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HUKUK 

 

1. Milletvekilliğinin Düşme sebepleri:  

• İstifa; burada yer alan istifa milletvekilliğinden 
istifa etmesidir ve TBMM Genel Kurulunun ka-
rarı ile milletvekilliği düşürülebilir. Dolayısıyla 
partisinden istifa etmesi milletvekilliğinin düşme 
sebepleri arasında yer almamaktadır. 

• TBMM Genel Kurul Çalışmalarına izinsiz veya 
özürsüz olarak 1 ay içinde beş birleşime katıl-
mama; TBMM Genel Kurulunun üye tamsayı-
sının salt çoğunluğunun (276) kararıyla millet-
vekilliği düşürülebilir. 

• Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerde ısrar et-
me; TBMM Genel Kurulunun basit çoğunluk ve  
gizli oyu ile milletvekilliği düşürülebilir. 

• Kesin hüküm giyme ya da kısıtlanma duru-
munda ise Mahkeme kararının TBMM’ye bildi-
rilmesiyle milletvekilliği düşebilir. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
2. 1982 Anayasası’na göre yönetmelikler, başbakan-

lık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çı-
karılır. (Bakanlar Kurulu Anayasa’da belirtilmemiş-
se de yönetmelik çıkartabilir.) 

• Tüzüklerden farklı olarak yönetmelikler Danış-
tay incelemesinden geçmezler. 

• Cumhurbaşkanınca onaylanacak olan yönet-
melikler kanunda gösterilir. 

• Resmi Gazete’de yayınlanacak olan yönetme-
likler kanunda gösterilir 

• Tek kurumla ilgiliyse yönetmeliğin iptali için ida-
re mahkemesine, yurt çapındaysa Danıştay’a 
başvurulur. 

CEVAP: D 

3. Yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşan HSYK 
bir genel kurul ve üç daire halinde çalışır. 

 HSYK’nın başkanı Adalet Bakanı’dır. Adalet Baka-
nı müsteşarı kurulun doğal(tabi) üyesidir. Diğer 
üyeleri ise; 

 Cumhurbaşkanı-4 asıl üye 

 Yargıtay Genel Kurulu- 3 asıl 3 yedek üye 

 Danıştay Genel Kurulu- 2 asıl 2 yedek üye 

 Türkiye Adalet Akademisi- 1 asıl 1 yedek üye 

 Adli Yargı Hakim ve Savcılar- 7 asıl 4 yedek üye 

 İdari Yargı Hakim ve Savcılar- 3 asıl 2 yedek üye 

 Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanı olan 
Adalet Bakanı’na aittir ve Kurul Başkanı dairelerin 
çalışmalarına katılamaz.  

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kamu düzenini sağlamakla görevlendirilmiş kolluk 
hizmetlerinde kolluk makamları, kolluk amirleri ve 
kolluk personeli olarak bir düzenleme ve işbölümü 
vardır. Jandarma genel komutanı değil, İçişleri Ba-
kanı kolluk makamı ve amiri olarak görev yapar. 
Belediye Başkanı kolluk makamı sayılmaz. Genel 
idari kolluk makamları Bakanlar Kurulu, İçişleri ba-
kanı, vali, kaymakam ve bucak müdürü olarak sa-
yılmıştır.  Bakan, vali, kaymakam ve bucak müdürü 
kolluk amiri olarak da yetkilerini kullanırlar. 

CEVAP: B 
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5. Düzenleyici idari işlemler genel, soyut ve kişilik dışı 
bir niteliğe sahiptir. Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, 
taşra teşkilatı mülki amirleri, kamu tüzel kişiline sa-
hip kurum ve kuruluşların ülke çapında uygulan-
mak üzere çıkardıkları işlemler düzenleyici bir içe-
riğe sahiptir. Tüzük, yönetmelik, genelge ve ana-
yasada belirtilmemiş birçok idari işlem düzenleyici 
işlemler arasında değerlendirilir. Ancak kamu gö-
revlisi A’nın İzmir’deki arazisinin kamulaştırılması 
tek yanlı sübjektif bir işlemdir 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hukuka aykırı veya hukuka uygun işlemler idarenin 

kendi iradesi ile sona erdirilebilir. Hukukilik deneti-
mi yapan idari yargı yerlerinin iptal kararı dışında 
idare; işlemlerin geri alınması, değiştirilmesi, kaldı-
rılması ve düzeltilmesinde kendi iradesiyle idari iş-
lemlere yön verebilir. İşlemin içeriğinde değişiklik 
yapılmaksızın yanlış hükümlerin yerine doğru hü-
kümlerin konulması düzeltme işlemidir. Bu usulle 
geçmişe etkili geri alma işlemi ile geleceğe etkili 
kaldırma işlemi aynı anda düzeltilen işlem üzerinde 
etkili olmaktadır. 

CEVAP: B  

 

7. Hiyerarşi ve idari vesayet idarenin bütünlüğünü 
sağlayan hukuki araçlardır. Merkezi idarenin yerin-
den yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisi 
idari vesayet kavramı ile açıklanır. Aynı hiyerarşiye 
tabi kuruluşlar birbirlerinin işlemlerine karşı menfa-
at ihlali gerekçesi ile iptal davası açamazlar. Fakat 
aralarında idari vesayet ilişkisi bulunan kuruluşlar 
birbirlerinin işlemlerine karşı menfaat ihlali gerek-
çesi ile iptal davası açabilirler. Bu durumda D se-
çeneğinde yer alan bakan ve vali ilişkisi hiyerarşi 
olduğundan menfaat ihlali gerekçesiyle birbirlerine 
husumet yönelterek iptal davası açamazlar.  

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. İdari yargılamada süre, hak düşürücü bir niteliğe 

sahiptir. Süre aşımı ilk incelemede gözetilen usul 
kurallarından biridir.  

 Genel görevli idare mahkemelerinde ve Danış-
tay’da açılacak davalarda dava açma süresi 60 
gün, vergi mahkemelerinde ise 30 gündür.  

 Üst makamlara yapılan başvuru veya görevsiz 
yargı yerlerinde açılan davalar dava açma süresini 
etkiler, durdurur.  

 Bireysel işlemlere karşı açılacak davanın süresi, 
işlemin ilgiliye bildirildiği günü izleyen günden baş-
layarak işlemeye başlar.  

 Tatil günleri dava açma süresine dâhildir. 

CEVAP: B 
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9. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 2 nci madde-
sine göre kabahat deyiminden; karşılığında idarî 
yaptırım uygulanması öngörülen haksızlık anlaşıl-
malıdır. Suçun müeyyidesi ceza iken, kabahatin 
müeyyidesi ise kural olarak yalnızca idari yaptırım-
dır. Kabahatlere karşılık ayrıca ceza söz konusu 
olmaz. E seçeneğindeki ifadenin aksine Kabahatler 
önceleri TCK içinde yer alan bir bölüm iken, günü-
müzde TCK kapsamından çıkarılarak, ayrı bir nor-
matif düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

                       CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. TCK, akıl hastalığını, kişinin anlama ve isteme 

yeteneği üzerindeki etkisine göre iki grupta ele al-
mıştır; (TCK m. 32/1-2) 

 Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam 
ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili ola-
rak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli de-
recede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, 
bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. 
Burada yasa “tam akıl hastalığı”nı tanımlamış ve 
cezai müeyyideden bağışık tutmuştur. 

 Bu derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış 
olan kişiye ise, cezası verilir ancak bu ceza belli 
oranlarda indirilir. Burada yasa “kısmi akıl hastalı-
ğı”nı tanımlamış ve cezai müeyyideden kısmen 
bağışık tutmuştur. A,B,C ve D seçeneğinde yer 
alan ifadeler ise TCK ‘da hukuka uygunluk sebep-
leri olarak düzenlenmiştir ve bu durumlarda fail 
hakkında beraat kararı çıkmaktadır. 

CEVAP: E 

11. Soyut olarak bir kişi ile işlenmesi mümkün olan, 
ancak başkalarının da katılımı ile işlenmesi kolay-
laşan suçlarda "iştirak" vardır. Burada da ceza so-
rumluluğunu (kişi yönünden) genişleten bir durum 
söz konusudur. İştirakten söz edebilmek için;  

• Kasıtlı bir suç olmalıdır, taksirli suçlarda iştirak 
olmaz 

• Ortada birden çok kişi (fail, şerik) olmalıdır,  

• Bir suç gerçekleştirilmiş olmalı veya teşebbüs 
aşamasında kalmalıdır, 

• Faillerin hareketleri ile sonuç arasında neden-
sellik bağı olmalıdır,  

• En geç fiilin icrası sırasında iştirak iradesi bu-
lunmalıdır. 

