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HUKUK 

1. Yasama işlemleri kanun ve parlamento kararları 
olmak üzere ikiye ayrılır. Soruda yer alan meclisin 
karar şeklinde gerçekleştirdiği parlamento kararla-
rını 3 başlıkta toplarsak; 

 1. Yasamanın İç Yapısıyla İlgili Olan Parlamento 
Kararları; 

  TBMM içtüzüğü 

  TBMM Başkanlık Divanı seçimleri 

  Meclisin tatile girmesi 

  Meclisin seçimlerin yenilenmesine karar 

vermesi 

  Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 

ve yasama meclisi üyeliğinin düşürülmesi-
ne ilişkin kararlar. 

 2. Yasanın Yürütme Organı ile İlişkilerini Düzen-
leyen Kararlar, 

  Hükûmeti denetim yolları 

  Yüce divana sevk kararları 

  Güvenoylaması 

 3. Kendine özgü parlamento kararları 
  OHAL ve sıkıyönetim ilan kararının onay-

lanması kararı 

  OHAL ve sıkıyönetim süresinin uzatılması 

kararı 

  Savaş ilan kararı 

CEVAP: D 

 

 

 

2. Yönetmelikler; başbakanlık, bakanlıklar ve kamu 
tüzel kişilerince, kendi görev alanlarını ilgilendiren, 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmayacak biçimde çıkarı-
lan yazılı hukuk kurallarıdır. 

  Kanunda belirtilenler Cumhurbaşkanınca onay-
lanır. 

  Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayım-
lanacağı kanunla belirlenir. 

  Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin 
yargısal denetimi Danıştay’ca, belli bir yörede 

uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal de-
netimi idare mahkemelerince yapılır. 

  Fakat kanunlardan farklı olarak üzerinde tarih 
belirtilmeyen yönetmelikler Resmî Gazete’de 
yayınlandıkları an yürürlüğe girerler. 

CEVAP: D 

 

 

 

 

3. 2011 yılında yapılan mevzuat değişikliği öncesi 
kanun hükmünde kararnamelerin şekil denetiminin 
herhangi bir sınırlaması yoktu. Fakat 2011 yılı de-
ğişikliğiyle KHK’lerin şekil denetimi; yetki kanunun-
da belirtilen süre içinde çıkartılıp, çıkarılmadığı ve 
Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin ta-
mamınca imzalanıp imzalanmadığı hususları ile 
sınırlanmıştır. 

CEVAP: B 

 

 

 

 

4. İdare hukukuna hâkim olan başlıca Anayasal ilke-
ler şunlardır: 

  Hukuk devleti ilkesi 
  Demokratik devlet ilkesi 
  Sosyal devlet ilkesi 
  Laiklik ilkesi 
  Kanuni idare ilkesi 
  İdarenin bütünlüğü ilkesi 
  Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkele-

ri 
  Eşitlik ilkesi 
  Kamu tüzel kişiliği 
  Yetki genişliği 
  İdari vesayet 

 İdarenin sürekliliği, idarenin düzenliliği, yetki ve 
usulde paralellik, kamu hizmetinin değişkenliği ilke-
leri yargısal içtihatlarla belirlenmiş, anayasa ya da 
kanunlarla açıkça düzenlenmemiştir. 

CEVAP: C 
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5. İdari işlem ve kararların amacı idari hizmetlerin 

daha iyi bir biçimde yürütülmesi ve kamu yararının 
sağlanmasıdır. Amaç, kamu yararının dışına çıkar-
sa ortaya yetki saptırması çıkar. 

 Aşağıdaki hallerde amaç unsuru yönünden sakat-
lığın (yetki saptırmasının) var olduğu kabul edilir. 

  İdari karar alınırken kişisel amaç güdülmüş ise,  
  Bir idari karar alınırken siyasal veya dini dü-

şüncelerle hareket edilmiş ise, 
  Kanunda öngörülen özel maksatların aşılması 

hâlinde idari karar, maksat unsuru yönünden 
hukuka aykırı olur ve ortaya yetki saptırması 
çıkar. 

 Soruda verilen örnekte de kişisel menfaat esas 
alındığına göre yetki saptırması söz konusudur. 

CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kusursuz sorumluluk modern sosyal devlet anlayı-
şının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

 Kusursuz sorumluluk iki temel ilkeye dayanmakta-
dır. 

 1.  Tehlike (risk) sorumluluğu; üç durumda ortaya 
çıkmaktadır. 

 → İdarenin tehlikeli faaliyetleri ve araç – gereçleri 

 → Mesleki risk  

 → Sosyal risk (toplumsal tehlike) 

 2. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik (Fedakârlığın 
Denkleştirilmesi) İlkesi’dir. 

CEVAP: D 

7. Danıştay Kanunu’nun 24. maddesine göre, Danış-
tay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri şun-
lardır: 

   Bakanlar Kurulu kararlarına 
   Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek 
kararnamelere, 

   Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu 
kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapın-
da uygulanacak düzenleyici işlemlere, 

   Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kuru-
lunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem 
ve işlemlere,  

   Birden çok idare veya vergi mahkemesinin 
yetki alanına giren işlere 

   Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin 
seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve ka-
rara bağlar. 

  C seçeneğinde yer alan Kaymakam atama 
işlemlerine karşı açılacak iptal davaları Danış-
tay’da olmayıp yetkili idare mahkemesinde gö-
rülür. 

CEVAP: C 

 

 

 

8. İdari kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıklarda davacı 
sorunu; 

  Aynı hiyerarşiye bağlı kuruluşlar arasında iptal 
davası açılamaz. Dolayısıyla devlet tüzel kişiliği 
içerisinde yer alan İçişleri Bakanlığı – Yozgat 
valisinin işlemine karşı iptal davası açamaz. 

  Bakanlıklar birbirlerinin işlemlerine karşı iptal 
davası açamazlar. Fakat; 

 →  Kamu tüzel kişilikleri birbirinin işlemlerine karşı 
iptal davası açabilir. 

 →  Vesayet makamları, yerinden yönetim kuruluş-
ları kararlarına karşı iptal davası açabilir. 

CEVAP: B 

 

 

 

9. Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için fiilin 
işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunlara göre 
suç sayılması gerekir. Ülkemizde suç ve cezaların 
kanuniliği ilkesi kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 
Anayasa’nın 91. maddesinde açık bir şekilde ka-
nun hükmünde kararnameler ile suç ve ceza veri-
lemeyeceği ifade edilmiştir. 

CEVAP: D 
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10. Kast suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek 

ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle kas-
tın bilme ve isteme olmak üzere iki unsuru vardır. 
Olası kastta fail kendine “olmaz, olmayabilir, ama 
olursa da olsun” der. Bu doğrultuda olası kast du-
rumunda ceza arttırılarak değil indirilerek takdir 
edilir. 

CEVAP: A 

 

 

 

 

 

 

11. Hâkimin reddi talebi savcı, müdafii, sanık, vekil ve 
katılan tarafından ileri sürülebilir. 

 Tanıkların mahkemede yargılama yapan hâkimle-
rin söz konusu yargılamada tarafsızlıklarını etkile-
yecek olumsuz davranışlar içerisine girmesi, yol 
göstermesi gibi durumlardan dolayı yargılama so-
nucunda verilecek hükümden etkilenecek kişiler 
olmadıklarından dolayı hâkimin reddi talebinde bu-
lunamazlar. 

CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 

12. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, suçtan zarar 
gören kişi 15 gün içinde, savcının yargı çevresinde 
görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın 
ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir. 

CEVAP: B 

 

 

 

13. Ayırt etme gücü olmayanlar, fiil ehliyeti açısından 
tam ehliyetsizler grubunu oluştururlar. Bu kişiler 
kural olarak hukuki işlem ehliyetine sahip değildir-
ler. Ayrıca yaptıkları işlemler de kural olarak “but-
lan” yaptırımına tabidir. dolayısıyla yasal temsilci-
nin izin – icazet vermesi “butlan” yaptırımına tabi 
bir sözleşmeyi geçerli kılmaz. Sonuç itibariyle so-
ruda verilen satım sözleşmesi “butlan (batıl)” yaptı-
rımına tabidir. 

