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1. Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-
fından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye 
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsa-
yısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 
iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oyla-
mada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. Bu madde-
de sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme so-
nucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve 
kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük hakları-
na ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Cevap: C

2. Bir tasarı veya teklif, Meclis Genel Kurulunda kabul 
edildiği anda kanunlaşır. Resmi Gazetede yayımı ise 
kanunun yürürlük koşuludur.

Cevap: B 

3. Özel Hayatın Gizliliği (AY. 21. m. / EK FIKRA: 2010 
md.); 

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili 
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere eriş-
me, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme 
ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda 
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebi-
lir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir.”

Cevap: a

4. (A) Seçenek doğrudur. Buna göre, örneğin, bir beledi-
ye üzerinde merkezi idarece idari vesayet yetkisi kulla-
nılır. Fakat aynı zamanda, o belediyenin kendi içerisin-
de bir hiyerarşisi de elbette mevcuttur. (B) (C)Hiyerar-
şi, hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi-
ni içerirken; idari vesayet, kural olarak, hukuka uygun-
luk denetimi ile sınırlıdır. Ancak ikinci kural mutlak de-
ğildir, çünkü kanunlarda istisnaen idari vesayet yetki-
si içinde yerindelik denetimine izin verilmiş olabilir. Ör-
neğin kaymakam, köylü faydasına olmayan muhtar iş-
lemlerini 7 gün içinde bozabilir. Dikkat edilirse, köylü 
faydasına olma ölçütü, yerindelik denetimidir. Ancak yi-
nelemek gerekir, bu, istisnadır. (D) Gerçekten de ba-
kanlar, hem amiri bulundukları kamu hizmetinin en yük-
sek hiyerarşik amiri, hem de yerinden yönetim örgüt-
lerinin idari vesayet amiridirler. Ancak vesayet amirle-
ri, bakanlarla sınırlı değildir. Örneğin, vali ve kayma-
kamlar bu yetkiyi en yoğun kullanan mülki idare amir-
leridir. (E) Tüzelkişiliğe sahip idareler, davacılık ehliyet-
leri mevcutsa, birbirlerine karşı elbette dava açabilir-
ler, bu durum vesayet yetkilerinin kullanımında da el-
bette geçerlidir. Ne var ki hiyerarşik ast, kamu hizmet-
lerinin yürütülmesinden dolayı üst işlemlerine karşı iti-
raz veya dava açma yetkisine sahip değildir. (Bu duru-
mu, nihai ve icrai olarak astlara yapılan işlemlere kar-
şı dava açılabilmesiyle karıştırmamak gerekir. Örneğin, 
asta verilen disiplin cezasına karşı elbette ast tarafın-
dan dava açılabilir.)

Cevap:  e 

5. (A) (B) Anayasaya göre, tüzüklerin Bakanlar Kurulun-
ca ve Danıştayın incelemesinden geçirilerek çıkarıl-
ması zorunludur. Kanun, açıkça belirtmese de, kanuna 
aykırı olmamak koşuluyla tüzük çıkarılabilir. (C) Ana-
yasa Mahkemesine göre, Danıştayın inceleme yetkisi, 
yerindelik denetimini de içeren geniş çaplı bir incele-
meyi içerir. (D) Tüzükler, sonuçta, Bakanlar Kurulu iş-
lemi olduğu için, parlamenter sistemin bir sonucu ola-
rak Cumhurbaşkanınca imzalanırlar. (E) Tüzüklerin ip-
tali istemlerine ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danış-
tayda bakılır. Hatta, asker kişilerle ilgili ve askeri hizme-
te ilişkin bir tüzük dahi, Askeri Yüksek İdare Mahkeme-
since değil, Danıştayca iptal edilebilir.

Cevap: C
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6. İdare, tesis etmiş olduğu işlemle, yasama veya yargı-
nın görev alanına tecavüz ederse görev (fonksiyon) 
gaspı söz konusu olur. Gerçekten de tüzük ve yönet-
melikler, idarenin tali-türev düzenleme yetkisinin birer 
görüntüsüdürler. Bu nedenle tüzükler, kanunların uygu-
lanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üze-
re yapıldıkları için, kanunla düzenleme yapılmadan, bir 
konu doğrudan tüzük ile düzenlenirse yasama organı-
nın görev alanına müdahale edilmiş olur.

Cevap: a 

7. 2010 Anayasa değişikliğine göre (AY. 129. m.); “Me-
murlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşla-
rı mensuplarına verilen disiplin kararları yargı denetimi 
dışında bırakılamaz.”

Cevap: a

8. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza fai-
lin kusuruna göre belirlenir (TCK m.22/3). Örneğin ya-
ralamalı bir trafik kazasında hem sürücü hem de yaralı 
yaya kusurlu ise (ortak kusur)  bu durum cezanın belir-
lenmesi sırasında dikkate alınır.

Cevap: C

9. Failin öngördüğü neticeyi göze alması (kabullenmesi) 
durumunda olası kasttan söz edilir. Olası kastta fail ne-
ticeyi doğrudan istemez, fakat kabullenir. Örneğin pa-
nik yaratmak amacıyla kalabalık bir yerde bomba pat-
latan failin asıl amacı panik yaratmak olduğu halde, fail 
insanların ölebileceğini ve yaralanabileceğini de göze 
almış olduğundan ölüm ve yaralama neticelerinden de 
olası kast nedeniyle sorumlu olur. Olası kastta, kasıtlı 
suçun cezası indirilerek verilir.

Cevap: D

10. Reddi istenen hakim, ret hakkında bir karar verilince-
ye kadar yalnız gecikmesinde sakınca olan işlemleri 
yapar(CMK m.29/1). Örneğin ölmek üzere olan tanığı 
dinleyebilir.

Cevap: e

11. Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bu-
nun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumlu-
luk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya 
bunlara katlanacak kişiye malen sorumlu denir (CMK 
m.6/2-i). Kanuna göre, malen sorumlu kamu davası-
na katılan olabilir.