 Teşebbüs aşamasında kalan suçlarda ise fail 
elinde olmayan nedenlerle sonuca ulaşamamıştır 
ve teşebbüs aşamasında kalan suçlara da iştirak 
mümkündür. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının başlı-

ca koşulları şunlardır; 

• Yapılan yargılama sonunda sanık hakkında 
hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli 
hapis veya adlî para cezası olması, 

• Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm 
olmamış bulunması 

• Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile du-
ruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde 
bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hu-
susunda kanaate varılması,  

• Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun 
uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki ha-
le getirme veya tazmin suretiyle tamamen gide-
rilmesi, (veya denetim süresinde içinde taksit-
lerle giderilecek olması),  

• Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
masını kabul etmesidir 

CEVAP: C 
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13. CMK’da yer alan hüküm çeşitleri; beraat, ceza 
verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik 
tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi 
kararlarıdır. CMK’ya göre sanığın zorunluluk hali 
çerçevesin de suçu işlemesi durumu kusurluluğu 
ortadan kaldıran sebeplerden olduğundan sanık 
hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı ve-
rilmelidir. 

   CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bir hukuki işlemin konusu hukuka, kanunun emre-

dici hükümlerine aykırı, ahlaka aykırı ise ya da hu-
kuki işlemin konusunun gerçekleştirilmesi imkân-
sızsa ortaya çıkan yaptırım mutlak butlandır.  

 Bu yaptırım türünde işlem yapıldığı andan itibaren 
tüm hükümleri ile geçersiz sayılır ve işlem sonra-
dan geçerli hale getirilemez. Ayırt etme gücüne 
sahip olmayan kimselerin yaptıkları işlemler de ka-
nundaki ayrıksı hükümler hariç kural olarak butlan 
yaptırımına tabidir.  

CEVAP: C 

15. İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı 
ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan ta-
mamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. 

 İntifa hakkının kazanılması ve tescilinde aksine 
düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler 
uygulanır. 

 İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakla-
rı grubuna girer. Bu hak, sahibine hakkın konusu 
şey üzerinde tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak 
bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir (MK.794). 

 İntifa hakkı sözleşmeden ve kanundan olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

 Sözleşmeden doğan intifa hakkı, mülkiyetin edini-
minde olduğu şekilde taşınmaz malın maliki veya 
yetkili temsilcisi ve lehine intifa hakkı tesis edilecek 
şahsın yetkili vekili veya temsilcisinin katılımıyla  
tapu sicil müdürlüğünde düzenlenecek resmi senet 
ile bedelli veya bedelsiz olarak tesis edilir. 

 Gerçek kişilerde hak sahibinin hayatı boyunca, 
tüzel kişilerde en çok yüz yıl süreli olarak tesis edi-
lir. 

 İntifa hakkı taşınmaz malın tamamına yönelik 
olarak tesis edilebileceği gibi, krokiye bağlanmak 
suretiyle bir kısım hisse üzerine de tesisi edilebilir. 

 Kanuni intifa hakkı kanunda öngörülen intifa hakla-
rıdır. Taşınmaz üzerindeki kanuni intifa hakkı tapu 
kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile, durumu bilen-
lere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise herkese 
karşı ileri sürülebilir (MK.795).  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
16. Bir başka eşyanın işlevini tamamlamak için, o eşya 

ile birleşen özlerine zarar vermeksizin birbirinden 
ayrılamayan eşyaya “bütünleyici parça” denir. 
Mülkiyet hakkı “bir eşyanın bütünleyici parçalarını 
da kapsar”. Kanunda bütünleyici parça olarak sayı-
lan şeyler; 

 Arazi üzerindeki kaynaklar 

 Arazi üzerindeki binalar 

 Arazi üzerindeki bitkiler 

 Doğal ürünler  
CEVAP: D 
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17. Dernek tüzüğünde tasfiyenin ne şekilde yapılaca-
ğının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, ge-
nel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel 
kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme ka-
rarı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve 
hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en 
yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip 
derneğe devredilir.  

CEVAP: D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Dürüstlük kurulanın bir tamamlayıcısı niteliğinde 

olan bu kavrama göre ‘hiçbir hak kötüye kullanıla-
maz aksi takdirde hukuk düzeni kötüye kullanılan 
hakkı korumaz.’  

 Hakkın kötüye kullanılması yasağından söz ede-
bilmek için ortada kullanılan bir hakkın varlığı şart-
tır. Zarar meydana gelmesi hakkın kötüye kullanıl-
ması için gerekli bir unsur değildir.  

CEVAP: E 

19. Zamanaşımını Kesen Sebepler 

 Borçlunun borcunu ikrar etmesi 

 Borçlunun faiz ödemesi yapması 

 Borçlunun kısmen ifada bulunması 

 Borçlunun rehin vermesi 

 Borçlunun kefil göstermesi 

 Alacaklının icra takibinde bulunması 

 Alacaklının iflas masasına başvurması 

 Alacaklının mahkemeye veya hakeme başvur-
ması  

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. İlan yoluyla ödül sözü verme, 6098 Sayılı yeni Türk 

Borçlar Kanununun 9.maddesinde hüküm altına 
alınmıştır. Bu maddeye göre, bir sonucun gerçek-
leşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla 
duyuran kimse, sözünü yerine getirmekle yüküm-
lüdür. Hükmün devamında, ödül sözü veren sonu-
cun geçekleşmesinden önce sözünden cayarsa, 
dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri 
ödemekle yükümlü kılınmış; ayrıca bir ya da birden 
çok kişiye ödenecek giderlerin toplamının ödülün 
değerini aşamayacağı vurgulanmıştır. Bunun yanı 
sıra, vaatte bulunanın edimin gerçekleşmesini en-
gellemesi durumunda yine aynı şartlarda giderim 
borcu altında olduğu da belirtilmiştir. İlan yoluyla 
ödül sözü verme genel kabule göre tek taraflı ve 
varması gerekli bir hukuki işlemdir. Bunun yanı sıra 
ilan yoluyla ödül sözü verme niteliği gereği “öner-
dir.”  

CEVAP: B 
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21.      

TAAHHÜT 
İŞLEMLERİ 

Malvarlığını doğrudan doğruya etki-
lemeyen, malvarlığında sarfa yol 
açmayan, malvarlığının aktifini değil, 
pasifini etkileyen işlemlerdir. Satım, 
bağış, trampa sözleşmeleri böyledir. 
Satım sözleşmesinin yapılması eşya-
nın mülkiyetini karşı tarafa henüz 
geçirmez. Bu durumda satıcı sadece 
eşyayı teslim etme borcu altına girmiş 
olur.  

TASARRUF 
İŞLEMLERİ 

Malvarlığını doğrudan etkileyen, 
malvarlığında sarfa (eksilmeye) yol 
açan, yani malvarlığının aktifini etkile-
yen işlemlerdir. Satıcının eşyayı 
satım sözleşmesi sonucu teslim 
etmesi, alacağın devri durumları 
böyledir.  

CEVAP: B  

 
 
 
 
 
 
 
 

22. Yanılma, ya irade beyanının istenmeyerek iradeye 
uygun olmaması veya iradenin oluşmasına etken 
olan bir hususta düşüncenin gerçek duruma uygun 
olmamasıdır. İrade beyanının istenmeyerek irade-
ye uygun olmaması durumunda “beyan yanılması”, 
iradenin oluşmasındaki düşüncenin gerçek duruma 
uygun olmaması halinde ise “saik (güdü) yanılma-
sı” söz konusu olur. Borçlar Kanunu’na göre söz-
leşmenin iptaline neden olacak yanılmalar esaslı 
yanılma sayılan beyan yanılmalarıdır. Beyan ya-
nılmaları; 

• Sözleşmenin niteliğinde yanılma 

• Sözleşmenin konusunda yanılma 

• Miktarda yanılma 

• Kişide yanılma 

• Kişinin niteliğinde yanılma 

• İletme de yanılma 

 olarak düzenlenmiştir. Saikte yanılma ise kural 
olarak sözleşmenin iptaline yol açmaz.   

CEVAP: A 

23. İşletme Adı 

• Ticaret unvanı tacirleri birbirinden ayırırken iş-
letme adı, işletmeyi tanıtmak ve benzer işlet-
melerden ayırmak için kullanılan addır. 

• Esnaflar da işletme adı kullanabilirler. 

• İşletme adı kullanmak zorunlu değildir, ancak 
kullanılması halinde tescil yükümlülüğü vardır. 
Tescil edilmezse cezai müeyyidesi vardır. 

• Tescili işletme adları TTK hükümlerine göre ül-
ke çapında korunur. Kullanma hakkı sadece 
sahibine aittir. Bir işletme adı tescil edilmese 
de her durumda haksız rekabet hükümlerine 
göre korunur. 

• Aldatıcı, gerçeğe aykırı, kamu düzenine aykırı 
ad seçilemez. 

• İşletme adının tek başına devri mümkündür. 
Aksi öngörülmedikçe işletmenin devri işletme 
adını da kapsar.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Şahıs şirketleri genellikle birbirini tanıyan ve güve-

nen az sayıda kişiden oluşur. Bu tür ortaklıklarda 
sermayeden daha önemli olan kişilerdir. Bu neden-
le şahıs şirketlerine girilebilmesi ve ortaklıktan ayrı-
labilinmesi diğer ortakların iznine tabidir. Şahıs şir-
ketlerinde sorumluluk ortakların getirmiş olduğu 
sermayeyle sınırlandırılmamıştır. Tam aksine şahıs 
şirketlerinde ortaklar şirket borçlarından dolayı 
müteselsilen sorumludurlar. Aksi kararlaştırılma-
mışsa, ortakların kâr ve zarar katılma oranı eşittir.  