CEVAP: A 

14. MK gereği hak ehliyeti, sağ ve tam doğmak koşu-
luyla ana rahmine düşmekle kazanılır. O hâlde ce-
nin hak ehliyetine sahip olduğundan, üçüncü kişiler 
cenin adına tasarrufta bulunabilir. Babalık davası, 
çocuk doğmadan da açılabileceğinden (MK 
md.303), cenin için babalık davası açılabilir. 

CEVAP: C 

 

 

 

15. Zilyedlik, eşya üzerinde “fiili hakimiyet” kurmayı 
ifade eder. Ancak bu fiili hakimiyetin zilyedlik ira-
desi taşıması gerekir. Aksi takdirde eşya üzerinde 
fiili hakimiyet kurulmaz. Zilyedliğin kazanılma yön-
temlerniden biri de “miras yoluyla kazanma”dır. Mi-
rasçılar mirasın açıldığını bilmese dahi murisin zil-
yedliğinde bulunan malların zilyedliğini kazanırlar. 
Dolayısıyla mirasçıların zilyed olma iradesi bulun-
masa dahi, zilyedlik yasa gereği kazanılmış olur. 

CEVAP: D 

 

 

 

 

16. Bütünleyici parça (mütemmim cüz), yerel adetlere 
göre, asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok 
edilmedikçe, zarara uğramadıkça veya yapısı de-
ğiştirilmedikçe ondan ayrılamayan parçadır. Mede-
ni Kanun, nelerin bütünleyici parça olduğuna ilişkin 
bir tanım yapmıştır. Buna göre; arazi üzerindeki 
yapılar, kaynaklar, bitki örtüsü ve doğal ürünler bü-
tünleyici parçadır. 

CEVAP: E 

 

 

 

 

17. Birlikte mülkiyet türlerinden olan paylı mülkiyette, 
işler; olağan işler, önemli işler ve olağanüstü işler 
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Olağan işleri her pay-
daş tek başına yapabilir. Önemli işler, pay ve pay-
daş çoğunluğu ile yapılır. Olağanüstü işlerse ancak 
oybirliği ile yapılır. Buna göre; tarlanın sulanması 
ve bakım – onarım işleri olağan iş niteliği taşıdı-
ğından, her paydaş tek başına yapabilir. Malın öz-
gülendiği amacın değiştirilmesi ve geçit hakkı tesisi 
olağanüstü iş niteliği taşır ve ancak oybirliği ile ya-
pılabilir. Ancak tarım türünün değiştirilmesi önemli 
iştir ve oy çoğunluğu ile yapılabilir. 

CEVAP: B 
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18.  Birlikte mülkiyetin türlerinden olan paylı mülkiyette, 

paydaşların kanundan doğan yasal önalım hakkı 
vardır. Önalım hakkı; eşyanın maliki malını satma-
ya kalktığında hak sahibine o malı öncelikle alma 
hakkı tanır. Ancak önalım hakkı cebr-i satışlarda 
ya da bağışta kullanılamaz. 

 Soruda verilen olayda, A, satış işlemini bağış gibi 
göstermiş, yani 3. kişiyi yanıltmak amacı gütmüş-
tür. Bu durum hukukta “muvazaa” olarak isimlendi-
rilmiştir. Muvazaa, tarafların, 3. kişileri aldatmak 
amacıyla, gerçek iradelerine uymayan bir işlem 
yapmaları, fakat görünürdeki bu işlemin kendi ara-
larında geçerli olmayacağı hususunda anlaşmala-
rıdır. İki çeşidi vardır; mutlak muvazaa ve nisbi 
muvazaa. Mutlak muvazaa, tarafların gerçekte 
yapmak istemedikleri bir işlemi, 3. kişileri kandır-
mak adına, yapmış gibi göstermeleridir. Nisbi mu-
vazaa ise, tarafların gerçekte yapmak istedikleri 
sözleşmeyi gizleyerek, başka bir işlem gibi gös-
termeleridir. 

 Soruda verilen örnek olayda, taraflar gerçekte 
“satış” yapmak istemiş, fakat “bağış” gibi göster-
mişlerdir. Bu nedenle olayda gösterilen işlem (ba-
ğış) nisbi muvazaalı olduğundan batıldır. Ancak 
gizli işlem, şekle uygun yapılmışsa geçerlidir. Ör-
nek olayda verilen eşya taşınmaz eşyadır ve gizli 
işlem (satış) şekil şartına uyulmadığından batıldır. 

 Muvazaa iddiasında bulunan kişi taraflardan biri 
ise, bu iddiasını ancak bir belge ile, iddiada bulu-
nan kişi 3. kişi ise, bu iddiasını her türlü delille ka-
nıtlayabilir. 

CEVAP: E 

 

 

 

19. Temsil, bir kimsenin temsilci sıfatıyla diğer bir kişi 
adına hukuki işlem yapmasıdır. Bir başkası adına 
hukuki işlem yapma yetkisi (temsil yetkisi), kanun-
dan veya hukuki işlemden doğabilir. Temsil yetki-
sini sona erdiren sebeplerse şu şekilde belirtilmiş-
tir; 

  Yetki belirli bir süre için verilmişse, sürenin 
sona ermesiyle  

  Yetki belirli bir iş için verilmişse, işin yapılma-
sıyla (yetkiyi aşmak sonlandırmaz, yetkisiz 
temsil sonucu doğurur. 

  Temsil olunanın, temsil yetkisini geri almasıyla 
  Aksine bir anlaşma yoksa, taraflardan birinin 

ölümü, gaipliği ya da medeni hakları kullanma 
ehliyetini kaybetmesi veya iflası hallerinde 
temsil yetkisi sonlanır. 

CEVAP: B 

20. İfa, borçlanılmış olan edimin yerine getirilmesidir. 
Borçlu, borcu olan edimi “ifa yerinde” alacaklıya 
sunmakla yükümlüdür. Borcun nerede ifa edilece-
ğini taraflar açık veya örtülü iradeleriyle serbestçe 
belirleyebilirler. Borcun nerede ifa edileceği taraf-
larca belirlenmemişse, işin niteliğinden de anlaşıl-
mıyorsa, ifa yeri, BK md. 89’daki yedek hukuk ku-
rallarına göre belirlenir. Buna göre;  

  Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki 
yerleşim yerinde ödenir.  

  Parça borçları, sözleşmenin yapıldığı zamanda 
parça borcunun bulunduğu yerde ödenir. 

  Para ve parça dışındaki borçlarsa, borcun 
doğumu zamanında borçlunun ikâmetgahında 
ödenir. 

 Verilen soru, vazo bedelini yani para borcunu 
sorgulamıştır. Para borçları, ödeme zamanındaki 
alacaklının ikametgahında ödeneceğinden, ödeme 
yeri Bursa’dır.  

CEVAP: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Borçlar Kanunu 77-82. maddelerinde sebepsiz 
zenginleşmeden doğan borç ilişkilerini düzenlemiş-
tir. Buna göre; “haklı zenginleşen, bu zenginleş-
meyi geri vermekle yükümlüdür.” 

 Sebepsiz zenginleşmenin varlığı için aranan unsur-
lar şunlardır; 

  Bir başkasının mal varlığından veya emeğin-
den zenginleşme  

  Fakirleşme 
  Bir kişinin zenginleşmesi ile başka bir kişinin 

fakirleşmesi arasında illiyet bağı 
  Zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmama-

sı 

 Buna göre “kusur” sebepsiz zenginleşmenin unsur-
ları arasında yer almaz. 

CEVAP: E 
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22. Ticari işletme üzerinde rehin tesisi Ticari İşletme 

Rehni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Rehin sözleş-
mesinin tarafları sınırlı olarak belirlenmiştir. Buna 
göre; 

  Rehin veren (Rehin borçlusu); Ticari işletme 
sahibi tacir ile esnaf işletmesi sahibi esnaf ola-
bilir. 

 TİRK 2. md. gereği; Rehin borçlusu ticari işletme-
sini kredi karşılığı rehin veren gerçek veya tüzel ki-
şi tacir olabilir. Esnaf işletmeleri de bu kanun kap-
samında rehin verebilir. 

 Bu bağlamda, Ticaret şirketlerinden olan Anonim 
Şirket, Kolektif şirket ve Limited şirket tüzel kişi ta-
cir olduğundan rehin borçlusu olabilir. Ancak adi 
şirketin tüzel kişiliği olmadığı gibi tacir sıfatı da ol-
madığından ticari işletme rehninde rehin borçlusu 
olamaz.  