Cevap: a     
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12. Kanunun ifadesi göz önüne alındığında bu kural hak 
kullanımı ve borçların yerine getirilmesi konularında 
uygulanmaktadır. Dürüstlük kuralı hiçbir şekilde hakla-
rın kanunda düzenlenen sınırlar içinde kazanılmasına 
ilişkin konularda uygulanmaz. Ancak kanunda sayılan 
bu iki durumun kapsamına giren diğer konuları da göz 
önüne almak gerekmektedir. Dürüstlük kuralının uygu-
lanacağı bu durumlar şunlardır:

• Hakların ve borçların içerik ve kapsamının belir-
lenmesinde

• Kanunun yorumlanması ve uygulanmasında

• Hukuki işlemlerde tarafların irade beyanlarının yo-
rumlanmasında

• Yan yükümlülüklerin belirlenmesinde

• Sözleşme öncesi ve sonrası görüşmelerde

• Hukuki işlemlerin birinci derece noktaları dışında-
ki yönlerinin tamamlanması ve yorumlanmasında 

• Kanuna karşı hilenin araştırılmasında

• İşlem temelinin çökmesi halinde değişen koşullara 
uyarlanmasında (emprevizyon)

• Hukuki işlemler ve kurumlarda boşlukların doldu-
rulmasında

• Hukuki işlemlerin tahvilinde

Cevap: D

13. Türk Medenî Kanunu’nun 101. Maddesindeki; “Va-
kıflarda üyelik olmaz.” Şeklindeki üçüncü fıkra cüm-
lesi Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 
2005/14, K.: 2008/92 sayılı Kararı ile İptal edilmiş ve 
yürürlüğe girmiştir.

Cevap: D

14. Beyanlar kısmına şunlar kaydedilir; 

• Taşınmazın eklentileri 

• Devre mülk hakkı, 

• Kanunen kurulan daimi geçit hakkı, 

• Yapı müteahhit ve işçilerin işe başladıkları tarih, 

• Fiil ehliyetinin sınırlanmasına ilişkin kararlar (ve-
sayet altına alınma) 

• Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtla-
maları, 

• Kat mülkiyetinde yönetim planı ve yönetim planın-
da sonradan yapılan değişiklikler

Cevap: B

15. Kıyılar, tabii servetler- madenler- kaynaklar, tarıma el-
verişli olmayan arazi, kayalar, dağlar ve tepeler, or-
manlar, deniz, göl, nehir gibi genel sular devletin hü-
küm ve tasarrufu altındadır. Bu tür mallar idarenin tah-
sis işlemine gerek kalmaksızın niteliği gereği doğrudan 
kamu malı niteliği taşır.

Cevap: D

16. TMK 24 uyarınca; “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına 
saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı 
korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimse-
nin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar 
ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerin-
den biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan 
her saldırı hukuka aykırıdır.”

Cevap: e
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17. 1. Olumlu Edim; Verme ve yapma borçları 

2. Olumsuz Edim; Yapmama, yapmaktan kaçınma 
borçları 

3. Şahsi Edim; Kişisel özelliklerin önem taşıdığı 
edimlerdir. Ör; işçinin iş görme borcu 

4. Maddi Edim; Borçlunun malvarlığıyla ifa edilen 
edimlerdir. 

Parça Borcu 

Belirli ve maddi bir şeye göre belirlenmiş, ferden ta-
yin edilen borçlardır. Ör; Ahmet’in kolundaki saat, 06 
ANK 06 plakalı araç. Burcunun kullandığı Acer mar-
ka bilgisayar 

Cins Borç 

Bir cinsin genel özellikleriyle belirlenmiş borçlar, cins 
borcudur. 

Sınırlı Cins Borçları(Stok Borcu ) 

Borcun konusu olan cinsin kapsamı borcun tarafların-
ca sınırlandırılmıştır. Ör; Orhan’ın ambarındaki 10 ton 
buğday, Ali’nin sürüsündeki 25 keçi. 

5. Ani Edim; Alacaklının ifa menfaatinin bir defada 
yerine getirilmesidir. 

6. Sürekli Edim; Edim; kesintisiz, aralıksız, bir bü-
tünlük arz edecek şekilde belli bir süreye yayıl-
maktadır getirilen edimlerdir. Ör; işçinin iş görme 
edimi, kiralayanın kiralananı tahsis edimi 

7. Dönemli Edim; Borcun zaman içerisinde, düzenli 
veya düzensiz aralıklarla ifa edildiği edimlerdir. Ör; 
sigorta primleri ödeme borcu, kiracının kira borcu, 
işverenin ücret ödeme borcu 

Cevap: a

18. Fer’i hak (ikincil, bağlı haklar) Asıl alacağı bağlı ancak 
ondan bağımsız haklardır. Gecikme faizi, cezai şart 
asıl olacağı genişleten feri haklardır. Kefalet, rehin, ipo-
tek, hapis hakkı gibi haklar ise asıl alacağın ödenmesi 
teminat altına olan haklardır. 

Cevap: a

19. Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların 
yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksik-
liklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımında-
ki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte mü-
teselsilen sorumludurlar. 

Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorum-
lu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. (Kiracı ve mü-
teahhit gibi) 

Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden za-
rar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin gi-
derilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahip-
lerinden isteyebilir. 

Cevap: e

20. Gerçek Araç İşletenler: 

Aracın sahibi, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı 
veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni hal-
lerde kiracı ,ariyet alan veya rehin alan kişidir. 

Araç İşleten Gibi Sorumlu Olanlar (Farazi İşletenler): 

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan te-
şebbüslerin sahibi; gözetim, onarım, bakım, alım, sa-
tım, araçta değişiklik yapılması amacı ile kendisine bı-
rakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan 
dolayı işleten gibi sorumludur. Yarış düzenleyicileri 
de, yarışa katılanların veya onlara eşlik eden araçlar 
ile gösteride kullanılan diğer araçların sebep olacakla-
rı zararlardan dolayı, motorlu araç işletenin sorumlulu-
ğuna ilişkin hükümler uyarınca sorumludur. Bir motor-
lu aracı çalan veya gasp eden kimse, işleten gibi so-
rumlu tutulur. 