CEVAP: D 
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25. TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET 
KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA 
ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YA-
PILMASINA DAİR KANUN da (Kanun No. 6335 
Kabul Tarihi: 26/6/2012) yapılan düzenleme ile; 

• Temsile yetkili en az bir üyenin Türkiye’de yer-
leşik olması 

• Temsile yetkili en az bir üyenin Türk vatandaşı 
olması 

• Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin 
yüksek öğrenim görmüş olması 

şartları kaldırılmıştır.  
CEVAP: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Belli bir kişinin adına yazılan ve “onun emrine” 
hükmünü içermeyen kıymetli evraklar nama yazılı 
kabul edilir. Nama yazılı kıymetli evraklar “devir 
beyanı ve teslim” ile devredilir. Ancak, Anonim şir-
ket ortaklığını gösteren “pay senetleri” bu kuralın 
istisnasını oluşturur ve emre yazılı kıymetli evraklar 
gibi “ciro ve teslim” ile devredilir.   

CEVAP: B 

27. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra alacaklı ile 
borçlu arasında “ibra, ödeme, takas” gibi bir sebep-
le borç sona erdirilmiş fakat alacaklı takibi sonlan-
dırmamışsa, borçlu, sona erme sebebini ispat et-
mesi koşuluyla icra mahkemesinden “icra takibinin 
iptal” edilmesini isteyebilir.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Rehin, alıcı çıkmadığı için satılamamışsa ya da 

satılmış olmasına rağmen, satış bedeli rehin ala-
caklısının alacağını karşılamamışsa, alacaklıya 
kesin rehin açığı belgesi verilir. Kesin rehin açığı 
belgesi, İİK madde 68’de düzenlenen ve itirazın 
kesin kaldırılmasını sağlayan belgelerdendir. Ala-
caklı, kesin rehin açığı belgesine dayanarak borç-
luya karşı haciz ya da iflas takibi yapabilir. Bu se-
beple bu belge, borçlunun aczini gösteren belge-
lerden değildir. Alacaklının haciz ya da iflas takibini 
bir yıl içinde yapması halinde borçluya yeniden 
ödeme ya da icra emri gönderilmesi gerekmez. 
Tasarrufun iptali davası açabilmek için alacaklının 
elinde bulunması gerekli olan belge kesin rehin 
açığı belgesi değil, kesin aciz belgesidir.  

CEVAP: B 
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29. Alacağının senede bağlı olması gerekmeyen ala-
caklı, genel iflas yoluyla borçlusunu takip edebilir. 
Ancak alacağı rehinle güvence altına alınmış olan 
alacaklı önce rehine müracaat etmeli ve rehni pa-
raya çevirmeli, ancak  eksik kalan kısım için genel 
iflas yoluna başvurmalıdır. Bu takip yolunda ala-
caklı öncelikle icra dairesine başvurarak bir iflas 
takip talebinde bulunur. Takip talebini alan icra dai-
resi, üç gün içinde borçluya iflas ödeme emri gön-
derir. Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 
yedi gün içinde takibe itiraz edebilir. Aksi halde 
ödeme emri kesinleşir ve alacaklı iflas davası aça-
bilir. Borçlu takibe yedi gün içinde yazılı olarak iti-
raz ederse, takip durur. Burada genel hacizdekin-
den farklı olarak, imzaya itiraz ve borca itiraz ayrı-
mı yoktur. Borçlunun itirazında mutlaka sebep bil-
dirmesi gerekmez. Ayrıca borçlu ticaret mahkeme-
sindeki iflas davasında yeni sebepler ileri sürebilir 
ve itiraz sebeplerini değiştirebilir. Zira ticaret mah-
kemesi bir genel mahkemedir. Ödeme süresi için-
de borcun ödenmemesi halinde alacaklı, borçlunun 
işlem merkezinin bulunduğu yerdeki (yerleşim ye-
rindeki değil) ticaret mahkemesinde iflas davası 
açar. İflas davası, ödeme emrinin borçluya tebli-
ğinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tabi-
dir. İflas davası basit yargılama usulüne göre ince-
lenir ve mahkeme incelemesini mutlaka duruşmalı 
olarak yapar; dosya üzerinden karar veremez. Ti-
caret mahkemesi  öncelikle bir depo kararı verir. 
Depo kararı, borçluya borcu ve ferilerini ödemesi 
için verilen son bir yedi günlük süredir. Borçlu,  
borcu yedi gün içinde depo ederse, hakkında iflas 
kararı verilmez ve iflas davası reddedilir. Ancak 
borçlu borcu depo etmezse, ilk duruşmada iflasına 
karar verilir. Ticaret mahkemesinin iflasa karar 
verdiği anda iflas açılmış olur ve iflas bütün hüküm 
ve sonuçlarını o andan itibaren doğurmaya başlar. 
Mahkemenin iflasa karar vermesinden sonra da-
vadan feragat edilemez. Ticaret mahkemesinin if-
las davasının kabulü ya da davanın reddine ilişkin 
kararı, tebliğden itibaren on gün içinde temyiz edi-
lebilir.  

CEVAP: C 

 

 
 
 
 

 

 

 

30. Taksiratlı iflas müflisin hile derecesine varmayan 
kusuruyla iflas etmesidir ve suç oluşturur. D, seçe-
neğinde verilen, muvazaalı satış yapmak ise, taksi-
ratlıdan daha ağır bir iflas türü olan hileli iflas türü-
dür.  

CEVAP: D 
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İKTİSAT 

 

1. Fizyokrat görüş 18. Yüzyılda Fransa’da doğmuş 
gelişmiştir. Fizyokrat görüş, Klasik Liberal görüşün 
öncüleri sayılır. Fizyokrat görüş ekonomide doğal 
bir düzenin olduğu ve bu doğal düzene devletin 
müdahale ederek bozmasına karşı çıkmıştır. Eko-
nomik zenginliğin kaynağı olarak tarımı görmüşler-
dir. Bu nedenle 2 nolu öncülde verilen ifade yanlış-
tır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Denklemde verilen fiyat, gelir ve tamamlayıcı mal 

fiyatlarını yerine yazalım ve talep miktarını bulalım. 

 Qd = 40 − 3 ⋅ 5 + 2 ⋅ (10) − 3 

 Qd = 42 

 Şimdi çapraz esneklik formülünü yazalım. 

 EÇ = 
Q P
P Q

Δ ⋅
Δ

 

 Bilindiği gibi bu formülde ilk terim (Q/P), talep 
fonksiyonunda Q’nin önündeki kat sayıdır. (eğimin 
tersidir). Buna göre; 

 EÇ = −1 ⋅ 3
42

 = 1/14 

CEVAP: A 

3. X malı Y malının üretiminde girdi olarak kullanılı-
yorsa, ithal edilen bu mala yüksek tarife konulması; 
Y malına ilişkin maliyetler arttıracaktır. Maliyetler 
artması ise, arz bağlamında; Y malının aleyhine 
sonuçlanacak bir gelişmedir. Bu nedenle arz edilen 
Y malı, her fiyat düzeyinde azalacağından Y malı 
üreten endüstrideki istihdam düşebilir. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 

 Şekilde görüldüğü gibi yatay eksene paralel fark-
sızlık eğrisi çizilmiştir. Bu durumda X ve Y gibi iki 
mal ile karşı karşıya olan bu tüketici mallardan sa-
dece Y malını tüketmekte buna karşılık X malını 
hiç tüketmemektedir. Tüketicinin fayda fonksiyonu 
U = Y şeklindedir. 

CEVAP: B 
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5. 

 

 Orijine içbükey kayıtsızlık eğrisi ile karşı karşıya 
olan tüketici veri bütçesiyle en yüksek fayda düze-
yini sağlayacak şekilde hareket edecektir. E nokta-
sı bütçe kısıtı ile farksızlık eğrisinin birbirine teğet 
olduğu tüketici denge noktasını göstermekle birlik-
te, tüketicimiz için bu nokta faydasını maksimize 
ettiği nokta değildir. U3 kayıtsızlık eğrisi ile bütçe 
kısıtının kesiştiği (A ve B) noktalarında da U3 tat-
min düzeyinden daha yüksek tatmin düzeyi ger-
çekleşmektedir. Bu durumda tüketici veri bütçesi 
ile en yüksek tatmin düzeyini sağlayacağı A ya da 
B noktalarından birinde mallardan sadece bir tane-
si tüketerek dengelenecektir. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
6. Marjinal fiziki ürünün maksimum olduğu noktada 

ortalama fiziki ürün miktarı sorulmaktadır. Buna gö-
re soru iki aşamada çözümlenecektir. Birinci aşa-
mada marjinal fiziki ürünün maksimum olduğu nok-
tadaki işgücü miktarı bulunacak ve ikinci aşamada 
ise bu işgücü miktarı ortalama fiziki ürün fonksiyo-
nunda yerine yazılacaktır. Buna göre; 

I. Aşama: Marjinal fiziki ürün, üretim fonksiyo-
nunda değişken girdi miktarına göre kısmi tü-
rev alınarak elde edilir. 

  MPP: 
dQ
dL

 = 322 − 6L + 105 olarak bulunur. 

