanunlarda veya Ticaret Sicili
Tüzüğü’nde belirtilen hususlar kaydedilir.
E) Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescili talep
süresi 15 gündür.

D) Müteselsil borçlulardan birinin borcun tamamını
alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcuyla takas etmesi, diğer borçluların borçlarını
etkilemez.
E) Müteselsil borçlulardan biri hataya düştüğünü
ileri sürüp iptal edebileceği borç ilişkisine icazet
verip alacaklıya ifada bulunursa, diğer borçlulara
rücu hakkını kaybeder.

157. Bir ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınai haklar rehnin dışında bırakılabilir.

154. Gecikme faiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Alacaklının zararı gecikme faizini aşabilir.

B) Aynı ticari işletme üzerinde birden fazla rehin
kurulabilir.

B) Gecikme faizi talep edilmedikçe hâkim kendiliğinden buna hükmedemez.

C) Ticaret unvanı ve varsa işletme adı rehnin dışında bırakılamaz.

C) Borçlu temerrüde düşmede kusurlu olmadığını
kanıtlarsa gecikme faizi ödemekten kurtulur.

D) Rehin kapsamındaki malların rehin alana teslimi
gerekir.

D) Gecikme faizi talep edebilmek için zararın kanıtlanmasına gerek yoktur.

E) Taşınmazlar ticari işletme rehni kapsamına
sokulamaz.

E) Para dışındaki edimlerde gecikme faizi istenemez.

155. Aşağıdaki alacaklardan hangisi zamanaşımına
tabi değildir?

158. Aşağıdakilerden hangisi şirket kavramının
unsurları arasında yer almaz?

A) Nafaka alacakları

A) Sözleşme

B) Bir senetle tanınmış alacaklar

B) Tabiiyet

C) Mahkeme kararıyla sabit olmuş alacaklar

C) Şahıs

D) Taşınmaz rehniyle teminat altına alınmış
alacaklar

D) Sermaye

E) Taşınır rehniyle teminat altına alınmış alacaklar

E) Müşterek amaç doğrultusunda birlikte çaba
(affectio societatis)

Diğer sayfaya geçiniz.
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159. Aşağıdaki şirketlerden hangisinin kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi değildir?
A) Bankalar
B) Halka açık anonim şirketler

162. İcra ve İflas Kanunu’na göre, alacaklının
kendisine haricen ödeme yapılmasına rağmen
başladığı icra takibini devam ettirmesi halinde
borçlu, icra mahkemesine başvurarak itfa
sebebiyle icra takibinin iptalini hangi delille
sağlayabilir?

C) Sigorta şirketleri

A) Tanık

D) Finansal kiralama şirketleri

B) Yazılı delil başlangıcı

E) Halka kapalı anonim şirketler

C) İmzası ikrar edilmiş belge
D) Yemin
E) Teyp bandı

160. Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından değildir?
A) Lehtarın ismi

163. Haczedilebilir hiçbir mal bulunmadığını tespit
eden haciz tutanağının hukuki niteliği nedir?

B) Keşide tarihi

A) Müflislik

C) Çek kelimesi

B) Borca batıklık

D) Keşidecinin imzası

C) Ödemelerin tatiline dayalı iflas

E) Belli bir meblağın kayıtsız şartsız havalesi

D) İhtiyati haciz nedeni
E) Aciz belgesi

161. İleri tarihli bir çekin, üzerinde yazılı olan keşide
tarihinden önce ödenmek üzere ibraz edilmesi
durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Türk Ticaret Kanunu’na göre, ileri tarihli çek
keşide etmek yasaktır.

164. Borçtan kurtulma davası, geçici kaldırma kararının tebliği veya tefhiminden itibaren ne kadar
süre içinde açılır?

B) Çek, henüz geçerli bir şekilde doğmamıştır.

A) 7 gün

C) Banka karşılığı varsa çeki ödemelidir.

B) 15 gün
D) 1 ay

C) 30 gün

E) 1 yıl

D) Karşılığı olmasa bile banka böyle bir çekin
üzerine karşılıksız olduğu kaydını yazmayabilir.
E) Hamil keşide tarihine kadar beklemek zorundadır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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165. Aşağıdaki borçlulardan hangisi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma yoluna başvuramaz?