Cevap: B

21. Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça ala-
caklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü 
bir kişiye devredebilir. Alacağın devrinin geçerliliği, ya-
zılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Alacağın devri 
sözü verme, şekle bağlı değildir. 

Cevap: C
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22. Tacir olmanın Hüküm ve Sonuçları şu şekilde sırala-
nabilir; 

A) İFLASA TÂBİ OLMA

B) TİCARET SİCİLİNE KAYDOLMA 

C) ODALARA KAYDOLMA 

D) TİCARET UNVANI SEÇME VE KULLANMA 

E) TİCARÎ İŞ KARİNESİNE TÂBİ OLMA 

F) TİCARÎ DEFTERLERİ TUTMA 

G) BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMA 

H) ÜCRET VE FAİZ İSTEME 

İ) ÜCRET VE CEZANIN İNDİRİLMESİNİ İSTEYE-
MEME 

J) FATURA VERME 

K) FATURA VE TEYİT MEKTUBUNA SEKİZ GÜN 
İÇİNDE İTİRAZ ETME 

L) İHBAR VE İHTARLARI BELLİ ŞEKİLDE YAPMA 

M) HAPİS HAKKINI KULLANMADA KOLAYLIKTAN 
YARARLANMA 

N) SATIŞ VE MAL DEĞİŞİMİNDE (TRAMPADA) 
ÖZEL HÜKÜMLERE TÂBİ OLMA 

Cevap: C

23. Adi ve paylı komandit şirketlerin ticaret unvanında, ko-
mandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadıy-
la şirketi ve türünü gösteren ibare bulunur. Komanditer 
ortağın ismi ticaret unvanına konulursa, bu ortak üçün-
cü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. Ad 
ve soyad ve de şirketin türünü gösteren ibare kısaltıl-
madan yazılmalıdır.

Cevap: C

24. EMRE YAZILI SENETLERDE DEFİLER 

1. Mutlak Defiler (Şeklen anlaşılabilen defiler): 

Senet üzerindeki her ilgili kendisine alacak talebiyle 
başvuran her ilgiliye karşı ileri sürebilir. 

2. Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin 
Defiler 

a) Sahte İmza 

b) İmza sahibinin ehliyetsizliği 

c) Yetkisiz temsil 

d) İmzanın cebir altına atılmış olması 

3. Kişisel (Şahsi) Defiler 

Borçlunun belli bir alacaklıyla arasındaki özel ilişkiden 
doğan defilerdir. Kural olarak sadece ilişkinin tarafla-
rı arasında ileri sürebilir. İstisna hamil senedi devralır-
ken bilerek borçlunun zararına hareket etmişse bu ki-
şisel defiler ona karşı da ileri sürülebilir. Senetle ispat 
kuralına tabi değildir. (Yargıtay’a göre ) 

Ör: Temeldeki borç ilişkisinden kaynaklanan defiler, ta-
kas defi, ayıp defi, yanılma, aldatma, korkutma, aşırı 
yararlanma, vadenin uzatıldığı defi. 

Soruda Keşidecinin, Lehdara karşı ileri sürdüğü defi, 
temeldeki borç ilişkilerinden kaynaklanan kişisel bir de-
fidir. 

Cevap: C

25. Kollektif şirkette, yönetim hakkına sahip olsun olmasın, 
her ortak denetleme hakkına sahiptir. Ortak, şirket işle-
rinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin bel-
gelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendi-
si için şirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap 
tablosu düzenlemek hakkına sahiptir. Denetim hakkı-
nın bu içeriği sözleşme ile daha da genişletilebilir, an-
cak daraltılamaz. 

Cevap: a



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

HUKUK / ÇÖZÜMLERİ

6

26. Azlık 

Genel olarak 

Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde 
yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulun-
dan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi be-
lirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel 
kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını iste-
dikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas 
sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip 
pay sahiplerine tanınabilir. 

Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Tür-
kiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin 
ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuru-
luna ulaşmış olmalıdır. 

Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter ara-
cılığıyla yapılır. 

Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel ku-
rul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplan-
tıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır. 

Cevap: a

27. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluy-
la başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci iha-
le tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlana-
cağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci iha-
lede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden 
sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için 
belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden ön-
ceki gün sonunda sona erer.

Cevap: D

28. Birinci Alacaklılar Toplantısının Görevleri;

• İflas idaresi için aday üye göstermek,

• Müflisin ticari işletmesinin devam edip etmeyece-
ğinin kararını vermek,

• Acele satışlar ve diğer acele kararları almak

Cevap: a

29. Borçlu bu takipte taşınırlardan farklı olarak rehin hak-
kına itiraz edemez, çünkü tapuda resmi şekilde tesis 
edilmiştir. Ayrıca ipotekle temin edilmiş alacaklar için 
zamanaşımı işlemeyeceğinden zamanaşımı itirazında 
da bulunulamaz.

Cevap: a

30. Haczedilecek mal üzerinde bir hak iddiasının oluşma-
sı halinde o mal çekişmeli mal haline gelir ve bu iddia 
takip hukukunda istihkak iddiası olarak adlandırılır. Bu 
durumda İcra Mahkemesinde açılacak bir İstihkak Da-
vası ile sorun çözülemediği sürece hacizli malın satışı 
mümkün değildir.

Cevap: a
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1. Monetaristlere göre, ekonomide kısa dönemde işsizlik 
söz konusu olabilir ancak uzun dönemde mutlaka tam 
istihdam sağlanır. Bu nedenle, genişletici para politika-
sıyla kısa dönemde işsizlik azaltılarak reel GSYİH artı-
rılabilir ancak uzun dönemde tam istihdam olduğundan 
sadece fiyatlar yükselir.