CEVAP: D 

 

 

23. TTK’ya göre, her iki tarafın da tacir olması hâlinde 
uygulanacak özel hükümler gereği, iki tarafın da 
tacir olduğu hukuki ilişkilerde, diğer tarafı temerrü-
de düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden 
dönmeye ilişkin ihbarlar noter aracılığıyla, taahhüt-
lü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza 
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapı-
lır. Görüldüğü üzere “iadeli taahhütlü mektup” ile 
ihtar kanundan çıkarılmıştır. 

CEVAP: A 

 

 

24. Kolektif şirket, TTK’da düzenlenen, şahıs şirketi 
olarak nitelendirilen bir ticaret şirketidir. Kolektif 
şirketler en az iki gerçek kişi ile kurulabilirler. Tüzel 
kişi ortak olamaz. Ortaklar sermaye olarak; şahsi 
emeklerini, tecrübelerini, TİCARİ İTİBARLARINI ve 
iktisadi değer taşıyan başka birşeyi de koyabilirler. 

 Kolektif şirket ortakları, şirket sözleşmesinin noter-
likçe onaylı suretini onay tarihinden itibaren 15 gün 
içinde şirket merkezinin ulunduğu yerdeki ticaret 
siciline vererek şirketin tescilini istemek zorunda-
dır. Tescille birlikte şirket tüzel kişilik kazanır ve ta-
cir sıfatı da şirkettedir. Bu nedenle şirket borçların-
dan dolayı birinci derecede sınırsız sorumluluk şir-
ketin kendisindedir. Ortaklar ise şirket borçlarından 
dolayı 2. derecede sınırsız ve müteselsil sorumlu 
olurlar. Ancak, tescil yapılmaksızın şirket adına iş-
lere başlanmışsa, ortaklar giriştikleri işlerden dolayı 
üçüncü kişilere karşı müteselsilen ve BİRİNCİ de-
recede sınırsız sorumlu olurlar (B yanlış) 

CEVAP: B 

25. Bir kambiyo senedi olan bono, Türk ticari hayatın-
da en fazla uygulama alanı bulan senettir. Bir bo-
nonun geçerli olarak düzenlenmiş sayılabilmesi 
için gerekli olan şekil şartları kanunda belirtilmiştir. 
Buna göre; 

  “Bono” veya “emre yazılı senet” ibaresi  
  Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi 

vaadi 
  Lehdarın adı  soyadı 
  Düzenleyenin tarihi zorunlu unsurlardır. 

 Ayrıca zorunlu olup alternatifi de bulunan unsurlar 
da; 

  Düzenleme yeri 
  Ödeme yeridir. 

 Kanunda belirtilen bu şekil şartlarından birinin 
olmaması hâlinde bono geçersizdir.  

 Bonoda yer alan taahhütlerin temin edilmesi ama-
cıyla ortaya çıkan kambiyo taahhüdüne “aval” de-
nir. Aval’ın geçerli olabilmesi için de kanun bazı 
şartlar aramıştır. Buna göre; geçerli bir avalın orta-
ya çıkabilmesi için ilk şart olarak geçerli bir bono-
nun bulunması gerekir. 

 Soruda verilen ifadede, bono, bedel kaydı içerme-
diğinden geçersizdir (batıldır), Dolayısıyla “aval” de 
geçersizdir. 

CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Kambiyo senetlerinin üçüncüsü “çek”tir. Çek de 
tıpkı diğer kambiyo senetleri gibi emre yazılı senet-
lerdir. Yani lehdarın ismi yer alsa dahi kural olarak 
emre yazılı sayılır. Poliçe ve bonodan farklı olarak 
çekte lehtarın ismi zorunlu unsurlardan biri değildir. 
Bu nedenle çekin hamiline olarak düzenlenmesi de 
imkân dahilindedir. Çek bir ödeme aracıdır. Çekin 
muhatap tarafından kabul edilmesi söz konusu 
olamaz. 

CEVAP: C 
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27. Şikayetin konusu, icra – iflas dairelerinin yapmış 

oldukları işlemlerdir. Yani şikayet konusu işlem, ic-
ra veya iflas dairesince yapılmış olmalıdır. Kanun-
da açıkça öngörülen hallerde, icra  iflas dairesi 

dışındaki bazı organların da işlemlerine karşı şika-
yet yoluna başvurulabilir. 

 İcra – iflas dairelerinin işlemleri dışında, iflas idare-
si (m. 277), alacaklar toplanması (m. 225), iflas bü-
rosu (m. 221), konkordato komiseri (m. 287), mal-
varlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar 
kurulu kararlarına karşı (m. 309) şikayet yoluna 
başvurulabilir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. İİK uyarınca, kural olarak, tacirler iflasa tabidir. 
TTK uyarınca da tacir olmadıkları hâlde tacirler 
hakkındaki hükümlere tabi olan kişiler de iflasa ta-
bidir. Ayrıca tacir olmadıkları hâlde, özel kanun hü-
kümlerine göre iflasa tabi olan kişiler de şu şekil-
dedir; 

  Ticareti terk eden bir tacir, terkin ilanından 
itibaren 1 yıl boyunca iflasa tabidir. 

  Kolektif şirket ortakları iflasa tabidir. 
  Komandit şirketin, komandite (sınırsız) ortağı 

iflasa tabidir. 
  Konkordato mühletinin kaldırılması, konkorda-

tonun tasdik edilmemesi ya da konkordatonun 
tamamen feshine karar verilmesi hâlinde borçlu 
iflasa tabi kişilerden olmasa da alacaklılar tara-
fından iflası istenebilir. 

  Bankacılık kanununa göre, bir bankanın yöne-
ticileri ve denetçileri, kanuna aykırı karar ve iş-
lemleriyle bina hakkında 71. md. hükümlerini 
uygulamamakta iseler, iflasa tabidirler.  

  Miras ortaklığı hâlinde de, iflasa tabi olan ve 
hakkındaki iflas takibi başladıktan sonra ölen 
kişinin alacaklısı, miras ortaklığına karşı takibe 
devam edilmesini isteyebilir. 

CEVAP: C 

29. İflas kapandıktan sonra da, borçlunun müflis sıfatı 
ve hakkındaki yasaklılıklar devam eder. Müflisin bu 
sıfattan ve hakkındaki yasaklılıklardan kurtulması 
için itibarın iadesine karar verilmesi gerekir. 

 Adi ve taksiratlı iflasta itibarın iadesi, iflasa karar 
veren ticaret mahkemesinden, dolanlı iflasta ise 
müflisin yerleşim yerindeki ağır ceza mahkemesin-
den istenir. 

CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Konkordato, mali durumu bozulan ve iflasa doğru 
sürüklenen bir borçlunun, aralarında eşitliği sağla-
mak amacıyla alacaklılarının çoğunluğuyla yaptığı 
ve ticaret mahkemesinin tasdikiyle sonuç doğuran 
bir anlaşmadır. 3 tip konkordato türü vardır; iflas 
dışı (adi), iflas içi ve malvarlığının terki suretiyle 
konkordato. 

  Borçlunun iflasının engellenmesini amaçlayan 
konkordato, iflas dışı (adi) konkordatodur (B 
yanlış) 

  Mühlet verilmeyen konkordato, iflasiçi konkor-
datodur (C yanlış). 

  İcra dairesine yapılan konkordato teklifi iflas 
dışı (adi) konkordatodur, iflas içi konkordato if-
las idaresine teklif edilir (D yanlış). 

  Konkordatonun tasdikinin ayrıca ilan edilmediği 
tür iflas içi konkordatodur (E yanlış) 

CEVAP: A 
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İKTİSAT 

 

1. 
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  Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere vergi oranları 
bir noktaya kadar vergi hasılatı ile doğru yönlü bu 
noktadan sonra negatif yönlü ilişki içerisindedir. 
Dolayısıyla vergi oranlarının sürekli olarak arttırıl-
ması ilk aşamada vergi hasılatının da artmasını 
beraberinde getirirken optimum noktadan sonra 
azalmasına sebebiyet verir. 

CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marshallgil talep eğrileri bireysel talep eğrisini 
yansıttığı için fiyat etkisini yani fiyatta olan değiş-
melerin tüketimde yarattığı toplam değişmeyi yan-
sıtır. 