168. İş Kanunu’na göre ücret kesme cezasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde
gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret
kesme cezası veremez.

A) Paraçok Bankası AŞ
B) Deniz İthalat ve İhracat AŞ

B) İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir.

C) Güven Temizlik Ltd. Şti.
D) Emin Leasing Ltd. Şti.

C) İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler 1 ayda 2 gündelikten fazla olamaz.

E) Kocaman Balıkçılık Kooperatifi

D) Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir
hesabını tutmaya mecburdur.
E) Ceza olarak toplanan bu paralar, bizzat işveren
tarafından işçilere yönelik hizmetler için harcanır.

166. İflasta paraların kesin dağıtılması ne zaman olur?
A) Sıra cetvelinin ilanından 1 hafta sonra
B) Sıra cetvelinin kesinleşmesinden sonra

169. Sendikalar Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi, sendika ve konfederasyonların zorunlu
organı değildir?

C) Sıra cetvelinin ilanından 7 gün sonra

A) Disiplin kurulu

D) Pay cetvelinin kesinleşmesinden sonra

B) Danışma kurulu

E) Nihai raporun verilmesinden sonra

C) Yönetim kurulu
D) Denetleme kurulu
E) Genel kurul

167. İş Kanunu’na göre sürekli-süreksiz iş akitlerine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

170. Türk toplu iş hukuku sistemiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İş Kanunu’nun çağrı üzerine çalışma hükümleri
süreksiz işlerde uygulanmaz.

A) 7 sendika bir araya gelerek federasyon kurabilir.

B) Sürekli-süreksiz iş akdi ayrımı taraf iradelerine
bağlıdır.

B) Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı sadece işçi
kuruluşlarına değil, işçilere de tanınmış bir
haktır.

C) Süreksiz işler, kıdem tazminatı alma hakkı
doğurur.

C) Deniz İş Kanunu’na göre çalışan işçiler sendika
üyesi olamazlar.

D) Sürekli-süreksiz iş akdi ayrımında iş günleri
değil, takvim günleri esas alınır.

D) İşyeri esasına göre sendika kurulamaz.
E) Sendikalara üye olabilmek için hizmet akdiyle
çalışmak zorunludur.

E) Sürekli-süreksiz iş akdi ayrımı, işin objektif
olarak kaç gün süreceğine değil, fiilen kaç gün
sürdüğüne bağlıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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171. İşletmenin bilanço günü itibariyle varlık ve borçlarının değerlerinin tespit ve takdirine ilişkin işlemlere ne denir?
A) Muhasebe içi envanter

173. K İşletmesi, F İşletmesinden aldığı mala ilişkin fatura
karşılığında, 450.000 YTL tutarında çek ciro etmiş ve
ayrıca 435.000 YTL tutarında çek keşide etmiştir.
(KDV oranı % 18 olarak alınacaktır.)

B) Muhasebe dışı envanter

Bu işlemle ilgili olarak F İşletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

C) Emsal bedel

A)

D) Maliyet belirleme

/
TİCARİ MALLAR
İNDİRİLECEK KDV

750.000
135.000

ALINAN ÇEKLER
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEMELERİ
/

E) Değerleme

B)

/
ALINAN ÇEKLER
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ

435.000

/
ALINAN ÇEKLER
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ

435.000

/
ALINAN ÇEKLER
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ

A) Satış İskontoları

E)

B) Satıştan İadeler

435.000

/
ALINAN ÇEKLER

D) Gider Tahakkukları

750.000
135.000

885.000

YURTİÇİ SATIŞLAR
HESAPLANAN KDV
/

C) Gelir Tahakkukları

725.700
159.300

450.000

YURTİÇİ SATIŞLAR
HESAPLANAN KDV
/

172. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kârı veya
Zararı hesabının alacağına aktarılarak kapatılır?