Cevap: e

2. Doğrusal bir talep eğrisi sabit eğimlidir. Ancak üzerin-
deki noktalarda esneklik farklıdır.

ed = ∞

ed = > 1

ed = < 1

ed = 1

ed = 0 Q

P

O

Grafiktede gördüğünüz 
gibi Talebin fiyat esnek-
liği eğri üzerinde yukarı-
dan aşağıya inildikçe 
esneklik azalır.

Cevap: B

3. Cobb - Douglas üretim fonksiyonu Q = AKα Lβ şeklinde-
dir ve üstlerin toplamı ölçeğe göre getiri bilgisini verir.

α + β = 1 ise ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.

α → üretimin K faktörüne göre esnekliği

β → üretimin L faktörüne göre esnekliği

Soruda α = 0,6 olarak verilmiş ve ölçeğe göre sabit ge-
tiri olduğu söylenmiştir

	 α + β = 1

     0,6 + β = 1

																β = 0,4 olur.

β %∆Q

%20

%∆L

%∆L %∆L = 0,500,4

=

=

=

⇒

üretim miktarındaki % değişim
L faktör miktarı % değişim

Cevap: e

4. Tüketici fazlası; Tüketicinin bir mala ödemeye istekli ol-
duğu fiyat ile ödediği fiyat arasındaki farktır.

Q

P

4 A

a b

9 13

B
1

O

P1 = 4¨ iken QD
1 = 9 birim

P2 = 1¨ iken QD
2 = 13 bi-

rim verilerini grafikte gös-
terelim.

Verilere göre fiyat 4 ¨ den 1 ¨ ye düşünce tüketici faz-
lası a + b alanı kadar artmıştır.

a = 3 x 9 = 27

b = 3 x 4 = 6
  2

a +  b = 27 + 6 = 33 birim artmıştır.

Cevap: C

5. U = a x + by şeklindeki doğrusal fayda fonksiyonunda x 
ve y tam ikame mallardır. Farksızlık eğrileri doğrusaldır 
ve eksenleri keser. Farksızlık eğrisinin eğimi olan mar-
jinal ikame oranı ise sabittir.

Cevap: D

6. Monopolde denge koşulu

MR = MC’dir. MR = 12 olduğuna göre dengede

MC = 12 olur.

Monopolcünün kârını max eden fiyat düzeyini Lerner 
endexi yardımıyla bulalım.

P – MC =   1   ⇒   P – 12  =    1   
    P           ed            P             4

       4(P – 12) = P
        4P – 12 = P
                3P = 12

                 P = 4¨

Cevap: a
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7. n firma yoğunlaşma oranı : Endüstrideki en büyük n fir-
manın endüstri toplam satışlarındaki % payıdır.

4 firma yoğunlaşma endexi=
 4 firma satış toplamı  x100

                Toplam satışlar

         =  4000  x 100

                5000

        = % 80’dir.

Yoğunlaşma endexi > 0,40 ise OLİGOPOL piyasası 
sözkonusudur.

Cevap: B

8. Marjinal ürün değeri = Marjinal ürün hasılatı, üretimde 
kullanılan emek miktarı 1 birim artırıldığında firmanın 
hasılatında meydana gelen değişimi ölçer

Cevap: C

9. Başabaş noktasıda denen kara geçiş noktasında firma 
toplam hasılatı ile toplam maliyetini (TC) karşılamakta-
dır. (TR = TC) Dolayısıyla normal kâr elde etmektedir.

Kısa dönem Ür. Rnt = TR – TVC’dir

    T. kâr = TR – TC

    

T. Kâr = TR – TVC – TFC

T. Kâr = Ür. rantı – TFC dolayısıyla

Üretici Rantı = T. Kâr + TFC’dir.   TR = TC olduğundan
Kâr = 0 olacağından

Üretici Rantı = 0 + TFC’dir.

Cevap: D

10. Gelir Tüketim Eğrisi : Tüketicinin geliri değiştirildiğinde 
elde edilen denge noktalarının geometrik yeridir.

x

y

x1

y1
E1

y2

x2

E2

O

GTE

Grafikte tüketicinin geliri 
artırılmış Denge noktası 
E1’den E2’ye kaymıştır. 
Gelir artınca E2 dengesin-
de x’e talep x1’den x2’ye 
artmış (Normal mal), y’ye 
talep y1’den y2’ye azalmış-
tır. (Düşük mal)

Cevap: a

11. Toplam talep eğrisi (AD), mal ve para piyasalarında 
eşanlı dengenin sağlandığını gösteren IS-LM eğrileri-
nin kesiştikleri noktaların birleştirilmesiyle elde edilen 
bir eğri olup, fiyatlar genel düzeyi ile reel gelir arasında-
ki ilişkiyi gösteren negatif eğimli bir eğridir.

Cevap: a

12. c + s = 1                        c: Marjinal tüketim eğilimi

s = 0,25 ise; c = 0,75         s: Marjinal tasarruf eğilimi

kE = 1 / 1-c = 1 / 1-0,75 = 4   kE: Harcama çarpanı  

∆Y1 = kE . ∆G0 = 4 . (50) = 200 milyar artar.

kT: = -c / 1 – c = -0,75 / 1-0,75 = -3     kT: Vergi çarpanı

∆Y2 = kT . ∆T0 = -3 . (-50) = 150 milyar artar.

Sonuçta milli gelir (200) + (150) = 350 milyar artar.

Cevap: C



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ

9

13. Keynes’e göre, bir ekonomide faiz oranlarının düşe-
bileceği en alt bir sınır vardır. Ekonomik birimler faiz 
oranlarının artık daha fazla düşmeyeceğini ve mutlaka 
yükseleceğini beklemeye başlarlar. Böyle bir durum-
da Merkez Bankası para arzını artırınca, ekonomik bi-
rimler net sermaye kaybına uğramamak için para ar-
zındaki artışın tamamını talep ederler. Para piyasasın-
da denge bozulmadığı için faiz oranı değişmez; böy-
lece yatırımlar ve toplam talep aynı kalır. Dolayısıyla 
para politikası hiç etkili olmaz. LM eğrisinin yatay ek-
sene paralel olduğu bu durumda, para talebi eğrisi de 
aynı düşük faiz oranı üzerinden yatay eksene paralel 
bir doğru biçimindedir. Keynes bu duruma “likidite tuza-
ğı” adını vermiştir.