CEVAP: D 

3. �� � �� ���

��

�

��
��

����	�� ���

��� ���

��  

 II. BÖLGE 

 APL MPL 0    

  Azalan verimler safhasıdır. 
  Üretimin gerçekleştiği bölgedir. 
  APLmax olduğu üretim düzeyi ikinci bölgedir. 
   MPL  0 

 Toplam ürününün arttığı ve maksimum olduğu 
üretim düzeyi II. bölgededir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

!	�	�
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!	�	�
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  MR = MC eşitliğinin sağlandığı q1 üretim düzeyi 
zarar oluşturan q0 gibi üretim düzeylerinden sonra 
geldiği için kâr maksimizasyonunu yakalamak ola-
naksızdır. 

 Firma MR = MC eşitliğinin sağlandığı ve MC’nin 
pozitif eğimli olduğu q2 üretim düzeyinde kâr mak-
simizasyon koşulunu sağlar. 

CEVAP: D 
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5. İkâme esnekliği sabit üretim fonksiyonu (CES) için 

ölçeğe göre getiri E parametresine bağlıdır.  

 E > 1 ölçeğe göre artan getiri 

 E < 1 ölçeğe göre azalan getiri 

 E = 1 ölçeğe göre sabit getiri 

 

 E/PP P

0,5 0,5

q K L

q K L
E

P 0,5 1
0,5

E / P 1 E 0,5 E 1olduğu için ölçeğe göre

azalan getiri söz konusudur.

 

 

 

   

 

CEVAP: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
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+
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*
*% *&  

  Üretim tesisinin büyümesi (ölçek ekonomisi) sonu-
cu ortalama maliyetler azalarak firmanın piyasanın 
tüm talebini karşılayacak duruma gelmesi DOĞAL 
MONOPOL olarak adlandırılır. 

CEVAP: A 

7. 

D

% Qd
ed

% P
% Q

ed
%20

% Q
2,5

%20
% Q %50 (Talep %50

azalır miktarı)





 





 

 

 

% Qs
es

% P
% Q

es
% P
% Q0

0,5
%20

% os %10 (Arz miktarı
%10 artar)
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CEVAP: A 

 

 

 

 

 

 

8. Monopolcü rekabet piyasasında, homojen mallar 
ürün farklılaştırması (ambalaj vb.) yapılarak hetero-
jen hâle getirilir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Her firmanın Pazar oranlarının kareleri toplamı HHI 
indeksini verir. 

 5 firma   %100
%20 Her firmanın pazar payı

5
  

 HHI = 202 + 202 + 202 + 202 + 202 

 HHI = 2000 

CEVAP: C 
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10. 

 

  

 2

2

2

q 100 0,5 180

q 100 90

q 10

 
 


 

  * *
1 2q , q 180,10  

CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kapalı bir ekonomide ihracat söz konusu değildir. 
İhracat (X) = 0 

CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. James S. Duesenberry tarafından nispi gelir hipo-
tezinin temel varsayımı iktisadi dalgalanma nede-
niyle (kısa dönemde) gelir değişince, tüketimin sa-
dece cari gelire değil önceki dönemin en yüksek 
gelir düzeyine bağlı olarak değişeceğidir. 

CEVAP: B 

13. �

7%

�0

�+&

�+%
8

�%

�&

8

7&

 

 Para arzının artırılması AD’yi sağa kaydıracaktır 
(AD1 → AD2) AS, doğal hasıla düzeyinde fiyat ek-
senine paralel olduğu için AD’nin kayması fiyatlar 
genel seviyesini artıracaktır. 

CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

   

14. Akım değişken: Belirli periyotlarla ölçülen değiş-
kenlerdir. 

 Stok değişken: Belirli bir an itibariyle ölçüler değiş-
kenlerdir. 

CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 
 

 

0
1

Y x A
1 c 1 t m

1
Y x500

1 0,8 1 0,5 0,20
1

Y
1 0,4 0,20
1

Y x500
0,8

Y 625 TL artar.

  
  

 
  

 
 

 

 

 

 CEVAP: A 

 
1 2 2 1

1 1

1 1

1

1

q 190 q q 100 0,5q

q 190 100 0,5q

q 190 100 0,5q

0,5q 90

q 180
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16. +7
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�08
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 Y: Gelir 

 AE: Toplam Harcama 

 Y > AE Deflasyonist açık 

 Y < AE Enflasyonist açık 

CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 

17. Marschall  Lerner Koşulu 

 em + ex > 1  Bu koşul sağlandığında devalüasyon 
net ihracatı artırır. 

 0,7 + 0,8 > 1 

 1,5 1  

CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

uzun süreli ve kronik
yüksek enflasyon
görülen ülkelerde
bu formül ile
reel faiz hesaplanır.

i i
1 r

i


 
 

 
İ: nominal faiz 

r: reel faiz 

: enflasyon oranı 

  

1 0,7
1 r

1 0,5
1 r 1,13

r 0,13


 


 



 

CEVAP: A 

19. Açık piyasa işlemleri en yaygın kullanılan para 
politikası aracıdır. İdari ve bürokratik gecikme yok-
tur. İşlem hacmi tamamen MB tarafından belirlenir. 
Kolayca tersine çevrilebilir ve ofansif ve defansif ni-
telikler taşıyabilir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

20. 1	�!

�+
�0

%

?

�

�%

�

�0

$ �	�	���!�  

  Para arzının azalması sonucu para arz eğrisi Ms 
konumundan Ms

1 konumuna gelir. Bunun sonu-
cunda yeni denge B noktasında oluşur. Faizler “r” 
düzeyinden “r1” düzeyine yükselir. 

CEVAP: B 

 

 

 

21.  Para ikamesi, bir ülkede yüksek enflasyon 
sebebiyle ülke parasının değer kaybetmesi ve 
buna bağlı olarak paranın bazı temel işlevlerini 
yerine getirememesi sonucunda ülkede yaşa-
yanların ulusal para yerine daha güvenilir olan 
yabancı parayı tercih etmesidir. 

  Kendi ulusal parasına güvenmeyen ülke sakin-
leri bu güvensizliğin ileri boyutlara ulaşması 
sonucundan günlük alışverişlerini dahi yabancı 
para ile yapar hâle gelir ve tasarruflarını ya-
bancı para cinsinden yaparlar. 

  Para ikâmesine kısaca “dolarizasyon” denir. 
  Ülke parası tercih edilmez duruma gelirse 

devletin senyoraj geliri azalır. 
  Yabancı paraya olan talep artar. 
  MB’nin etkinliği azalır. 
  Enflasyonla mücadelede para politikasının 

etkinliği azalır. 

CEVAP: E 
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22. A şıkkında yer alan Faktör Donatımı Teorisi 

Hecksher  Ohlin tarafından geliştirilmiştir. Bu teo-

riye göre bir ülke hangi üretim faktörüne zengin 
olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde ge-
rektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde 
eder. 

 C ve D şıkkında yer alan teoriler ile bu teorileri 
geliştiren iktisatçılar doğru olarak verilmiştir. Bu iki 
teoride özünde birbirinden farklı olmakla birlikte ül-
kelerin dış ticaret yapma koşullarını inceler. 

 E şıkkında yer alan ürün Dönemleri Teorisi Ray-
mond Vernon tarafından geliştirilmiştir. Sanayileş-
miş bir ülke tarafından icat edilen bir malın, zaman-
la aynı ülke tarafından ithal edilmesini dönemlere 
ayırarak açıklayan teoridir. 

 B şıkkında yer alan Teklif Eğrileri Modeli Alfred 
Marshall tarafından geliştirilmiştir. Dolayısı ile yan-
lış olan şık B şıkkıdır. 

CEVAP: B 

 

 

23. Dış ticaret üçgeni kavramı, dönüşüm eğrisi ve 
toplumsal kayıtsızlık eğrisini kullanan geometrik 
yaklaşıma dayalı dış ticaret analizlerinde bir kenarı 
ihracat miktarını, diğer kenarı ithalat miktarını ve 
üçüncü kenarı uluslar arası fiyat oranını gösteren 
üçgendir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

24. Klasik Dış Ticaret Teorisine göre uluslararası 
ticarette para kullanılmaz. Fiyatlar nominal değil 
reeldir. Bir malın değeri diğer mal cinsinden ya da 
malı üretmek için harcanması gereken işgücü mik-
tarı olarak ifade edilir. 