885.000

450.000

YURTİÇİ SATIŞLAR
HESAPLANAN KDV
/
D)

435.000

450.000

YURTİÇİ SATIŞLAR
/
C)

450.000

750.000
135.000

E) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

Diğer sayfaya geçiniz.
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175. İşletmenin 25.05.2007 tarihinde yapması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

174. – 176. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A)
İşletmenin 20.05.2007 tarihinde Z Bankası’ndan aldığı 100.000 Avro (€) tutarındaki kredi, aynı bankada
açtırılan döviz tevdiat hesabına aktarılmıştır.
25.05.2007 tarihinde, bankaya verilen talimatla
90.000 €, YTL’ye çevrilerek işletmenin YTL mevduat
hesabına kaydedilmiştir. Bankanın birinci ay sonunda
bildirdiği 500 € tutarındaki faiz, işletme tarafından
nakden ödenmiştir. € kurları tarihler itibariyle şöyledir:
20.05.2007

1 €= 1,78 YTL

25.05.2007

1 €= 1,80 YTL

20.06.2007

1 €= 1,81 YTL

BANKALAR

/

162.000

BANKA KREDİLERİ
KAMBİYO KÂRLARI
/
B)

/
BANKA KREDİLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ

160.200
1.800

160.200
1.800

BANKALAR
/
C)

162.000

/
BANKALAR

180.000

BANKA KREDİLERİ
KAMBİYO KÂRLARI
/
D)

/
BANKALAR

BANKALAR

/

BANKA KREDİLERİ
/
B)

/

KASA

BANKA KREDİLERİ
/
C)

/
BANKA KREDİLERİ
BANKALAR
/

D)

BANKALAR

/

BANKA KREDİLERİ
KAMBİYO KÂRLARI
/
E)

E)
178.000

BANKA KREDİLERİ
/

178.000
2.000

/
BANKALAR

162.000

BANKALAR
KAMBİYO KÂRLARI
/

178.000

160.200
1.800

178.000
178.000

178.000
178.000

181.000
178.000
3.000

176. İşletmenin 20.06.2007 tarihinde yapması gereken
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Kambiyo Zararları hesabı borçlu 15 YTL

/
BANKALAR
KASA

180.000

BANKALAR
KAMBİYO KÂRLARI
/

174. Bu bilgilere göre, işletmenin 20.05.2007 tarihinde
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

178.000
2.000

B) Banka Kredileri hesabı alacaklı 900 YTL

178.000
3.000

C) Banka Kredileri hesabı alacaklı 890 YTL

181.000

D) Banka Kredileri hesabı borçlu 905 YTL
E) Finansman Giderleri hesabı borçlu 890 YTL

Diğer sayfaya geçiniz.
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179. İşletmenin 2007 Nisan ayı sonu itibariyle KDV hesaplarıyla ilgili olarak yapması gereken kayıt sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden
hangisidir?

177. – 179. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen
bir işletme, 20.04.2007 tarihinde 450 adet malı KDV
hariç 540.000 YTL’ye senet karşılığında satın almış
ve bu malların 300 adedini 30.04.2007 tarihinde
% 20 kârla senet karşılığında satmıştır. İşletmenin
önceki dönemde ortaya çıkan ödenecek katma değer
vergisi tutarı 21.600 YTL olup, KDV oranı % 20’dir.

A) Ödenecek KDV tutarı 43.200 YTL olur.
B) Ödenecek KDV tutarı 86.400 YTL olur.
C) Devreden KDV tutarı 21.600 YTL olur.
D) Devreden KDV tutarı 86.400 YTL olur.
E) Devreden KDV tutarı 108.000 YTL olur.

177. Bu bilgilere göre işletme, 20.04.2007 tarihinde
hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapmalıdır?

180. Ödenmiş Sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A) Ticari Mallar hesabının borcuna 450.000 YTL

A) Ortakların ödediği sermaye tutarlarını gösterir.

B) Ticari Mallar hesabının alacağına 540.000 YTL

B) Ortakların taahhüt ettiği sermaye tutarlarını gösterir.

C) Hesaplanan KDV hesabının alacağına
97.200 YTL

C) Ortakların taahhüt ettiği ve işletmeye olan sermaye borçlarının toplamını gösterir.

D) Borç Senetleri hesabının alacağına 648.000 YTL

D) Sermayeden indirim kalemi olarak gösterilir.

E) İndirilecek KDV hesabının borcuna 97.200 YTL

E) Sermaye ile ödenmemiş sermaye tutarlarının
toplamını gösterir.

178. İşletmenin 30.04.2007 tarihinde yapması gereken
kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

181. İşletmenin varlıkları arasında yer alan ve ihraç tarihi
01.06.2006 olan 400.000 YTL tutarındaki tahvilin yıllık faiz oranı % 18’dir.