Cevap: C

14. Monetarizmin temsilcisi M.Friedman’a göre, gelir %1 
artınca para talebi %1’den daha fazla artar. Yani para 
talebinin gelir esnekliği birden büyüktür ve dolayısıyla 
para lüks bir maldır. (Baumol - Tobin para talebi mode-
line göre, para talebinin gelir esnekliği birden küçüktür 
ve dolayısıyla para zorunlu bir maldır.)

Cevap: e

15. q =
 Firmanın borsa (piyasa) değeri     

         Sermayeyi yenileme maliyeti

q > 1 ise; firmalar net yatırımlarını artırmak isterler.

q = 1 ise; firmalar sadece yenileme yatırımı yaparlar ve 
net yatırımlarını artırmazlar.

q < 1 ise; firmalar yenileme yatırımı dahi yapmak iste-
mezler ve net yatırımlarını azaltırlar

Cevap: B

16. Devresel bütçe açığı = Yapısal açık - Fiili (gerçekleşen) 
açık

Yapısal açık > Fiili açık ise; Devresel bütçe açığı po-
zitiftir.

Yapısal açık = Fiili açık ise; Devresel bütçe açığı sı-
fırdır.

Yapısal açık < Fiili açık ise; Devresel bütçe açığı ne-
gatiftir.

Cevap: a

17. Kısa dönem Phillips eğrisi (SRPC), işsizlik oranı ile enf-
lasyon oranı arasında kısa dönemde ters yönlü bir iliş-
ki olduğunu ifade eden negatif eğimli bir eğridir. Bu eğri 
üzerindeki noktalarda işsizlik oranı doğal işsizlik ora-
nından, beklenen enflasyon oranı ise gerçekleşen enf-
lasyon oranından farklıdır. SRPC eğrisinin eğimi, işsiz-
liğin ücretlerdeki değişmelere olan duyarlılığına bağ-
lıdır; işsizliğin ücretlerdeki değişmelere olan duyarlılı-
ğı arttıkça SRPC eğrisi yatıklaşır, aksi halde dikleşir. 
Eğrinin konumu ise beklenen enflasyon oranına (πe) 
bağlıdır; beklenen enflasyon oranı artarsa SRPC eğ-
risi yukarıya (sağa), beklenen enflasyon oranı azalırsa 
SRPC eğrisi aşağıya (sola) kayar.

Cevap: D

18. AD eğrisi, fiyatlar genel seviyesi ile reel GSYİH arasın-
daki ilişkiyi gösteren negatif eğimli bir eğridir ve IS-LM 
analizinden türetilir. Kamu harcamalarındaki değişme 
IS eğrisini ve AD eğrisini, para arzındaki değişme LM 
eğrisini ve AD eğrisini, transfer ödemelerindeki değiş-
me IS eğrisini ve AD eğrisini, İhracattaki değişme IS 
eğrisini ve AD eğrisini kaydırır. Fiyatlar genel seviye-
sindeki değişme ise LM eğrisini kaydırırken, AD eğri-
si üzerinde aşağıya veya yukarıya doğru harekete yol 
açar.

Cevap: C
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19. Thomas Gresham tarafından ortaya atılan Gresham 
Yasası’na göre kötü para iyi parayı piyasadan kovar. 
Bu yasaya göre, göreli nominal değerleri aynı, fakat 
külçe değerleri farklı iki madeni paradan külçe değe-
ri yüksek olanı dolaşımdan çekilir. Böylelikle, kötü para 
olarak nitelendirilen külçe değeri küçük olan para, iyi 
para olarak nitelendirilen külçe değeri yüksek olan pa-
rayı piyasadan kovmuş olur. Yani kötü para piyasada 
egemen hale gelir.

Cevap: a 

20. Açık Piyasa İşlemleri (APİ)’nin üstünlükleri arasında 
şunlar sayılabilir:

• Tamamıyla Merkez Bankasının kontrolünde olma-
sı,

• Son derece esnek bir araç olması,

• Kolaylıkla tersine çevrilebilmesi,

• Gecikme olmadan uygulamaya konulabilmesi,

• Sterilizasyonu mümkün hale getirmesi.

Cevap: B 

21. K. Wicksell tarafından ortaya atılan Ödünç Verilebilir 
Fonlar Teorisi’ne göre; ödünç verilebilir fon arzı, tah-
vil talebini yansıtan tasarruflar ile para arzındaki deği-
şimin toplamıdır. Ödünç verilebilir fon talebi ise, tah-
vil arzını yansıtan yatırımlar ile para talebindeki değişi-
min toplamıdır. Parasal faiz oranı ödünç verilebilir fon 
arzı ile ödünç verilebilir fon talebinin eşitlendiği düzey-
de belirlenir.

Cevap: C

22. Transfer harcamaları devletin herhangi bir mal veya 
hizmet alımı olmaksızın yaptığı harcamalardır ve üre-
time katkısı olmayan kişi ve kuruluşlara devlet bütçe-
sinden yapılan ödemelerdir. Sübvansiyonlar ise devle-
tin üreticilere doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan 
her türlü mali katkıyı ifade etmektedir ve üretimi artırı-
cı etkisi bulunmaktadır. Buna göre karıştırılmaması ge-
reken kavramlar olarak transfer harcamaları değil süb-
vansiyonlar uluslararası ticaret politikası araçlarından 
birisi olarak sayılabilir.