CEVAP: B 

 

 

25. Durağan durum dengesi gerçekleştiğinde kişi 
başına tasarruf miktarı, kişi başına sermaye sto-
ğundaki aşınmaya eşit olacaktır. Durağan durum 
dengesi işçi başına hasıla ve sermayenin değişti-
rilmesinin mümkün olmadığı durumdur. Bu açıdan 
dengede işçi başına hasıla ve sermayedeki değiş-
me sıfırdır “0”. 

CEVAP: E 

26. Linder tarafından geliştirilen tercihlerde benzerlik 
hipotezine göre;  

  Homojen olmayan sanayi ticareti konu edilir. 
  Zevk ve tercihleri belirleyen temel etken gelir 

düzeyidir. 
  Firmalar iç piyasada yoğun olarak talep edilen 

malları üretirler. 
  Sanayi ürünleri ticareti özellikle benzer tercihle-

re ve benzer gelir düzeyine sahip ülkeler ara-
sında yoğunlaşır. 

CEVAP: C 

 

 

 

27. Lorenz eğrisi Yatay eksende nüfusun, dikey ek-
sende gelirin yer aldığı ve gelir dağılımında adale-
tin grafiksel olarak gösterildiği eğridir. Bu eğriye 
göre gelir ile nüfus arasında doğru yönlü bir ilişki 
vardır. Eğriden elde edilen veriler Gini katsayısı 
aracılığı ile yorumlanır. Gini Katsayısı 0  Gini kat-
sayısı  1 şeklinde ifade edilir. Katsayının bir “1” 

olması gelir dağılımında mutlak adaletsizliği göste-
rirken, Sıfır “0” olması gelir dağılımında Mutlak 
adaleti gösterir. Ülkemizde Gini katsayısı 0,1,2 de-
ğeri dolaylarındadır. 

CEVAP: D 

 

 

28. Cumhuriyetin ilk 15 yılında bağımsız bir millî iktisat 
politikasının benimsenmesi temel hedef olmuştur. 
Bu bağlamda borçlanmadan söz edilmesi yanlıştır. 

CEVAP: A 

 

 

 

 

29. Öncüllerde verilen bankaların hepsi kamusal ser-
mayeli kalkınma ve yatırım bankalarındandır. 

CEVAP: E 

 

 

 

30. Ülkemizde 1950 – 1960 yılları arasında karayolla-
rına, tarıma ve liberal politikalara önem verilmiştir. 
Türkiye’de çok partili hayata geçirilmesi ve demok-
rat partinin iktidara gelmesiyle bu dönemde liberal 
politikalar etkili olmuştur. 

CEVAP: E 
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MALİYE 

 

1. Merkantalizm /İngiltere ( 16. yy -18yy ) 

  Dünya serveti sabittir. 
  Milli servet değerli madenlerle ölçülür 
  Devlet iktisadi faaliyetlerin belirleyicisi ve yöne-

ticisidir. 
  Dış Ticaret fazla vermelidir. 
  İhracat arttırılmalı , ithalat ise sınırlandırılmalı-

dır. 
  Deniz aşırı yerlerde mülkler edinilmeli , deniz 

ticareti ve taşımacılık geliştirilmelidir. 
  Borçlanmaya sıcak bakmazlar 
  King Kanunu ilk kez bu dönemde ortaya çık-

mıştır. 

 King Kanunu : Tarımsal üretim arttığı dönemde 
toplam gelirin düşmesini ifade eder. 

 Altın Kural klasik iktisadi düşünceye aittir. 

                                                         CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kaynaklar yeniden dağıtıldığında devlet müdaha-
lesi ile etkinliğin sağlandığı duruma II. en iyi teori 
denir. İkinci en iyi teoriye göre aynı miktar vergi 
tahsili söz konusu iken dolaylı vergi dolaysız vergi-
ye göre daha fazla fayda kaybına yol açar. II.  en 
iyi teori eksik rekabet koşullarında geçerlidir. Dev-
letin harcamalar sübvansiyonlar ve vergi politikala-
rıyla ekonomiye müdahale ederek optimal duruma 
ulaşmaya çalışmasıdır. 

 Oysa; I. En iyi teori tam rekabet koşulları altında 
geçerlidir. 

                                                        CEVAP: C 

3. Stiglitz’e göre bir kamu malı olan bilginin sağlan-
masında da devlet müdahaleci rol üstlenmelidir. 

 Stiglitz sigorta ve kredi piyasalarında yaşanan 
aksaklıkları ifade ederken Asimetrik Bilgi ve Eksik 
Piyasalar konusu ile katkıda bulunmuştur. 

 Asimetrik Bilgi : Üretici yada tüketici birimlerden 
herhangi birinin tam bilgiye sahip olmadığı durum-
dur.Bu durumda piyasalarda   ‘’Ahlaki Risk ‘’  yada 
‘’Ters Seçim ‘’ problemleri ortaya çıkmaktadır. 

  Ahlaki Risk ( Moral Hazard) : Tam bilgiye sahip 
olanın ya üretici firma yada tüketici olduğu du-
rumdur. 

 Ters Seçim : Tam bilgiye sahip olanın tek taraflı 
olarak firma olduğu durumdur. 

 Eksik Piyasalar : Piyasaların etkin çalışmasını 
gelecek hakkında tam bilgiye sahip olmamak  
olumsuz yönde etkiler. Piyasaların maliyetlerini ar-
tıran bu durumdan dolayı devlet müdahale etmeli-
dir. 

                                                        CEVAP: B 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bir ekonomide devletin gerçek (hakiki) kamu tüke-
timinden bahsedebilmek için transfer harcamalarını 
kamu harcamalarından çıkarmak gerekir. 

                                                   CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Devletin üretimde yeni bir değer yaratmak amacıy-

la yaptığı iktisadi amaçlı yardımlara       ‘’ Verimli  
Transfer ‘’ harcaması denir. 

 Örnek: Yatırıma yönelik verilen teşvikler , Sübvan-
siyon uygulamaları v.b. 

                                                    CEVAP: C  
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6. Adi Harcamalar; 

    Devlet bütçesi hazırlanırken öngörülebilir. 

    Her yıl tekrar eden harcamalardır. 
    Faydaları devamlılık göstermez 

                                 CEVAP: D 

 

 

 

 
7. Nüfus artışı gerçek artış nedenidir. Nüfus artışı ile 

birlikte kişilere yönelik yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı-
ğında devlet harcama miktarını artırmak zorunda-
dır. Artan hizmet miktarı ve niteliği ile birlikte yapı-
lan daha fazla harcama gerçek artış nedenidir. Oy-
sa nüfus salt olarak değişse idi bu durum kamu 
harcamalarını sadece görünüşte artırırdı. 

                                                CEVAP: B 

 

 

 

 
8. T. Hobbes “Leviathan Model” Kamu kesiminin 

büyümesi politik  nedenlere bağlıdır. Politikacılar 
ve bürokratlar kendi menfaatleri ve güç maksimi-
zasyonu için ihtiyaç  olandan daha fazla harcama 
yaparlar . Sonuçta kamu harcamaları artacağı için 
kamu açıklarıda büyür . Devlet kaynakları kendisi-
ne çekecek bir Leviathan’a  dönüşürken bizde aşırı 
büyümüş bir kamu kesimi ile karşı  karşıya kalırız. 
Aşırı büyümüş bu kamu kesimi aynı zamanda sa-
dece kendisine hizmet veren yandaşlarına imkan 
sağlayan bir canavara dönüşür. 

                                                    CEVAP: A 

 

 

 

 

9. Para basmaktan doğan gelir (senyoraj geliri) 
paranın üzerinde yazan nominal değer ile basım 
maliyetleri arasındaki farka senyoraj geliri denir. 
Devletin sürekli gelirleri arasında yer almaz. Çünkü 
sürekli olan para arzı artışı enflasyona neden ola-
rak satın alma gücünü düşürür ve yabancı para ta-
lebini arttırarak para ikamesi oluşturur. Para bası-
mı sonucu nominal anlamda gelir düzeyi artan bi-
reyler daha fazla vergi öderler. Devletin vergi geli-
rindeki bu artış “ enflasyon vergisi” olarak adlandı-
rılır.  