A) Ticari Mallar hesabının alacağına 360.000 YTL
kaydedilir.

Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

B) İndirilecek KDV hesabının borcuna 72.000 YTL
kaydedilir.

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı borçlu
6.000 YTL

C) Hesaplanan KDV hesabının alacağına
86.400 YTL kaydedilir.

B) Finansman Giderleri hesabı borçlu 42.000 YTL
C) Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 42.000 YTL

D) Alacak Senetleri hesabının borcuna
518.400 YTL kaydedilir.

D) Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabı borçlu
48.000 YTL

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borcuna
360.000 YTL kaydedilir.

E) Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 48.000 YTL

Diğer sayfaya geçiniz.
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185.

182. – 184. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

BANKA KREDİLERİ
.
.

İşletmenin 29.08.2005 tarihinde KDV hariç
800.000.000 TL (800 YTL) ye satın aldığı ve ekonomik ömrü sekiz yıl olan demirbaş için azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman hesaplanmıştır. Demirbaş,
26.03 2007 tarihinde çek karşılığında KDV dahil 600
YTL’ye yenileme amacıyla satılmış, yeni demirbaş
KDV dahil 660 YTL’ye çek ciro edilerek satın alınmıştır. Yeni demirbaşın ekonomik ömrü 10 yıl olup,
amortismanları normal amortisman yöntemiyle hesaplanacaktır. (KDV oranı % 20 olarak alınacaktır.)

.
.
1.375.000

2.000.000

İşletmenin Z Bankası’ndan sağladığı 2.500.000 YTL
limitli, % 20 marjlı senet karşılığı krediyle ilgili hesabın toplamları yukarıdaki gibidir.

Buna göre, işletmenin kullanabileceği kredi tutarı
kaç YTL’dir?
A) 625.000
B) 1.125.000
C) 1.375.000
D) 2.000.000
E) 2.500.000

182. Bu bilgilere göre, 2007 yılı dönem başı bilançosunda demirbaşın net değeri kaç YTL olarak yer
almalıdır?
A) 288

B) 350
D) 600

C) 450
E) 640

183. Demirbaşın satışından elde edilen kâr kaç
YTL’dir?
A) 50

B) 100
D) 150

C) 140

186. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde yer almaz?
A) Alınan Diğer Avanslar

E) 312

B) Çıkarılmış Tahviller
C) Borç Senetleri
D) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
E) Maliyet Giderleri Karşılığı

184. İşletmenin 2007 yılı sonunda kâr-zarar hesabını
etkileyecek amortisman gideri tutarı kaç YTL olacaktır?
A) 100

B) 60

C) 18,75 D) 16

E) 5

Diğer sayfaya geçiniz.
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189. İşletmenin 31.12. 2006 tarihinde, 28.01.2007 tarihli
çekle ilgili olarak yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

187. – 190. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İşletme 12.11.2006 tarihinde KDV hariç 250.000 YTL’
ye satın aldığı mal karşılığında 120.000 YTL’lik iki
çek keşide etmiş, 20.000 YTL’lik senet ve
40.000 YTL’lik çek ciro etmiş, kalan kısım için ise
senet düzenlemiştir.

A)

Envanter çalışmaları sırasında düzenlenen çeklerden
100.000 YTL’lik çekin 29.12.2006 tarihinde banka tarafından ödendiği, diğer çekin ise 28.01.2007 tarihli
olduğu belirlenmiştir.

B)

100.000

VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ
/
BANKALAR

/

100.000

20.000

VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ
/
C)

/
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ

20.000

20.000

BANKALAR
/

187. Bu bilgilere göre, işletmenin 12.11.2006 tarihinde
yaptığı kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin
kullanımı yanlıştır?

D)

A) Alacak Senetleri hesabının alacağına
20.000 YTL

SATICILAR

20.000

/

100.000

VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ
/

B) İndirilecek KDV hesabının borcuna 45.000 YTL
E)

C) Borç Senetleri hesabının alacağına 115.000 YTL
D) Alınan Çekler hesabının alacağına 120.000 YTL

/
VERİLEN ÇEKLER ve
ÖDEME EMİRLERİ

100.000

20.000

BORÇ SENETLERİ
/

E) Ticari Mallar hesabının borcuna 250.000 YTL

188. İşletmenin 29.12.2006 tarihinde yapması gereken
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

/
ALACAK SENETLERİ

20.000

190. İşletmenin 31.12.2006 tarihinde yaptığı kayıt hangi muhasebe temel kavramı gereğidir?
A) Tam açıklama
B) Özün önceliği

A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlandırılır.