Cevap: e 

23. II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle ticaretin serbest-
leştirilmesi ile benzer faktör donatımlarına sahip en-
düstri ülkeleri arasındaki endüstri-içi ticaretin artması 
ve Faktör Donatımı Teorisi’nin paradoks bir sonuç ver-
mesi, Yeni Dış Ticaret Teorilerinin ortaya çıkmasını mo-
tive etmiştir. Yeni Dış Ticaret Teorileri, uluslararası tica-
retin tümünü açıklayamamasına karşın Geleneksel Dış 
Ticaret Teorisine tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 
Seçeneklerde verilen Karşılıklı Talep Kanunu, J. Stuart 
Mill tarafından ortaya atılmıştır ve Yeni Dış Ticaret Teo-
rileri arasında yer almamaktadır.

Cevap: B 

24. Dövizin, ulusal para karşılığında, gelecekte belirli bir 
süre sonra teslim koşuluyla alım veya satımı için bu-
günden yapılan sözleşmelere forward işlem (vadeli dö-
viz işlemi); bu işlemlerin oluşturduğu piyasalara vadeli 
döviz piyasası; vadeli işlemlerde uygulanan kurlara va-
deli döviz kuru adı verilir.

Cevap: C 
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25. İçsel büyüme modelleri ile neo-klasik büyüme model-
lerinin birbirlerinden ayrıldığı temel hususlar şu şekil-
dedir:

• Sermayenin verimliliğinin azalan değil artan kabul 
edilmesi

• Tam rekabet varsayımına karşılık eksik rekabet pi-
yasalarının varlığı

• Teknolojik gelişmenin dışsal değil içsel bir faktör 
olarak modele dahil edilmesi

• Sermaye kavramının bilgi ve beşeri sermayeyi de 
içine alacak biçimde genişletilmesi

Cevap: e 

26. Azgelişmiş ülkelerde gelir dağılımı adaletsizliği yüksek 
oranda olmakla birlikte orta sınıf ya da orta gelir düzey-
li olarak adlandırılan kesimin oranı düşük seviyededir.

Cevap: B 

27. Harrod Domar Büyüme Modeli’ne göre bir ekonomi-
nin büyüme hızı (g), sermayenin marjinal veriminin (β) 
marjinal tasarruf eğilimi (s) ile çarpımına eşittir. Buna 
göre ilgili ülkenin büyüme hızı,

g = β.s = 0,4 * 0,3 = 0,12 = %12’dir.  

Cevap: C 

28. Türkiye Ekonomisi’nde 1963 yılından itibaren uygulan-
maya başlanan kalkınma planlarından 1979-1983 yılla-
rını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 
son yıllarında ilk defa sanayinin GSMH içindeki payı ta-
rımın payını geçmiştir.

Cevap: D 

29. Türkiye’nin IMF ile imzaladığı stand-by anlaşmalarının 
ilki 1961 yılında ve 2014 yılı itibariyle 19. anlaşma olan 
sonuncusu 2005 yılında imzalanmıştır. 

Cevap: D 

30. 2000 ile 2002 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve 
ekonomideki belirsizlikleri gidermek ve enflasyon bek-
lentisini azaltmak suretiyle reel faizler ile enflasyon-
da düşüş sağlamak, ekonomiyi canlandırmak amacıy-
la hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programı’nda dö-
viz kurlarında enflasyon hedefine uygun kur sepeti yani 
nominal döviz kuru çıpası para politikası aracı olarak 
kullanılmıştır.

Cevap: C 
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1. Mali araçların konjonktür karşıtı kullanılmasına fonk-
siyonel maliye denir. Fonksiyonel maliye yaklaşımının 
öncüleri Lerner ve Hansen’dir.

Cevap: a

2. Tam kamusal mal ve hizmetler; devlet tarafından üre-
tilmezler ise başka türlü üretilemezler. Piyasa konusu 
olamazlar, fiyatlandırılamazlar, pazarlanamazlar. Top-
lumun tamamını ilgilendiren mallardır. Bireysel olarak 
değil toplumsal olarak tüketilir. Faydaları bireyler ara-
sında bölünemez ve faydasından kimse yoksun bıra-
kılamaz. Tüketiminde rekabet yoktur (tüm topluma fay-
da sağlar). Tüketiminden kimse dışlanamaz. Yani be-
del ödemeyenler de bu maldan yararlanır. Dışlama 
maliyetleri yüksektir. Üretimine siyasi otorite karar ve-
rir ve vergilerle finanse edilir.  Bedavacılık sorunu var-
dır. Yani bireyler bu mallara olan taleplerini, tercihlerini 
açıklamazlar. Gelir dağılımına etkileri nötrdür.

Cevap: C

3. Anayasal iktisat yaklaşımı devleti canavara benzetmiş-
tir. Çünkü bu yaklaşım devletin başarısızlıklarını sorgu-
layan bir yaklaşımdır. Anayasal iktisat yaklaşımı politi-
kacıların ve bürokratların görevlerini kötüye kullandık-
ları ifadesinden hareketle geliştirilmiştir.

Cevap: C

4. Maksimizasyon yaklaşımının öncüsü olan A. Downs, 
temsili demokrasi modelinde seçen tarafın da, seçi-
len tarafın da belli amaçları olduğunu ifade etmektedir. 
Temsili demokrasi modelinde seçmenin kendi faydası-
nı maksimize etmek için hareket ettiğini yani bu güdüy-
le oy verdiğini ve siyasi partilerin de seçilme veya ye-
niden seçilme güdüsüyle oyunu maksimize etmeye ça-
lıştığını ortaya koyar. Böylece iki tarafın maksimizas-
yon davranışının kamu harcamalarını artıracağı sonu-
cuna ulaşır. Ayrıca siyasi partilerin iktidara geldikten 
sonra izleyecekleri politikaların da kamu harcamaları-
nı artırdığını belirtmiştir.

Cevap: a

5. TERS TANZİ ETKİSİ (PATiNKiN ETKİSİ): Enflasyonun, 
kamu harcamalarının reel değerini düşürmesidir. Har-
cama taahhüdünün veya sözleşmenin yapıldığı an ile 
harcamanın gerçekleştiği an arasında geçen zaman 
aralığı harcama gecikmesidir. Bu durumda harcama 
gecikmesi Ters Tanzi etkisine yol açacaktır. Enflasyon 
ne kadar yüksekse geciktirilen süreye bağlı olarak Ters 
Tanzi etkisi de o kadar büyük olacaktır.