CEVAP:  D 

10. Matrah belirleme usulleri; 

  Beyan Usulü 
  Karineler ve Dış Göstergeler Usulü 
  Götürü Usulü 
  İdarece Takdir Usulü(Doğrudan doğruya takdir) 

 Aynı  durumdaki tüm konu ve mükellefler için toplu 
olarak matrah belirlenmesine Götürü usulü matrah 
belirleme denir. 

CEVAP:  C 

 

 
11. Yüksek enflasyonist ortamlarda bireylerin gelirleri 

fiyatlardaki artışlardan etkilenerek artış gösterir, bu 
durumda daha yüksek gelir dilimine geçen mükel-
leflerin daha yüksek oranda vergilendirilmesine 
Nominal Vergi Çengeli ( Mali Sürüklenme) denir. 

CEVAP: A 

 

 

 

 

12. Vergi oranlarındaki artış nedeniyle geliri azalan 
bireyin daha fazla çalışarak elde ettiği gelir ile vergi 
yükünü hafifletmeye çalışmasına verginin gelir et-
kisi denir.  

CEVAP: C 

 

 
13. Vergiler bütçenin B Cetvelinde yer almaktadır. 

Cebri bir kamu geliridir. En temel özelliklerinden  
biri ise ; ödenen verginin bireysel bir karşılık vaadi 
yoktur  yani karşılıksızdır. Kesindir ve geri öden-
mez . Kanuni olan vergilerin yasal dayanakları C  
Cetvelinde gösterilmektedir. Bütçenin C cetvelinde 
yer almayan bir vergi  o yıl toplanamaz. 

                                               CEVAP: E 

 
 
 
 
14. Genellik ilkesi; Gelirlerin bir havuzda toplanıp 

giderlerin yine aynı havuzdan tahsis edilmesini ge-
rektiren ilkedir.  

 Genellik ilkesi: Ademi tahsis ve gayrisafi usul ilke-
lerini bünyesinde barındırır.  

 Ademi Tahsis: Bütçede yer alan bir gelirin özel 
olarak bir gidere tahsis edilmemesini içerir.  

CEVAP: C 
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15. Merkezi  yönetim kapsamındaki kamu idareleri , 

aktarma yapılabilecek tertipteki ödeneğin %5’ine 
kadar ödenek aktarımına yetkilidir. Yapılan aktar-
malar 7 gün içinde maliye bakanlığına bildirilir. Ak-
tarma yapılmış bir tertipten ve personel ücretleri 
tertibinden asla aktarım yapılmaz.  

CEVAP:  A 

 

16. Plan-Program-Bütçeleme sisteminin özellikleri; 
   Sistem analizine yer verir yani maliyet-fayda 

analizi yapılır.  
  Fonksiyonel sınıflandırma baz alınır. 
  Yöneticilere sorumluluk yükleyen ve denetle-

yen bir sistemdir.  
  Maliyetlidir. 

-Performans denetimine yer verir. 
- Yasamaya alternatif seçenek hakkı sunar. 
- Plan-Bütçe kapsamında uzun vadede gerçek-
leşir. 

CEVAP: E 

 

17. Mahalli idareler, hazırlamış oldukları  idari faaliyet 
raporlarının bir örneğini Sayıştay’a  bir örneğini ise 
İç İşleri Bakanlığına gönderirler. 

CEVAP:  B 

 
18. İç borçlanma borcu alan ve borç verenin aynı milli 

ekonominin aktörleri olduğu ve genelde ulusal para 
birimi cinsinden yapılan borçlanmadır. 

 İç borçlanmanın kaynakları;  
  Hane halkı ve firmalar 
  Kamu kurumları (SGK vb.) 
  Ticari Bankalar 
  Merkez Bankası  
  Bakanlıklardan borçlanmaya gidilmez. 

CEVAP: D 

 

19. Vadesi gelmiş bir krediyi kapatmak amacıyla kulla-
nılan yeni krediye Röfinansman Kredisi denir. 

CEVAP:  C 

 

20. Konversiyon çeşitleri; 

  Başabaştan yapılan konversiyon 
  Başabaşın altında yapılan konversiyon 
  Faiz ödemeyi gerektiren konversiyon 
  Kademeli Konversiyon 

 Tahvilin nominal bedeli yüksek ancak faiz oranı 
daha düşük bir tahville değiştirilmesi işlemine  
Başabaşın Altında Konversiyon denir. 

CEVAP: B 

21. Tahvil sahiplerine sağlanan,  Ana Menfaatler; 

  Faiz oranı 
  Başabaşın altında ihraç 
  Primli ihraç 
  Piyangolu ve ikramiyeli ihraç 

 Diğer Menfaatler; 

  Vergi muafiyet ve istisnası 
  Vadesinden önce paraya çevrilebilmesi 
  Başabaşın altına düşmesine engel olma 
  Para yerine kullanılabilme 

 Yan Çıkarlar; 

 Tahvil getirilerine vergi istisnaları ve avantajları 
uygulanması 

   Tahvillerin vergi ödemelerinde kullanılması 
  Tahvillere haciz konulamaması 
  Tahvillerin kamu ihalelerinde veya haciz uygu-

lamalarında teminat olarak kabul edilmesi 
  Tahvillerle vergi borçlarının ödenebilmesi 
  Tahvillerin para gibi ödeme aracı olarak kulla-

nılabilmesi 
  Tahvillerin reeskonta tabi tutulabilmesi 

 CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Monetaristler; Klasik yaklaşımın temel varsayımla-
rını kabul ederken keynesyen iktisadı şiddetle eleş-
tirir.  

 Monetaristlere göre ekonomideki dalgalanmaların 
temel nedeni yanlış uygulanan politikalardır. Eko-
nomideki istikrarsızlıklar parasaldır. Para politikası, 
iktisadi sorunlara karşı diğer iktisat politikası araç-
larından daha etkilidir.  

 Parasal genişleme kısa dönemde daha yüksek 
gelire yol açarken, uzun dönemde enflasyona se-
bep olur. Bu nedenle para otoriteleri para arzını 
azaltmalıdır.  

 Toplam talepteki artış ise; başlangıçta işsizliği 
azaltır ancak uzun dönemde enflasyon ile birlikte 
işsizlik oranı doğal işsizlik oranına geri döner.  

CEVAP: C 
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23. Maliye politikası uygulamasına ilişkin yöntemler 3’e 

ayrılır; 

  İhtiyari (Takdiri) MLP yöntemi 

  Otomatik Stabilizatörler 

  Formül Esnekliği Yöntemi: İhtiyarı maliye 

politikası ve otomatik istikrar sağlayıcıların sakın-
calarını gidermek üzere geliştirilmiştir. 

 Bu yönteme göre;  

  Uygulanacak politikalar önceden belli kurallara 
bağlanmıştır. 

  Yürütme organı, herhangi bir koşulun gerçek-
leşmesi halinde ekonomiye müdahale edeceği 
ve bu müdahalenin kapsayacağı önlemlerin 
türlerini ve miktarını daha önceden çıkartmış 
olduğu bir kanun ile belirlemektedir. 

CEVAP: E 

 

 

 

24. Borçlanma politikası;  

 Enflasyonist dönemde daraltıcı borçlanma politika-
sı uygulanmalıdır. Toplam talebi azaltmak amacıy-
la kişilerden uzun vadeli borçlanmaya gidilmelidir. 
Yani likiditeyi azaltıcı borçlanılmalı. Merkez Banka-
sı ve Ticari Bankalardan borçlanma tercih edilme-
meliyken bireyler ve ticari firmalar etkili borçlanma 
kaynağıdır. Tüketim harcamalarının artmasına yol 
açabileceğinden dış borçlanmaya başvurulmama-
lıdır.  

CEVAP: E 

 

 

25. Devletin borç sürdürülebilirliği; 

 B = Borç stokundaki değişiklik 

 B = Borç stoku 

 r = reel faiz oranı  

 g = büyüme oranı 

 f = faiz dışı fazla   

 ∆B=B(r-g)-f             ile ifade edilir. 

 ∆B=B(r-g)-f > 0     borç stoku artar. 

 ∆B=B(r-g)-f < 0     borç stoku azalır. 

 ∆B=B(r-g)-f  =0     borç stoku değişmez. 

Buna göre; 

∆B=B(r-g)-f =0 ise  

 0=200(%11-%6)-f 
0=200-5/100-f 
f=10 

CEVAP: D 

26. Vergi kanunlarının uygulanması ve yorumlanması-
na göre yer bakımından uygulanması bakımından 
mülkilik ve şahsilik prensibi uygulanır.  