C) Süreklilik

B) Alınan Çekler hesabı borçlandırılır.

D) Tutarlılık

C) Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır.

E) Önemlilik

D) Bankalar hesabı borçlandırılır.
E) Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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191. Gelir tablosunun düzenlenmesiyle aşağıdakilerden hangisi açıklanmış olur?

194.
(Bin YTL)
Dönem Net Kârı

A) İşletmenin nakit akışları

138

Geçmiş Yıllar Zararları

120

B) İşletmenin finansal durumu

Sermaye

C) İşletmenin varlıklarının değer artışları

Özel Maliyetler

96

Hisse Senetleri

6.200

D) İşletmenin faaliyet sonuçları
E) İşletmenin duran varlık hareketleri

50.000

Hisse Senetleri İhraç Primleri

500

Kıdem Tazminatı Karşılığı

267

Hisse Senedi İptal Kârları

67

Birikmiş Amortismanlar

268

Yasal Yedekler

240

Gelir Tahakkukları

69

Ödenmemiş Sermaye

10.000

Özel Fonlar

85

Olağanüstü Yedekler

196

Kambiyo Kârları

121

Yukarıdaki verilere göre, işletmenin öz kaynak
tutarı kaç YTL’dir?

192. İşletmenin cari oranı 0,8 iken asit test oranının 0,6
olması aşağıdaki durumlardan hangisini gösterir?

A) 41.106.000

A) Hazır değerler tutarının yüksek olduğunu

B) 41.411.000

B) İşletme stoklarının fazla olduğunu

C) 47.239.000

C) İşletmenin likit yapısının yeterli olduğunu

D) 47.250.000

D) Kısa vadeli borçların ödenebilmesinde stoklara
aşırı bağımlılık olduğunu

E) 47.306.000

E) Net çalışma sermayesinin noksan olduğunu

193. Brüt satış kârı 57.600 YTL olan işletmede satışların
maliyeti brüt satış kârının 5 katıdır.

195. Dönen varlık devir hızı oranı 2,9 olan bir işletmede; net satış tutarı 788.220 YTL, aktif toplamı
3.941.100 YTL ise dönen varlıkların tutarı kaç
YTL’dir?
A) 271.800

Öz sermaye tutarı 90.000 YTL olduğuna göre öz
sermaye devir hızı kaçtır?
A) 7,81

B) 3,84

C) 3,20

D) 3,15

B) 1.087.200

D) 1.630.800

C) 1.359.000

E) 2.285.838

E) 1,56

Diğer sayfaya geçiniz.
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196. ve 197. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

199. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin yedekleri hakkında bilgi verir?
A) Nakit oranı

Bir işletmenin dönen varlıkları, kısa vadeli yabancı
kaynaklarının 1,25 katı, devamlı sermayesi ise kısa
vadeli yabancı kaynaklarının 2 katıdır.

B) Otofinansman oranı
C) Finansal kaldıraç oranı
D) Finansman oranı
E) Stok devir hızı oranı

196. Bu bilgilere göre, işletmenin cari oranı kaçtır?
A) 0,62

B) 1,25

C) 1,60

D) 2,00

E) 2,50

197. İşletmenin duran varlıklarının devamlı sermayeye
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,71

B) 1,50
D) 0,87

C) 1,14

200. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo analizinin
yapılış amacına göre gerçekleştirilen analiz türüdür?
A) Statik analiz

E) 0,71

B) İç analiz
C) Dış analiz
D) Kredi analizi
E) Dinamik analiz

198. Aşağıdakilerden hangisi başabaş noktasının hesaplanmasında kullanılır?
A) Vergi Öncesi Kâr
B) Dönem Net Kârı

TEST BİTTİ.

C) Toplam Sabit Giderler

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) Brüt Satış Kârı
E) Net Satışlar

Diğer sayfaya geçiniz.
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