 Marjinal fiziki ürün maksimum olduğu noktadaki 
işgücü miktarını bulabilmek için bu defa marji-
nal fiziki ürün fonksiyonunda değişken gücü 
miktarına göre türev alınarak sıfıra eşitlenir. 

 MPPmax = 
dMPP

dL
 = 0 

  6L − 6 = 0 L = 1 olacaktır. 

 II. Aşama: Marjinal fiziki ürünün maksimum oldu-
ğu noktadaki işgücü miktarı 1 olarak bulunduğuna 
göre bu değeri ortalama fiziki ürün değerinde yeri-
ne yazmak yeterlidir. 

 APP = 
TPP Q

L L
=  

 APP = 
3 2L 3L 105L

L
− +

 ⇒ APP = L2 − 3L + 105 

 L = 1 için APP = 1 − 3 + 105 = 103 olur. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tipik bir eşürün eğrisi orijine dışbükeydir ve sol 

yukarıdan sağ aşağıya doğru seyir izler. Bu durum  
bir malın belli bir miktarını üretebilmek için girdiler-
den birinin kullanımını arttırdıkça diğer girdiden 
vazgeçmesi gerektiğinin bir sonucudur. Eş ürün 
eğrilerinde bu marjinal teknik ikame oranı ile ifade 
edilir. Aynı zamanda eş ürün eğrisinin eğimini gös-
termektedir. Dikey eksende sermaye yatay eksen-
de emek girdisinin yer aldığı tipik bir eş ürün eğrisi 
için kullanılan emek miktarı arttıkça eğri üzerinde 
sol yukarıdan sağ aşağı doğru hareket edilir. Bu 
durum da eğri üzerinde her noktada eğim değeri 
farklı olacak ve eğim azalacaktır. Sonuçta istihdam 
edilen emek miktarı arttıkça eğim azalacak ve do-
layısıyla marjinal teknik ikame oranı da azalacaktır. 

CEVAP: A 
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8. 

 

 Soruda firmanın üretim miktarını artırırken marjinal 
maliyetinin arttığı durumda kesinlikle doğru olan 
bilgi sorulmakta. Marjinal maliyetin arttığı durum 
şekilde taralı bölge ile gösterilmiştir. Bu durumda 
açıkça görülüyor ki taralı bölgede ortalama değiş-
ken maliyet kesinlikle hem azalıyor hem de artı-
yordur. Diğer seçenekler kendi içerisinde doğru ol-
sa da her zaman kesinlikle doğru değildir. 

CEVAP: E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. İki yoldan çözümleyebiliriz. 

 I. Yol: 

 Kapanma noktasında MC = AVC’dir. Eğriler kesiş-
mektedir. 

 TVC = 2Q3 − 3Q2 

 AVC = 
3 2TVC 2Q 3Q

Q Q
−= = 2Q2 − 3Q 

 MC = 
dTC
dQ

 = 6Q2 − 6Q 

 6Q2 − 6Q = 2Q2 − 3Q 

 4Q3 = 3Q 

 Q = 
3
4

 

II. Yol: 

 Kapanma noktası AVC’nin minimum noktasıdır. 

 AVC = 2Q2 − 3Q 

 Bir fonksiyonun minimum noktasını bulmak için 
türevini alıp sıfıra eşitleriz. 

 AVC’nin türevi = 4Q − 3 

 4Q − 3 = 0 Q = 
3
4

 

CEVAP: C 

10. Monopolcü firmanın üçüncü dereceden fiyat farklı-
laştırmasına gitmesinin nedeni alıcıların söz konu-
su mala olan talep esnekliklerinin farklı olmasıdır. 
Bu durumda monopol farklı talep esnekliklerine 
sahip farklı gelir gruplarına malını farklı fiyattan sa-
tar. Toplam üretimin büyük kısmını talep esnekliği-
nin düşük olduğu piyasada yüksek fiyattan satar-
ken, toplam üretimin kalan kısmını talep esnekliği 
yüksek olan piyasada düşük fiyattan satacaktır. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
11. İki tüketicinin yer aldığı durumda denge koşulu 

araştırılırken tüketicilerin başlangıç mal sepetleri iki 
tüketici arasında tekrar dağıtılır ve tüketiciler arası 
dengeye ulaşılmaya çalışılır. Değişim sonucu et-
kinliğin sağlandığı durumda her iki tüketicinin fark-
sızlık eğrileri birbirine teğet olur. O hâlde tüketicile-
rin değişimden kazançlı çıkabilmelerinin ilk koşulu 
marjinal ikame oranlarının bir birinden farklı olması 
gerektiğidir. Yani tüketicilerin sözleşme eğrisi üze-
rindeki noktaların dışında bir nokta da olmaları ge-
rekir ki değişimden kazançlı çıkabilsinler. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
12. Verginin ve kamu harcamalarının olmadığı dış 

ticaretin yapılmadığı bir ekonomide milli gelir den-
ge düzeyi 

 Y = C + I ⇒ Y = C0 + cYD + I0 + eY 

 Y = 30 + 0,75Y + 40 + 0,15Y 

 Y = 70 + 0,90Y 

 Y − 0,90Y = 70 

 0,10Y = 70 

 Y = 700 

 Şimdi yatırım miktarını bulalım. 

 I = 40 + 0,15Y 

 I = 40 + 0,15 ⋅ 700 

 I = 40 + 105 

 I = 145 

CEVAP: D 
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13. Fiili hasıla düzeyi tam istihdam hasıla düzeyini 
aştığı için burada enflasyonist açık söz konusudur. 
Bu açığın giderilebilmesi içinde harcamaların kı-
sılması gerekir. Azaltılması gereken hasıla düzeyi 
25 birimdir. O hâlde otonom harcamalar hasıla dü-
zeyini 25 birim geriye götürecek kadar kısılmalıdır. 

 

 25 = 2,5 ΔA0 

 ΔA0 = 10 birim 

 Hasılatın 25 birim azaltılarak tam istihdam hasıla 
düzeyine getirilebilmesi için otonom harcamaların 
10 birim azaltılması gerekir. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Büyüyen bir ekonomide hasıla değeri (Y) sürekli 

artacağından (C/Y) azalır. Tüketim gelir artışına 
göre daha yavaş artar, tüketim bir süre sonra do-
yar ve tasarrufa geçilir. Bu durumda ekonomide ta-
lep yetersizliği ve durgunluk görülür. Özel kesim 
yatırımlarının değişmediği bir ortamda kamu har-
camalarının hasıla artışından daha hızlı arttırılması 
(6/Y oranının artırılması) gerekir. Ancak uygula-
mada böyle olmadığı, Keynesin kabul ettiği gibi 
hasıla arttıkça tüketim doyup yavaşlayacağı öneri-
sinin geçerli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle al-
ternatif tüketim modelleri geliştirilmiştir. Mutlak gelir 
hipotezi keynesyen görüşü yansıtacak ve dolayı-
sıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. 

CEVAP: C 

15. Vergi ile ilgili bir değişme mal piyasasını etkileye-
ceği için IS eğrisinin konumu değişecektir. Otonom 
vergi (T0) artışında IS eğrisi sola kayar. Çünkü sı-
zıntı kalemlerinde artış IS’i sola kaydırır. 

 

 Burada vergi oranlarında da (t) bir artış vardır. Bu 
nedenle IS eğrisi yine sola kayacaktır, ancak eğimi 
değişerek sola kayacaktır. 

 Vergi oranı artışı (t) harcama çarpanını küçültür, IS 
eğrisinin dikleşmesine sebep olur. IS eğrisinin sola 
kayması denge üretim düzeyini de azaltır. Görül-
düğü gibi t oranı artışı IS eğrisinin eğimini değiş-
tirmiş, eğriyi dikeye yakın konuma getirerek sola 
çekmiş, böylece hasıla (denge üretim) düzeyinde 
azalmıştır. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. IS eğrisinin eğimi iki unsura bağlıdır. 

− Yatırımın faize duyarlılığı (b) 

− b düşükse IS dikeye yaklaşır. 

− Harcama çarpanı (k) 

 − Marjinal tüketim eğilimi (c) 

− Marjinal vergi oranı (t) 

− Marjinal ithalat oranı (m) 

 Ancak şıklardaki para talebinin gelire duyarlılığı LM 
eğrisini etkiler. 