Cevap: a

6. Bilindiği gibi tam kamusal mal ve hizmetler topluma bir 
bütün olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla nüfusun değiş-
mesi tam kamusal mal ve hizmetler ile ilgili TOPLAM 
harcamaları etkilemeyecektir. Elbette kişi başı harca-
mayı da azaltacaktır. 

Cevap: a
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7. Ekonomide tam rekabet koşullarının oluştuğu durum-
larda piyasa fiyatları sosyal fiyatları yansıtır. Ancak 
ekonomide tam rekabet koşullarının oluşmadığı du-
rumlarda piyasa fiyatları kullanılamayacağı için gölge 
fiyatların kullanılması gerekir.

Cevap: B

8. Bu sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırmadır. Çün-
kü fonksiyonel sınıflandırma sayesinde devletin faali-
yet ve görevleri belirlenir. Fonksiyonel sınıflandırmanın 
avantajları şunlardır: Fonksiyonel sınıflandırma saye-
sinde hizmet tekrarı engellenir, tasarruf sağlanır, etkin-
lik ve verimlilik artar, bir hizmet için katlanılan birim ma-
liyetler ve toplam maliyetler ortaya konur. Hizmetlerle 
ilgili analizler yapılır. Sosyal fayda sağlanır. Benzerlik 
gösteren hizmetler bir araya toplanır. Hizmetleri aksat-
madan harcamaları azaltmak benimsenir. Devletin faa-
liyet ve görevleri belirlenir. 

Cevap: B

9. Enflasyon vergisi adı verilen kamu geliri senyoraj geli-
ridir. Yani devletin para basması sonucu sağladığı ge-
lirdir. Cebri olarak kabul edilmektedir. Borçlanma geli-
ri cebrilik bakımından 2’ye ayrılırlar. Cebri olanlara zor-
layıcı borçlar, cebri olmayanlara ise ihtiyari borçlar adı 
verilmektedir. Genel satış vergisi, adından da anlaşıla-
cağı gibi bir tür gider vergisidir. Vergi olması nedeniyle 
de cebridir. Rıhtım resmi, resim adı verilen kamu gelir-
leri statüsündedir. Resim, herhangi bir faaliyetin yapıl-
masına kamu otoriteleri tarafından izin verilmesi kar-
şılığında alınan bir kamu geliridir ve cebri olarak ka-
bul edilmektedir. Emlak geliri olarak ifade edilen kav-
ram, mülk ve teşebbüs gelirleri başlığında anlatılmak-
tadır. Mülk (emlak) gelirleri devletin taşınır veya taşın-
maz mal ve hakları kiraya vermesi karşılığı elde edi-
len gelirdir. Kamu sektörü burada, sanki özel sektör ki-
şisi gibi hareket eder. Bu durumda cebri yani egemen-
lik gücüne dayalı bir kamu geliri olarak nitelendirilmez.

Cevap: e

10. Ülke düzeyinde tüm mükelleflerin vergi ödeme gücü-
nün toplamına vergi kapasitesi adı verilir. Bir diğer ifa-
deyle bir ülke ekonomisinin taşıyabileceği maksimum 
vergi yüküdür. Vergi kapasitesi; mevcut üretim faktör-
lerinin dayanabileceği vergi sınırıdır. Yani ülkede topla-
nabilecek maksimum vergi hasılatıdır. Potansiyel vergi 
hasılatıdır, şeklinde de ifade edilebilir. Vergi kapasitesi-
ni etkileyen unsurlar; gelir düzeyi, gelir dağılımı, vergi 
gayreti, gelirin yapısıdır. 

Cevap: a

11. Dolaysız ve subjektif nitelikteki tek harcama vergisidir. 
Kaldor tarafından önerilmiştir. Gerçek kişilerin belirli bir 
dönemde yaptıkları tüm tüketim harcamaları üzerin-
den alınması gereken bir vergidir. Çünkü Kaldor’a göre 
ödeme gücünün temel göstergesi tüketim harcamaları-
dır. Bunun nedeni artan oranlı gelir vergisinin kaçakçı-
lık ve kaçınma nedeniyle vergi kaybına neden olması 
ve adaleti sağlayamamasıdır. Ancak harcama vergileri 
tasarruf ve yatırımları özendirecektir. Bu vergiye gelen 
eleştiri de bu nedenledir. Bireyler bu durumda gelirle-
rini tasarruf ederek servetlerini arttıracaklardır. Bu du-
rum ise vergi adaletine ters düşecektir.

Cevap: a

12. Dolaylı vergiler dolaysız vergilere nazaran daha kolay 
yansır, dar tabanlı vergiler geniş tabanlı vergilere göre 
daha zor yansır, oligopol piyasalarında firmaların birlik-
te çalışarak vergiyi yansıtmaları için talep esnekliğinin 
düşük olması gerekir. Enflasyon dönemlerinde vergiler 
ileriye doğru kolay yansır.

Cevap: D
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13. Vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen ger-
çek veya tüzel kişiye vergi mükellefi (kanuni mükellef) 
adı verilmektedir. Kanuni mükellef durumunda olan kişi 
vergiyi ödedikten sonra bu vergiyi 3. kişilere aktardığın-
da aracı mükellefe dönüşmektedir. Vergi mükellefi ol-
madığı halde kendisine vergi aktarılan 3. kişi ise vergi 
taşıyıcısı (vergi yüklenicisi veya fiili mükellef) adını alır.