 Mülkilik prensibi; ülke sınırları içinde vatandaş 
olsun veya olmasın herkes için o ülkenin kanunları 
geçerli olur. 

 Şahsilik Prensibi; Kişi hangi ülkede bulunursa 
bulunsun vatandaşlık bağı ile bağlı bulunduğu ül-
kenin kanunlarına tabidir.  

CEVAP: B 

 

 

27. Küçük ve kısıtlıların kanuni temsilcileri; vergisel 
ödevlerini yerine getirmediklerinde vergiler öncelik-
le küçük ve kısıtlının malvarlığından alınır. Küçük 
ve kısıtlının malvarlığından alınmaz ise kanuni 
temsilcinin malvarlığından alınır. Kanuni temsilci, 
bu şekilde ödediği vergiyi küçük ve kısıtlıya rücu 
edebilir. Kanuni temsilcinin yerine getirmediği 
ödevleri nedeniyle kesilen vergi cezaları ise kanuni 
temsilciye kesilir. Küçük ve kısıtlı cezanın muhat-
tabı olamaz. Kanuni temsilcinin vergi cezasını da 
rücu hakkı yoktur. 

CEVAP: C 

 

 

 

28. Vergi ziyaı suçunda cezayı oluşturan tek bir fiil ile 
birden fazla vergi ziyaa uğratılmış ise her vergi için 
ayrı ayrı ceza kesilir.  

CEVAP: C 

	
	
	
	
29. KDV mükellefleri ve vergi kesintisi yapmak zorun-

da olan yükümlüler beyannamelerini vergilendirme 
dönemini izleyen ayın 24. Günü akşamına kadar 
ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.       

CEVAP: E 

	
	
	
	
30. Veraset ve intikal vergisinde verginin tahakkukun-

dan itibaren  3 yıl içinde ve her yıl mayıs ve kasım 
aylarında olmak üzere 6 eşit taksitle ödenir. 

CEVAP: C 
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MUHASEBE 

1. İşletme tarafından elde edilen varlık ve hizmetlerin 
muhasebeleştirilmesinde bunların elde edilme ma-
liyetlerinin esas alınması Maliyet Esası kavramı 
gereğincedir. 

    CEVAP: B 

 

 

2. Bilançonun aktif kısmında yer alması gerekirken 
düzenleyici rolü nedeniyle pasif kısımda yer alan 
hesaplar Pasifi Düzenleyici Aktif Hesaplardır. 

     CEVAP: B 

 

 

 

3. Kasa hesabının borç kalanı, kayıtlara göre kasada 
olması gereken miktarı gösterir. Sayım sonucu bu-
lunan miktar ise Kasa’da olan tutarı gösterir. Kayıt-
lar ile sayım sonucu bulunan tutar arasındaki farkın 
nedeni aynı gün bulunamaz ise, fark bulunana ka-
dar geçici bir hesap olan Sayım ve Tesellüm Nok-
sanları ve ya Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 
kullanılır. 

 (B.K) 

 Kayıtlara Göre: 27.600 TL 

 Mevcut : 26.700 TL   Kasa’da 900 TL  

noksanlık vardır. 

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

 SAYIM VE TESELLÜM  

 NOKSANLARI  900 

            KASA  900 

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

    CEVAP: A 

 

 

 

4. Dönem sonuna kadar işlemiş olan faiz vade so-
nunda tahsil edileceği için tahakkuk kaydı yapılır.  

 Faiz= Anapara x Faiz Oranı x Vade 

        = 160.000 x 0.15 x 15/360  

        = 1.000 TL tahakkuk eden faiz vardır. 

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

 GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

  FAİZ GELİRLERİ  1.000 

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

    CEVAP: C 

5. Gelir Tahakkukları: 1.000 TL 

Bu dönemin faizi   : 7.000 TL (160.000x0.15x105/360) 

        Toplam     : 8.000 TL’lik faiz söz konu-
sudur. Bu faiz üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi 
yapılacak, arta kalan tutar mevduat hesabına yatı-
rılacaktır. 

 Gelir Vergisi kesintisi (Stopaj): 8.000 x 0.10= ¨800 

 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna 
kaydedilir. 

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

 BANKALAR 7.200 

 PEŞİN ÖD.VER.FONLAR    800 

   GELİR TAHAKKUKLARI 1.000 

   FAİZ GELİRLERİ 7.000 

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

     CEVAP: A 

6. İhraç tarihinden sonra alınan tahvillerde, alış gü-
nüne kadar işlemiş faiz ‘’Diğer Çeşitli Dönen Var-
lıklar’’ hesabının borcunda izlenir. İşletme 10.000 
TL (200.000 x 0.20 x 3/12) birikmiş faizi ile tahvil 
almıştır. Alış kaydı şu şekilde olacaktır: 

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

 ÖZEL KESİM TAHVİL  

 SENET VE BONOLARI          190.000 

 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN  

 VARLIKLAR 10.000 

  BANKALAR  200.000 

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

 

 İşletme aldıktan 3 ay sonra tahvili satmıştır. 

 3 Aylık faiz geliri 10.000 TL’dir. (200.000 x 0.20 x 
3/12) 

 Satış Fiyatı – (Alış fiyatı + Faiz)= + ise bu fark 
“Menkul Kıymet Satış Kârlarında” 

 -İse “Menkul Kıymet Satış Zararlarında” izlenir. 

 Satış Kaydı: 

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

 ALINAN ÇEKLER 205.000 

 MENKUL KIYMET  

 SATIŞ ZARARLARI     5.000 

  ÖZEL KESİM TAHVİL  

  SENET VE BONOLARI            190.000 

  DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN 

   VARLIKLAR  10.000 

  FAİZ GELİRLERİ  10.000 

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

    CEVAP: A 



 

17 

 
7. Aralıklı envanter yönteminde Ticari Mallar Hesabı-

nın işleyişi şu şekildedir: 

 Borç TİCARİ MALLAR HS. Alacak 

Dönembaşı Mal Mevcudu    

Dönemiçi Alışlar  

Alış Giderleri   

Alış İadeleri 

Alış İskontoları 

(Değeri düşen 
ticari malın mali-
yeti) 

(Noksanlık) 

 

 Buna göre, 

 Borç TİCARİ MALLAR HS. Alacak 

 5.000 

 11.000 

 3.000 

 4.000 

    500 

 Borç Kalanı 14.500 

 

 Aralıklı Envanter yönteminde  Satılan Ticari Mallar 
Maliyeti şu formülle bulunur: 

STMM= Ticari Mallar hesabının borç kalanı – Dönem 
Sonu Mal Mevcudu 

 STMM= 14.500 – 3.500   = 11.000 TL 

    CEVAP:  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. BRÜT SATIŞLAR  

       Satıştan İade (-) 

       Satış İskontoları (-) 

       NET SATIŞLAR                   X 

       STMM (-)                               11.000 

      BRÜT SATIŞ KÂRI/ZARARI  -500 

      Faaliyet Giderleri (-) 

     FAALİYET KÂRI / ZARARI 

 X – 11.000= -500 

 Net Satışlar = 10.500 TL 

  CEVAP: B 

9. Dönemsellik Kavramı gereğince her gider ve gelir 
ilgili olduğu döneme yüklenmelidir.  

 Genel Yönetim Gideri > İçinde bulunulan dönemle 
ilgili giderler 

 Gelecek Aylara Ait Giderler> Gelecek ayların gi-
derleri 

 Gelecek Yıllara Ait Giderler> Gelecek yılların gider-
leri izlenir. 