CEVAP: A 
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17. Yeni Keynesyen ve Yeni Klasik iktisatçılar toplam 
arzın belirlenmesinde bekleyişlerin önemli olduğu-
nu kabul ederler. Bu çerçevede rasyonel bekleyiş-
ler teorisinin geçerli olduğunu benimserler. Yeni 
Keynesyen modelin ulaştığı temel sonuç; beklen-
meyen bir politikanın toplam hasıla üzerindeki etki-
sinin beklenen bir politikadan daha fazla olduğu-
dur. Bu sonuç Yeni Klasik modelin beklenen bek-
lenmeyen politikaya ilişkin ulaştığı sonuç ile farklı-
dır. Yeni Keysenyen modelde politika etkisizliği gö-
rüşü geçerli değildir. Beklenen politikalar toplam 
hasıla ve konjonktür üzerinde (az da olsa) etkilidir. 
Yeni Klasiklerde ise beklenen bir politika hasılayı 
etkilemez. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
18. IS - LM dengesi ile iç ekonomide tam istihdam 

dengesinin sağlandığı bu nedenle genişletici veya 
daraltıcı politikalar izleyerek bu dengenin bozul-
maması gerektiği bir ekonomik durum söz konusu-
dur. Dış açık olan bir ekonomide döviz talebi yük-
sek demektir. Döviz talebi döviz arzını aşmıştır. 
Döviz kuru yükselme eğilimine girer. Bu nedenle 
sabit kur sisteminde dış açık varsa, döviz kurunun 
yükselme eğilimini önlemek amacıyla merkez ban-
kası piyasaya döviz satar, ulusal para arzı kısılır. 
Bu durum LM eğrisinin sola kaymasına, böylece 
tam istihdam dengesinin bozulmasına yol açar. 

 

 Dış dengeyi düzeltirken, iç dengenin bozulmasına 
izin verilmemelidir. Bu nedenle merkez bankası 
açık piyasa işlemleri yolu ile para arzını arttırarak 
LM eğrisinin önceki konumuna gelmesini sağlama-
lıdır. Böylece tam istihdam dengesi de korunmuş 
olur. 

 Piyasaya döviz satılması ile başlangıç E0 denge 
düzeyi geçici olarak E1’e kayar. Tam istihdam den-
gesi Y1’e geriler. Merkez Bankasının açık piyasa 
işlemi ile alım yapması (para arzını arttırması, ka-
mu menkul kıymetlerini satın alması) ile E0 başlan-
gıç tam istihdam dengesine tekrar gelinir. Bu süre-
ce sterilizasyon politikası adı verilir. Bir politikanın 
olumsuz etkisinin diğer bir politika ile giderilmesi 
anlamındadır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Paranın dolaşım hızı, paranın belli bir dönemde 

kaç kez ekonomiye gelir olarak yönlendirildiğini 
gösterir. Dolaşım hızı (V) aşağıdaki gibi yazılır. 

 M ⋅ V = P ⋅ Y 

 V = 
P Y

M
⋅

 

 (P ⋅ Y) ifadesi nominal GSYİH demektir. 

 V = 
GSYİH (y)

M
 

 Burada M, klasik yaklaşımda kabul edilen dar 
anlamda para arzını (m1) ifade eder; 

 6 = 
GSYİH

120
 

 GSYİH = 720 birim artar. 

CEVAP: C 
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20. Friedman’ın modern miktar teorisinde reel para 
talebi fonksiyonu, servete (W), tahvilin beklenen 
getirisine (iB - iM) paranın beklenen getirisine  

 (πe - iM), hisse senedinin beklenen getirisine (ie - ib) 
ve tercihlere (u) bağlıdır. Fonksiyon şöyle yazılır; 

 dM
P

 = f(W, (ib − iM), (ie − ib), (πe - iM), u) 

 Görüldüğü gibi, friedman’ın reel para talebi anali-
zinde altın yer almamaktadır. 

CEVAP: B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Baumol - Tobin işlem güdüsüyle para talebi üze-

rinde durmuştur. İşlem güdüsüyle para talebi 
Baumol _ Tobin yaklaşımı da, Keynes’de olduğu 
gibi reel gelire, ayrıca ilave olarak nominal faiz 
oranına bağlıdır. 

 Keynes’de spekülasyon güdüsü ile para talebi 
nominal faiz oranına bağlı iken, Baumol - Tobin’de 
işlem güdüsüyle para talebi; reel gelire ve faiz ora-
nına bağlıdır. Reel gelir arttıkça para talebi artar. 
Bu işlem güdüsüyle para talebidir. Faiz oranı art-
tıkça para talebi düşer. Dönemsel olarak elde edi-
len gelirin bir kısmı faiz geliri sağlayan bir finansal 
araca yatırılır. 

 MD = t 

( )( )

Y
i

P
+ −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Y
P

 = reel gelir. 

CEVAP: A 

 

22. Klasik iktisadi görüşe göre, gerçekleşecek ulusla-
rarası ticarette üretim, maliyet taşıma bedeli gibi 
kavramların sabit olduğu, bu kavramları belirleyen 
gücün emek faktörü olduğu, emeğin verimliliği ve 
katma değeri üzerine analizler yapıldığı için, emek-
değer teorisinin geçerliliğini koruduğu düşüncesi 
benimsenmiştir. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Serbest ticaret bir ekonomiye sağlayacağı avantaj-

lar şu şekilde sıralanabilir; 

− İhracatı artırmak için yatırım ve üretim artar. 

− Yabancı sermaye yatırımları ve teknoloji girişi 
artar. 

− Dış finansman imkanlarından daha fazla yarar-
lanılır. 

− Döviz girişi artar. 

− Yeni iş imkanlarıyla beraber istihdam artar. 
CEVAP: D 
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24. Ekonomiler uluslararası ticaret anlamında her türlü 
ekonomik işlemlerin kaydının yapıldığı hesap 
ödemeler bilançosunu anlatır. Ödemeler bilançosu 
4 ana hesaptan oluşur. 

1. Cari işlemler hesabı 

2. Sermaye hesabı 

3. Resmi rezervler hesabı 

4. Net hata noksan hesabı 

 Uluslararası sermaye ana para giriş-çıkışlarının 
kaydının tutulduğu hesap sermaye hesabıdır. 

CEVAP: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
25. Gelir düzeyi arttıkça gelir dağılımı adaletsizliği 

önce artmakta belirli bir gelir düzeyinden sonra ise 
azalmaktadır. Bu ilişki Kuznets’in Ters U eğrisi ola-
rak açıklanır. Buna göre, kısa dönemde iktisadi 
büyüme ile gelir dağılımı adaleti arasında değiş-
tokuş ilişkisi vardır. Bununla birlikte bu ilişki uzun 
dönemde tersine dönmektedir. 

CEVAP: C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. A. Lewis’in “Sınırsız Emek arzı ile Kalkınma Modeli 

 Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun, çoğunun gizli 
işsiz olduğu tarım sektörü, sanayi sektörüne iş gü-
cü arz eden bir depo görevi görür. Tarım sektörü-
nün sanayi sektörüne aktarılacak işçiye ödenecek 
ücretin en az geçim düzeyinin biraz üzerinde ol-
ması gerekir. Sanayi sektörünün de sermaye dü-
zeyi arttıkça gerekli emek sınırsız olarak temin edi-
lebilir. 

CEVAP: C 

27. Gelişmekte olan ülkelerde ihracata daha fazla 
kaynak ayrılması bu ülkelerin daha hızlı büyümesi-
ni sağlar. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
28. 1923-1929 yılları arasındaki gelişmeler 

− Liberal ekonomik sistem benimsenmiş 

− Lozan antlaşması doğrultunda politikalar 

− Devlet tekelleri kurulmuş 

− Aşar vergisi kaldırılmış 

− İki tarım sayımı yapılmış 

 Ancak Merkez Bankası’nın kuruluşu 1930 yılında 
gerçekleşmiştir. 

 Bu dönem gelişmelerinden değildir. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
29. Güçlü ekonomiye geçiş programının temel niteliği 

enflasyon hedeflemesi üzerindedir. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 

30. Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı; 

− Mikro bir planlamadır. 

− Özel kesim desteklenmektedir. 

− Finansman kaynağını dolaylı vergiler sağlar. 

− Açık finansman söz konusu değildir. 
CEVAP: E 
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MALİYE 

 
1. Teibout Modeli “Ayağı ile oy vermek” 

 Bir yerel yönetimin, istediği hizmetleri vermesini 
sağlayamayan vatandaşın en uygun yerel yönetim 
birimine göç etmesidir. 

 Göçü gerçekleştiren vatandaş tam bilgiye sahiptir. 
Bu noktada kendine sunulacak hizmetlerin niteliğini 
ödemiş olduğu vergiye göre etkin bir şekilde değer-
lendirebilecektir. Sonuç olarak da kendine en uy-
gun yerel yönetim birimini seçer. 

 1956 yılında iktisatçı Tiebout “Yerel Harcamaların 
Saf Bir Teorisi” adlı bir makale yayınlamıştır. Birey-
ler ödedikleri yerel vergiler ile kendine uygun hiz-
meti sağlarken ona sunulan mallarda “yerel kamu-
sal mallardır.” 

 Belli bir coğrafi bölge ile sınırlı olan yerel kamusal 
mallar dışlanamaz, hiç kimse faydasından mahrum 
bırakılamaz. Belirli bir düzeye kadar faydasında 
rekabet yoktur. 

CEVAP: C 

 

 

 
 

2. Dar Anlamda Kamu Kesimi 

• Merkezi Devlet Teşkilatı 
• Genel Bütçeli İdareler 

− Bakanlıklar 

− Müsteşarlıklar 

− Konutanlıklar 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
− BDDK 

− TAPDK 

− Sermaye Piyasası 

− Rekabet Kurulu 

− Telekominikasyon Kurulu 

− RTÜK vb. 

• Özel Bütçeli İdareler 
− Üniversiteler 

− Akademiler 

− Enstitüler 

− Kurullar 

Geniş Anlamda Kamu Kesimi 
• Merkezi Devlet Teşkilatı 
• Mahalli İdareler 

− İl özel idaresi 

− Belediyeler 

− Köy 

• Parafiskal Kurumlar 
− SGK 

− BARO 

− ÇAYTUR 

− KİT’ler 
CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kamu Kesimi ve Özel Kesimin Özellikleri birbirin-

den farklıdır. 

Kamu Kesimi 

• Kamu kurum ve kuruluşlarından oluşur. 

• Üretim kararı bütçe süresinde şekillenir. 

• Siyasal süreç içerisinde şekil alır. 

• Kamusal mal ve hizmet üretilir. 

• Giderler gelirleri belirler. 

Özel Kesim 
• Bireyler ve özel işletmelerden oluşur. 

• Üretim kararı piyasada alınır. 

• Fiyat mekanizması belirleyicidir. 

• Amaç kâr maxsimizasyonudur. 

• Özel mal ve hizmet üretilir. 

• Gelirler giderleri belirler. 
CEVAP: C 
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4. Kamu Kesimi milli ekonomi içerisinde hem en 
büyük tüketici hem de en büyük üretici konumun-
dadır. Kamu kesimi üretim faktörlerini ya bizzat sa-
tın almakta ya da piyasadan direkt olarak mal ve 
hizmet alımında bulunmaktadır. kamu harcamaları 
miktar ve büyüklüğü itibariyle özel kesimi yönlendi-
rebilecek boyuttadır. Diğer bir ifade ile kamu eko-
nomisindeki kaynakların belli alanlara yönlendiril-
mesini sağlamaktadır. Kamu harcamaları, eş anlı 
olarak, kişisel harcamaların azalmasına ve böylece 
sermaye birikiminin artmasına da kısmen katkıda 
bulunmaktadır. Çünkü kişilerin yapacağı harcama-
lar devlet tarafından üstlenilmiş olmaktadır. Ancak 
tam olarak bu etkiden bahsedebilmek için etkili bir 
kamu harcama sisteminin de bulunması gerekmek-
tedir. 

 Genel özellikleri ve çeşitleri göz önünde tutuldu-
ğunda kamu harcamalarının tasarruf ve yatırım se-
viyesi üzerinde direkt etkide bulunduğunu, kamu 
harcamalarının yöneldiği alanlara bağlı olarak ba-
zen önleyici bazen teşvik edici olduğunu belirtebili-
riz. Örnek olarak devlet gelişmesini arzu ettiği sek-
törde haberleşme, ulaştırma, enerji gibi alt yapı 
harcamalarını desteklerken, gelişmesini istemediği 
sektörlere bu tür destekleri vermediği gibi ilave bir 
takım vergiler getirmek suretiyle o sektörün büyü-
mesine engel olmaktadır. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Hukuki Anlamda Kamu Harcaması: 

• Harcamayı yapan birim esastır. 

• Parasal olarak yapılan harcamaların toplamı-
dır. 

• Klasik maliye anlayışının yansımadır. 

• Kamu harcaması sınırlı ve tam kamusal mal ve 
hizmetlere yöneliktir ve verimsizdir. 

• İdari sınıflandırma esastır. 

• Kamu harcamalarının miktarı ile ilgilenmişler-
dir. 

• Harcamaların miktarı işlevinden önemlidir. 
CEVAP: E 

6. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması: 

− İdari Sınıflandırma (Organik-Kurumsal) 

− Fonksiyonel (İşlevsel) Sınıflandırma 

− Bilimsel ve Ekonomik (İktisadi) Sınıflandırma 
olarak 3 başlık altında toplanır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kamu harcamasının sınıflandırılmasından birisi 

olan fonksiyonel sınıflandırma kendi içerisinde 
3 hizmete ayrılır; 

 Genel Hizmetler 

− Milli savunma 

− Güvenlik 

− Adalet 

− Asayiş 

− Kolluk vb. 

Sosyal Hizmetler 
− Eğitim 

− Sağlık 

− Sosyal güvenlik 

− Din 

− Kültür vb. 

Ekonomik Hizmetler 
− Ulaşım 

− İnşaat 

− Enerji 

− Doğal kaynaklar vb. 
CEVAP: D 
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8. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri; 

• Görünüşte Artış Nedenleri; 
− Paranın değerinin düşmesi (enflasyon) 

− Bütçe yöntem, teknik usullerin değişmesi 

− Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş 

− Ülke sınırlarının gelişmesi 

− Salt nüfusun artması 

− Kamulaştırma 

− Hükümet sistemindeki değişiklikler 

• Gerçek Artış Nedenleri; 
− Devlet anlayışındaki değişiklikler 

− Kalkınma, büyüme iktisadi nedenler 

− Sosyal nedenler 

− Doğal afetler 

− Nüfus artışı (refah seviyesi artışı) 

− Teknolojik yenilikler 

− Geleneksel toplumsal yapıların çözülmesi 
CEVAP: A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Adolf Wagner; Kamu harcamalarının milli gelirden 

daha hızlı artacağını ifade eder. Kamu harcamala-
rındaki artış oranı, milli gelirdeki artış oranına kı-
yaslandığında 1’den büyütür. Wagner bu durumu 
formüle etmiştir. 

h
G 1y
y

Δ

>
Δ

 

CEVAP: B 

10. Kamu gelirleri cebri kamu gelirleri ve cebri 
olmayan kamu gelirleri olarak 2’ye ayrılır; 
Cebri Kamu Gelirleri 

• Vergi 

• Resim 

• Harç 

• Şerefiye 

• Harcamalara Katılma Payı 

• Parafiskal Gelirler 

• Borçlanma (zorunlu) 

• Vergi ve Para Cezaları 

• Mali Tekel Gelirleri 

• Fon Gelirleri 

• Senyoraj Gelirleri 

• Develüasyon Gelirleri 

Cebri Olmayan Kamu Gelirleri 
• Mülk Geliri 

 (Patrimoun-Mamelek) 

• Teşebbüs Gelirleri 

• Özelleştirme Gelirleri 

• Gönüllü Borçlanma 
CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Verginin Mali (Fiskal) Amaçları; 

− Verginin sadece kamu harcamalarını finanse 
etmeye yönelik amacını içerir. 

− Klasik iktisadi bakış açısını yansıtır. Yani; Vergi 
tarafsız olmalıdır. Toplanan vergi küçük oranlı 
ve dolaylı vergilerden oluşmalıdır. Ekonomik ve 
sosyal hayata müdahale etmemelidir. Verginin 
ekonomik ve sosyal amaçlarla alınması 
ekstrafiskal amacını ifade eder. 

CEVAP: D 
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12. Kamu gelirlerinin genel amacı toplumsal fayda 
amaçlı gelir toplamaktır. Fakat para ve vergi ceza-
larının en temel amacı kamu düzenini ve kanunlara 
uygunluğu sağlamaktır.  

 Örneğin; trafik cezaları. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Adam Smith’in Vergileme İlkeleri 

1. Adalet İlkesi 

2. Kesinlik (Belirlilik) İlkesi 

3. Uygunluk İlkesi 

4. Tasarrufluk İlkesi 

Adolf Wagner’in Vergileme İlkeleri 
1. Mali İlkeler: 
• Yeterlilik ilkesi 

• Esneklik ilkesi 

2. iktisadi İlkeler: 
• Uygun vergi kaynakları seçme 

• Uygun vergi çeşitlerini seçme 

3. Ahlaki İlkeler: 
• Genellik ilkesi 

• Eşitlik ilkesi 

4. Teknik ve İdari İlkeler: 
• Belirlilik ilkesi 

• Uygunluk ilkesi 

• İktisadilik ilkesi 
CEVAP: E  

14. Ödeme Gücüne Ulaşmada kullanılan teknikleri 4 
başlık altında toplayabiliriz. 

• Artan Oranlı vergi tarifesi 

• Ayırma ilkesi 

• Asgari Geçim indirimi 

• Vergi Muafiyet ve İstisnası 

− Artan Oranlı Vergi Tarifesi; vergi matrahı artar-
ken vergi oranında artırılarak uygulanmasını 
ifade eder. 

− Ayırma ilkesi; ücret geliri elde edenlerin şemayı 
geliri elde edenlere kıyasla daha az vergilendi-
rilmesini savunan ilkedir. 

− En az (asgari geçim) indirimi; kişinin kendisi 
varsa çocukları eşi ile birlikte geçimine yerecek 
kadar gelirin vergi dışı bırakılmasıdır. 

Asgari geçim teknikleri; 
− Matrahtan indirim sistemi 

− Vergiden indirim (Dekont) sistemi 

− Bölme (Katsayı) sistemi 

• Vergi Muafiyeti ve İstisnası 

 Vergi muafiyeti, vergilendirilmesi gereken kişi-
lerin kanun hükmü ile vergi dışı bırakılmasıdır. 