 Kömür alındığında yapılan kayıt: 

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

 GENEL YÖNETİM GİDERİ 6.000 

 GELECEK YILLARA  

 AİT GİDERLER 3.000 

   KASA 9.000 

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

 Bu döneme ait 6.000 TL’lik gider yazılmıştır. Fakat 
yapılan sayımda içinde bulunulan dönemde 7.500 
TL’lik kömür kullanılmıştır. Dolayısıyla bu döneme 
1.500 TL’lik daha gider yüklemesi yapılmalıdır. Bu-
na göre; 

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

  GENEL YÖNETİM GİDERİ 1.500 

 GELECEK AYLARA  

 AİT GİDERLER 1.500 

  GELECEK YILLARA  

  AİT GİDERLER  3.000 

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

     CEVAP: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Söz konusu noksanlık Sayım ve Tesellüm Noksan-

ları hesabında izlenir. Sayım ve Tesellüm Noksan-
ları hesabı Diğer Dönen Varlıklar grubunda yer 
alan bir hesaptır. Bu grupta yer alan hesaplara 
karşılık şu şekilde ayrılır: 

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

  KARŞILIK GİDERLERİ XXX 

  DİĞER DÖNEN  

  VARLIKLAR KARŞILIĞI  XXX 

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

     CEVAP: B 
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11. İşletmenin kendi arsası üzerine yaptırdığı her türlü 

yol, köprü, tünel vb. yapılar ‘’Yer Altı ve Yer Üstü 
Düzenleri’’ hesabında izlenir. Fakat bu yapıların bi-
timine kadar katlanılan her türlü harcamalar ‘’Ya-
pılmakta Olan Yatırımlar’’ hesabında izlenir. Soru-
da yapımı devam eden yol için 25.000 TL’lik çek 
düzenlenerek harcama yapıldığına göre gerekli 
kayıt şu şekilde olmalıdır: 

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

  YAPILMAKTA OLAN  

 YATIRIMLAR 25.000 

  VERİLEN ÇEKLER  

  ve ÖDEME EMİRLERİ  25.000 

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

     CEVAP: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Doğru kayıt şu şekilde olmalıdır: 

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

  KASA 2.360 

 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 1.750 

  DEMİRBAŞLAR  3.500 

  HESAPLANAN KDV     360 

  ÖZEL FONLAR     250 

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

  Unutulmamalıdır ki, duran varlık yenileme amacıy-

la satılıyorsa ve bu satış karşılığında kâr ediyorsa, 

fark ‘’Özel Fonlar’’ hesabının alacağında izlenir. 

    CEVAP: E 

13. Kredi kullanıldığında  

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

  KASA   99.000 

  BANKA KREDİLERİ  99.000 

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

 45.000 € x 2.2 =  

 Kredi borcunun kapatılmasında 

 Borçlanma ile ilgili olumsuz kur farkları ve faizle 
ilgili giderler, Finansman Giderleri hesabının bor-
cunda izlenir.   

 Faiz : 100€ x 2,4 TL    =    240 TL 

 Kur Farkı: (2,4-2,2) x 45.000€)  = 9.000 TL 

                 Toplam = 9.240 TL’lik  

 Finansman Gideri mevcuttur. 

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

  BANKA KREDİLERİ  99.000 

 FİNANSMAN GİDERLERİ   9.240 

  BANKALAR   108.240 

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

      

 CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. İhraç edilip nominal değerinin altında satılan tahvil-
lerde, aradaki fark Menkul Kıymet İhraç Farkları 
hesabının borcunda izlenir. 6 ay vadeli Tahvil için 
söz konusu ihraç farkı 30.000 TL’dir. Bu ihraç farkı 
dönem sonunda Finansman Giderleri hesabının 
borcuna aktarılmalıdır. Dönem sonuna 4 ay vardır. 
Dolayısıyla 4 aylık kısım aktarılmalıdır. 

 30.000/6= 5.000 TL  1 aya düşen ihraç farkı. 

 5.000 x 4= 20.000 TL  4 aya isabet eden ihraç 
farkı. 

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

  FİNANSMAN GİDERLERİ 20.000 

  MENKUL KIYMET  

  İHRAÇ FARKLARI  20.000  

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

      CEVAP: A 
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15. İhraç edilen tahvillerde, vadesi 1 yılın altında 

ödenmesi gereken borç taksit ve faizler ‘’Tahvil 
Anapara Borç Taksit ve Faizleri’’ hesabının alaca-
ğına aktarılır. 

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

  ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER XX 

  TAHVİL ANAPARA BORÇ  

  TAKSİT VE FAİZLERİ  XX 

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

     CEVAP: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Söz konusu kayıt dönem içinde netleşen zararın 

bilançoda gösterilmesi için yapılır. 

    CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sermaye taahhüt edildiğinde: 

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

  ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.000 

  SERMAYE  4.000 

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

 

Sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde: 

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

 ALINAN ÇEKLER 1.500 

 ALACAK SENETLERİ 1.500 

 DEMİRBAŞLAR 1.000 

  ÖDENMEMİŞ SERMAYE  4.000 

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

     CEVAP: A 

18. Gerekli kayıt: 

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

  GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 60.000 

  YASAL YEDEKLER  15.000 

  ORTAKLARA BORÇLAR  12.000 

  STATÜ YEDEKLERİ    3.000 

  OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  30.000 

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

     CEVAP: C 

 

 

 

 

19. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar gru-
bunda yer alan hesaplar şunlardır: 

  İştiraklerden Temettü Gelirleri 
  Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
  Faiz Gelirleri 
  Komisyon Gelirleri 
  Konusu Kalmayan Karşılıklar 
  Menkul Kıymet Satış Kârları 
  Kambiyo Kârları 
  Reeskont Faiz Gelirleri 
  Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 

    CEVAP: D 

 
 
 
 
 
20.  Direkt İşçilik Ücret Sapması 

 = (Fiili Ücret – Std. Ücret) x Fiili Süre 

 = (10 – 8) x 100 =200 TL olumsuz (Fiili > Standart) 

    CEVAP: E 

 

 

 

 
21. Direkt İşçilik Verim Sapması= (Fiili Süre – Standart 

Süre) x Standart Ücret 

       Standart Süre= Birim mamûl saati x Üretim miktarı  
      =0,8 x 200      = 160 saat ( Std. Süre) 
 DİVS= (100 – 160) x 8  = 480 TL olumlu (fiili <  

standart) 

      

   CEVAP: A 
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22.  

 Aktif           BİLANÇO  Pasif 

DÖNEN  

VARLIKLAR  155.000 

 Kasa 50.000 

 Alınan  

Çekler 25.000 

 Alacak  

Senetleri 45.000 

 Ticari  

Mallar 35.000 

DURAN  

VARLIKLAR 90.000 

 Taşıtlar  50.000 

 Demirbaş- 

lar 40.000 

 

KISA VADELİ  

KAYNAKLAR 100.000

 Çıkarılmış B. ve 

Sen. 50.000 

 

 

 Satıcılar 30.000 

 Alınan Sip. 

Avansları 20.000 

UZUN VADELİ  

KAYNAKLAR 95.000 

ÖZKAYNAK- 

LAR 50.000 

 

 Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa 
Vadeli Borçlar 

       = 155.000 – 100.000  

       = 55 bin TL 
  

CEVAP: C 

 

 

23. Devamlı Sermaye= Uzun Vadeli Borçlar + Özkay-
naklar 

   = 95.000 + 50.000 = 145.000 

    CEVAP: E 

 

 
24. Asit Test Oranı = Dönen Varlıklar – Stoklar 

    Kısa Vadeli Borçlar 

   = 
155.000 35.000

1,2
100.000


  

     CEVAP: B 

 

 

25. Hazır Değerler
Nakit Oranı

Kısa Vadeli Borçlar
50.000 25.000

100.000
0,75








 

     CEVAP: C 

26. Toplam Sabit Maliyetler
Başabaş Satış Miktarı  

Br Satış Br Değişken 
 

 Fiyatı Maliyet




 

    = 12.000/(100-40) = 200 adet 

CEVAP: A 

 

 

 

 

27. Başabaş Satış Tutarı = Başabaş Satış Miktarı x Br 
Satış Fiyatı 

  = 200 x 100= 20.000 TL
   

  CEVAP: A 

 
 

 

 

28. 
 

 

Nominal Değer
Peşin Değeri

1 Faiz Oranı x Vade

1000
1 0,50 x 6 / 12

800 TL









 

   CEVAP: E 

 
 
 
 

29. 126.500/1,15 = 110.000 TL KDV’siz satış tutarı 

 110.000/1,25 =  88.000 TL   Satışın Maliyeti 

    CEVAP: C 

 

 

 

 

 

30.  Finansal tablolar işletmeler hakkında şu bilgileri 
sunarlar: 

 – Varlıklar 
 – Borçlar 
 – Öz Kaynaklar 
 – Gelirler, giderler, kârlar, zararlar 
 – Ortakların yaptıkları katkılar ve ortaklara yapı-

lan dağıtımlar 
 – Nakit akışları 

      CEVAP: E 