 Vergi istisnası, vergi konusunun kanun hükmü ile 
vergi dışı bırakılmasıdır. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
15. Yansıma: Verginin bir üretim faktöründen diğerine 

geçişini ifade eder. Yansımayı etkileyen faktörler 
mikro ekonomik faktörler ve makro ekonomik fak-
törler olarak ikiye ayrılır: 

• Mikro Ekonomik Faktörler: 
– Vergilendirilen malın türü 

– Verginin türü 

– Malın arz ve talep esnekliği 

– Vergi oranları 

– Piyasa türü 

• Makro Ekonomik Faktörler: 
– Konjonktürel yapı 

– Para politikası 

– Kamu harcama politikası 
CEVAP: E 
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16. Devlet Bütçesinin Özellikleri 

– Bütçe özel bir konudur. 

– Bütçe yasamanın tasarrufudur. 

– Bütçe 1924 Anayasası’ndan beri Cumhurbaş-
kanı tarafından veto edilemez. 

– Bütçenin temel dayanağı Anayasa’dır. 

– Bütçe sınırlı süreli bir kanundur. 

– Bütçe tahminidir. 

– Bütçede denklik esastır. 

– Bütçede önce giderler sonra gelirler belirlenir. 

– Gelir ve gider denk olmalıdır. 
CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Bütçenin Temel İlkeleri 

• Tahmin: Bütçede yer alan gelir ve gider ra-
kamları tahmini niteliktedir. 

• Tahdit: Bütçe belirli bir süre ile sınırlı hazırla-
nır. 

• Tevzin: Bütçedeki gelir ve giderler denktir. 

• Tasdik: Bütçe uygulanmadan önce onaylan-
malıdır. 

Tahsil, verginin ilkelerinden birisidir. 
CEVAP: C 

18. Bütçenin Çağdaş Fonksiyonları  

− Bütçenin Konjonktürel Fonksiyonu 

− Bütçenin Telafi Edici Fonksiyonu 

− Bütçenin Kalkınma Fonksiyonu 

− Bütçenin Kaynak Tahsisi Fonksiyonu 

− Bütçenin Gelir Dağılımını Düzenleme Fonksi-
yonu 

− Bütçenin Ekonomik İstikrarı Sağlama Fonksi-
yonu 

 Bütçenin Konjonktürel Fonksiyonu: Ekonomide 
enflasyon ya da stagflasyon gibi bir takım fiyat ha-
reketleri görüldüğünde bütçe bütçe açık ya da fazla 
vererek ekonomiye uygunluk gösterir. Bütçe enf-
lasyonist dönemlerde açık, stagflasyon dönemler-
de fazla vermektedir. 

CEVAP: D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar Kalkınma 

Bakanlığı “orta vadeli programı” hazırlar. Bakanlar 
Kurulunun kabul etmesi ile Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “orta vadeli program” ile bütçe süreci 
başlar. Orta vadeli mali plan, Maliye Bakanlığı tara-
fından hazırlanır. Bütçe Hazırlık Rehberi, Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlanır. Yatırım Programı 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır. 

CEVAP: A 
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20. Bütçe hesaplarının kapatılmasında iki yöntem 
kullanılır.  

 Bunlardan ilki; Jestiyon Usulü, diğeri Egzersiz 
Usulüdür. 

• Egzersiz Usulü 

− Bu gelir veya gider hangi bütçe dönemine ait 
ise o dönemin gelir veya gideri sayılır ve kayıt-
lar döneminde ele alınarak dönemine göre ger-
çekleştirilir. 

− Bu usulde bütçe yılları arasında kıyaslama ya-
pılabilmekle birlikte ısraf ve savurganlıkta gö-
rülmektedir. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Devlet borçlanması ile iktisadi yaklaşımlar arasın-

da bir bağ fakat iktisadi yaklaşımların borçlanmaya 
bakış açısında bazı farklılıklar vardır; 

− Klasik iktisadi düşünce borçlanmayı olağanüstü 
bir kamu geliri olarak görürken keynesyen ikti-
sadi düşünce için olağan bir kamu geliridir. 

− Klasikler sadece mali (fiskal) amaçlarla borçla-
nabileceğini ifade ederken keynesen görüş 
ekstrofiskal amaçlarla da borçlanabileceğini 
ifade etmiştir. 

− Klasiklere göre borçlanmanın yükü gelecek ne-
sillere yük olurken, keynesyen görüşe göre bu-
günkü nesiller üzerinde yüktür. 

CEVAP: C 

22. Türkiye’de borçlanma yönteminden idari bilim 
olarak Hazine Müsteşarlığı sorumludur. Hazineden 
sorumlu Devlet Bakanı kanun ile kendisine verilen 
görevleri müsteşarlığa devredebilir. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
23. Kısa vadeli borçlanma çeşitleri 

• Hazine Bonolorı: Vadeleri bir yıldan kısa olan 
devlet iç borçlanma senetleridir. 

• Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: İktisadi dev-
let teşekküllerinin ve iktisadi faaliyette bulunan 
özel bütçeli kuruluşlar çıkarmaktadır. 

 Müteahhit Bonoları: 

• Olağanüstü Hallerde Çıkarılan Bonolar 

• Bütçe Emanetleri ve Adi Emanetler: cari bütçe 
döneminde ödeme emrine bağlandığı hâlde 
bütçe yılının son günü sahiplerine ödenmeyen 
paraları ifade eder. 

• Garanti Bonoları 

• Merkez Bankası Avansları 

• Devlet Tahvili uzun vadeli borçlanma senedidir. 
CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
24. • Proje kredisi: Kamunun ve özel sektörün 

yatırım projelerine dış finansman sağlamak 
amacıyla alınan kredidir. 

• Serbest kredi: Borçlanan ülke alınmış olan 
krediyi hiç bir koşula bağlı olmadan istediği gibi 
kullanma hakkına sahip olduğu kredidir. 

• Röfinansman kredisi: Vadesi gelen borcun 
kapatılması amacıyla kullanılan yeri bir kredi-
dir. 

• Ariyere Borçlar: özel birimlerin ticari ilişkile-
rinden doğan borçların zamanla anlaşma ile fa-
izli devlet borcuna dönüşmesidir. 

CEVAP: C 
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25. Konversiyon Sonuçları: 

− Borç yükü azalır. (başa başın altında 
konverisyon ve fark ödemeyi gerektiren 
konversiyon hariç) 

− Devlete olan güven sarsılır. 

− Hazirenin kredibilitesi düşer. 

− Gelir dağılımını olumlu etkiler 

− Yeni bir borç yaratılır. 
CEVAP: B 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

26. Maliye Politikasının Araçları; 

• Kamu harcamaları 

• Kamu gelirleri 

• Borçlanma 

• Bütçe açık ve fazlaları 

− Fiyat istikrarı araçları arasında yer almaz, mali-
ye politikasının amaçlarından biridir. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
27. Rasyonel Beklentiler Teorisi’nin Özellikleri; 

− Kişiler tam bilgiye sahiptir. 

− Bireyler sistematik hata yapmazlar, sistematik 
olmayan hata yaparlar. 

− İstikrarlı politikalar uygulanmalıdır. 

− Birey rasyonel hareket ettiği için kendisi için 
doğru olanı uygulamasıdır. 

CEVAP: B 

28. Enflasyonla mücadele daraltıcı politikalar tercih 
edilmektedir. Cari harcamaları yatırım harcamala-
rının kısılması tercih edilmezken transfer harcama-
ları en kolay kısıntı yapılan harcamalardır. Vergi 
oranları artırılmalı, muafiyet, istisna ve indirim azal-
tılmalıdır. Uzun vadeli borçlanmaya gidilmelidir. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
29. VUK’da düzenlenir. 

• Kanuni oranı aylık %140’tır. 

• Hesaplaması ay kesir olarak gerçekleşir. 

• Kesinleşen vergi borcunda, verginin normal 
vade tarihinden son yapılan tarhiyatın tahakkuk 
tarihine kadar geçen süredir. 

CEVAP: C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Gelirin elde edilmesi tahvil ve tahakkuk esası 

olmak üzere iki esasa bağlanmıştır. 

Tahsil Esası 

• Serbest Meslek Kazancı 

• Gayrimenkul Sermaye İradi 

• Diğer Kazançlar ve İratlar 

• Menkul Sermaye İradi 

Tahakkuk Esası 
• Ticari Kazanç 

• Zirai Kazanç 

• Menkul Sermaye İradi 
CEVAP: B 
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MUHASEBE 

 
 

1. Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye 
yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmele-
rin yapılmasında biçimlerinden çok özlelerinin esas 
alınması gereğini ifade eder. Muhasebe işlemleri-
nin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı 
durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde 
özün biçime önceliği esastır. Dönem sonlarında 
kalan vermiş olan çekler senetlere aktarılır. Çünkü 
çek, biçim olarak hazır değer olup vade içermeme-
si gerekirken bir sonraki yıla senetmiş gibi kaldı-
ğından yapılan kayıt Özün Önceliği kavramı gere-
ğidir. 

CEVAP: E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Muhasebe politikalarının yürütülmesinde ve mali 

tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belirli ki-
şilerin veya grupların değil toplumun çıkarlarının 
gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun, tarafsız 
ve dürüst davranılması “Sosyal Sorumluluk” kav-
ramı gereğidir. 

CEVAP: A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. Tediye fişi; işletmede nakit çıkışlarının izlendiği fiş 

türüdür. Kasa hesabı alacaklandırıldığı için tediye 
fişi kullanılır. 

CEVAP: B 

4. Yapılması gereken kayıt şu şekilde olacaktır; 

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

 Ticari Mallar 30.000 

 İndirilecek KDV 5.400 

  Kasa  15.000 

  Verilen Çekler ve 

  Ödeme Emirleri  5.400 

  Alınan Çekler  5.000 

  Satıcılar  10.000 

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

 KDV’siz mal bedeli 35.400 / 1,18 = 30.000 TL 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Çek düzenlendiğinde kur; 

 5.000$ × 2,50 = 12.500 TL 

 Ödeme günü kur; 

 5.000$ × 3.00 TL = 15.000 TL 

 Kur artışı nedeniyle çekli borç 2.500 TL fazla öde-
niyor. İşletme açısından bu durum olumsuz kur 
farkıdır ve “Kambiyo Zararları” hesabında izlenme-
lidir. 

 ––––––––––––––– 30.10.2015 ––––––––––––––– 

 Verilen Çekler ve  

 Ödeme Emirleri 12.500 

 Kambiyo Zararları 2.500 

  Bankalar  15.000 

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

CEVAP: C 
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6. Hesap açtırıldığında; 

 ––––––––––––––– 01.11.2015 ––––––––––––––– 

 Bankalar 30.000 

 - $ 

  Kasa   30.000 

  - $ 

  10.000$ × 3.00 TL 

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

 Dönem sonunda 2 işlem yapılır: 

1. Faiz hesaplanması 

 Faiz  = Anapara × Faiz Oranı × Vade 

  = 10.000$ × 0,12 × 
2

12
 

  = 200$ 
 200$ × 

D. sonu kur

3,20  = 640 TL 

2. Kur farkı hesaplanması; 
 10.000$ × 

0,20

(3.00 3,20)
↑

−  = 2.000 TL kâr 

 ––––––––––––––– 31.12.2015 ––––––––––––––– 

 Gelir Tahakkukları 640 

 Bankalar 2.000 

 - $ 

  Faiz Gelirleri  640 

  Kambiyo Kârları  2.000 

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

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
7. Vade sonunda kalan 4 aylık faiz hesaplanır: 

 Faiz = 10.000$ × 0,12 × 
4

12
 

  = 400$ × 
Vade sonu

kur

3,10  = 1.240 TL 

 Kur farkı hesaplanır: 

  10.000 $ Anapara 

   + 200$ dönem sonu tahakkuk eden faiz 

  10.200$ × 
0,10

(3,20 3,10)
↓

−  = 1.020 TL zarar 

 ––––––––––––––– 10.05.2015 ––––––––––––––– 

 Kambiyo Zararları 1.020 

 Bankalar  860 

 - $ 

  Gelir Tahakkukları  640 

  Faiz Gelirleri  1.240 

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

CEVAP: A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 01.05.2015 – 01.07.2015 tarihleri arasında geçen 

süre 2 aydır. 

 Bu süre için kazanılan faiz hesaplanmalıdır: 

 Faiz  = 100.000 × 0,24 × 
2

12
 

  = 4.000 TL 

 Alış tutarı 105.000 

 Faiz 4.000 

 Kayıtlı değer 101.000 

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

 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve 

 Bonoları 101.000 

 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 4.000 

  Bankalar  105.000 

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

CEVAP: C 
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9. 01.11.2015 tarihinde tahvil + faiz tutarı tahsil edile-
ceğinden tahvilin alış tarihinden vade sonuna ka-
dar geçen sürenin faizi hesaplanmalıdır. 

 Faiz  = 100.000 × 0,24 × 
4

12
 

  = 8.000 TL 

 ––––––––––––––– 01.11.2015 ––––––––––––––– 

 Bankalar 113.000 

  Kamu Kesim Tahvil Senet ve 

  Bonoları  101.000 

  Faiz Gelirleri  8.000 

  Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  4.000 

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

CEVAP: D 

 

 
 
 

 

10. Şüpheli alacak karşılık ayrılıp sonrasında alacak 
tahsil edildiğinde karşılık kaydı iptal edilmelidir. Ve-
rilen kayıt şüpheli alacağın tahsil kaydıdır. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
11. STMM = Tic. Mal. hs’nın kalanı – Dönem Sonu Stok 

  = 1.450.000 – 800.000 

  = 650.000 TL 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
12. Yurtiçi Satışlar 2.400.000 

 Satıştan İadeler (–) (480.000) 

 (2.400.000 × 0,20) 

 Satış İskontoları – 

 Net Satışlar 1.920.000 

CEVAP: E 

 

13. Net Satışlar 1.920.000 

 STMM (–) (650.000) 

 Brüt Satış Kârı 1.270.000 TL 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. - Satış kaydı; 

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

 Alıcılar 17.700 

  Yurtiçi Satışlar  15.000 

  Hesaplanan KDV  2.700 

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

 - Maliyet kaydı; 

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

 STMM 12.500 

  Ticari Mallar  12.500 

 15.000/1,20 

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

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

15. Dönem sonunda ilgili giderler Genel Yönetim Gi-
derleri hesabından Gelecek Aylara Ait Giderler he-
sabına aktarılmalıdır; 

 ––––––––––––––––– 31.12. ––––––––––––––––– 

 Gelecek Aylara Ait Giderler 1.400 

  Genel Yönetim Giderleri  1.400 

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

CEVAP: E 
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16. Ay sonlarında Hesaplanan KDV > İndirilecek KDV 
ise aradaki fark eğer Devreden KDV hesabında tu-
tar varsa bu hesaptan düşülür. KDV borcu kaldı-
ğında bu borç Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına 
yazılır. 

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

 Hesaplanan KDV 137.000 

  İndirilecek KDV  128.000 

  Devreden KDV  5.000 

  Ödenecek Vergi ve Fonlar  4.000 

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

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
17. 2015 yılı için duran varlık amortisman ayırma sınırı 

880 TL’dir. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
18. İşletmenin kendi binasına yaptırdığı değer arttırıcı 

harcamalar (bakım - onarım hariç) “Binalar” hesa-
bının borcunda izlenir. Çünkü Duran Varlıklar mali-
yet bedeli ile değerlenir. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
19. Ortağın işletmeden ayrılması durumunda işletme-

nin borcu “Ortaklara Borçlar” hesabından “Diğer 
Çeşitli Borçlar” hesabına aktarılır. 

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

 Ortaklara Borçlar X 

  Diğer Çeşitli Borçlar  X 

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

CEVAP: C 

 

20. Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar arasında yer alır. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 

 

21. Sermaye artırım kaydı; 

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

 Ödenmemiş Sermaye 200.000 

  Sermaye  200.000 

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

 Hisse senetlerinin satışı kaydı; 

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

 Bankalar 230.000 

  Ödenmemiş Sermaye  200.000 

  Hisse Senedi İhraç Pirimi  30.000 

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

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
22. Faaliyet Giderleri şu hesaplardan oluşur: 

– Genel Yönetim Giderleri 

– Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

– Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 
CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
23. İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim, pazarlama 

ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla dışa-
rıdan sağlanan, su, elektrik, haberleşme, doğalgaz, 
nakliye gibi giderler 7/B seçeneğine göre “Dışarı-
dan Sağlanan Fayda ve Hizmetler” hesabında iz-
lenir. 

CEVAP: D 
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24. Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı Gelir Tablo-
sunda yer aldığı için bilançoda yer almaz. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 

 

 
25. Cari Oran = 

Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar

 

 Dönen Varlıklar = Hazır Değ. + Tic. Alac. + Stoklar 

 = 85.000 + 120.000 + 250.000 = 450.000 

 Cari Oran = 
450.000
300.000

 = 1,5 

CEVAP: C 

 

 

 
 

 

 
 
26. Alacak Devir Hızı  = 

Net Satışlar
Ticari Alacaklar

 

  = 
1.200.000
120.000

 

  = 10 kez 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
27. Stok Devir Hızı  = 

Satışların Maliyeti
Ortalama Stok

 

  = 
750.000
250.000

 = 3 kez 

 Ort. Stokta kalma süresi = 
360 gün 360

SDH 3 kez
=   

           = 120 gün 

CEVAP: E 

28. Finansman Oranı = 
Özkaynaklar

Borçlar(KVB UVB)+
 

  = 
320.000

300.000 180.000+
 = 0,66 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
29. Reel Faiz Oranı  

 = 
Nominal Faiz Oranı Enflasyon Oranı

1 Enflasyon Oranı
−

+
 

 = 
0,40 0,10

1 0,10
−

+
 = 0,27 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
30. Finansal araç grupları şunlardır: 

– Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar 

– Vadeye kadar elde tutma amaçlı varlıklar 

– Satılmaya hazır finansal varlıklar 

– Kredi ve alacaklar 
CEVAP: B 
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