Cevap: D

14. Yasama organının, yürütme organının işlemlerine izin 
vermesi ve onu denetlemesi bütçenin siyasi fonksiyo-
nudur. Planlama fonksiyonuna göre, bütçeler kamunun 
koyduğu uzun vadeli hedeflere daha kolay varılmasını 
sağlayan yıllık planlar olarak çalışmaktadır. Kalkınma 
fonksiyonuna göre bütçeler kamu ekonomisinin tasar-
ruf ve yatırım tercihlerini yönlendiren bir plandır ve kal-
kınma planlarının birer yıllık uygulamalarıdır. Telafi edi-
ci fonksiyonuna göre ise, bütçeler aynı zamanda eksik 
istihdam veya atıl kapasite durumlarını da düzenleye-
cek şekilde yapılabilirler. 

Cevap: e

15. Kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri kar-
şılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar 
verme yetkisine bütçe hakkı adı verilmektedir.

Cevap: C

16. Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma 
hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaat-
leri, olağanüstü hizmetlerle ilgili icaplarında kullanıl-
mak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. 
Bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel büt-
çe başlangıç ödenekleri toplamının %0,5’ini geçemez. 

Cevap: B

17. Program bütçeleme sistemi, hizmetleri programlar ola-
rak sınıflandırır. Temel kamu hizmetlerini hedeflediği 
ve bunlar için ne kadar harcama gerektiğini tahmin et-
meye çalışan bir sistemdir. Program bütçeleme süre-
ci uzun bir zaman dilimini esas alır. Çünkü hem ortaya 
konulacak hizmet çıktılarının elde edilmesi hem de ma-
liyetlerinin bulunmasıyla ilgilenir. Program bütçe siste-
minin en belirgin özelliklerinden biri halkın tercihlerine 
göre en yüksek hizmet çıktısını ortaya koymayı hedef-
lemesidir. Bu nedenle en yüksek refah düzeyine ulaş-
mayı amaçlayan bir sistemdir. Planlanan hedeflere va-
rılabilmesi için uygulanacak alternatif programlar ara-
sından en rasyonel seçimi yapma fırsatı veren, isra-
fı önleyerek çeşitli analizler yoluyla en yüksek verimin 
sağlanmasına olanak veren bütçe tekniği program büt-
çedir.

Cevap: C

18. Belediye bütçeleri üç aşamada gerçekleşir. Bütçenin 
hazırlanması belediye başkanının sorumluluğundadır. 
Belediye başkanı Eylül ayından önce hazırlanan büt-
çe tasarısını belediye encümenine sunar. Encümen ta-
sarıyı, Kasım ayına kadar belediye meclisine sunar. 
Belediye meclisi Kasım ayı ile yılbaşı arasındaki süre-
de tasarıyı görüşür. Aynen veya değişiklik yaparak ka-
bul eder. Ancak denkliği bozucu gider artırıcı veya ge-
lir azaltıcı değişiklik yapamaz. Meclis kararı haline ge-
len bütçe vali tarafından 7 gün içerisinde çeşitli yayın 
organları ile halka duyurulur.

Cevap: a
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19. Öncelikle dış borçlanmanın gelir dağılımı ile ilişkilen-
dirilmesi, borçlanmanın ekonomik değil sosyal etkile-
rindendir. Dış borçların gelir dağılımı üzerindeki etkile-
ri nötrdür. Dış piyasadan alınıp dış piyasaya ödendiği 
için, iç piyasada gelir dağılımını değiştirmeyeceği kabul 
edilir. Ancak dış borçların iç piyasadaki kullanım alanı-
na göre gelir dağılımını düzeltici ya da bozucu etkiler 
yaratacağını söylemek de olasıdır. Örneğin dış borcun 
geri ödenmesi sırasında faiz yükü büyük yer kaplıyorsa 
sosyal harcamaların kısılmasına yol açacağından bu 
durum olumsuz bir etki yaratacaktır.

Cevap: a

20. Toplam kamu gelirlerinden cari ve transfer harcama-
larının çıkarılması sonucu oluşan farka kamu tasarru-
fu denilmektedir

Cevap: C

21. Röfinansman kredisi, vadesi gelen bir borcun, alacak-
lısı veya 3. kişi tarafından ödenip, eski borcu sona er-
dirilerek yeni bir borçlanma yapılmasıdır. Röfinansman 
yüksek faizli bir borcun ödenmesi için düşük faizli yeni 
bir borçlanmaya gidilmesidir (Halil Seyidoğlu).

Cevap: B

22. İhracat kredisi bir tür kalkınma kredisidir. Büyük mali 
kuruluşların denetiminde özel firmalar tarafından kul-
lanılan bu tür kredilere aynı zamanda satıcı kredileri 
de denir.

Cevap: D

23. Mali sürüklenme (fiscal drag): Büyüyen bir ekonomide, 
bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde 
ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara 
getirme olgusudur.

Cevap: B

24. Bu durum denk bütçe çarpanıyla açıklanabilir. Kamu 
harcamaları aynı tutardaki vergiyle finanse edildiğin-
de milli gelir yapılan kamu harcaması kadar artacak-
tır. Yani kamu harcamalarının genişletici etkisi vergile-
rin daraltıcı etkisinden daha fazla olmaktadır.

Cevap: a

25. Keynesyen ekonomistler, toplam talebin para politikası 
ile her zaman artırılmayacağı görüşündedirler (likidite 
tuzağı). Örneğin, faiz oranı belli bir taban düzeyine in-
dikten sonra para arzı ne kadar arttırılırsa artırılsın faiz 
oranı düşmeyecektir. Keynesyen yaklaşıma göre spe-
külasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliği likidite 
tuzağı nedeniyle sonsuzdur. Bu durumda para politika-
sı değil maliye politikası etkindir.

Cevap: a
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26. Toplam talebin kullanılabilir gelirdeki değişikliklere kar-
şı duyarlı olduğunu savunan görüş Keynesyen görüş-
tür. Keynesyen yaklaşıma göre kişilerin çoğu miyop ve 
likidite sınırlıdır. Kişilerinin yaşamlarının sınırlı olması, 
tüm dönemlerden piyasanın dengede olması, kişilerin 
tüketimlerinin zamanlar arası optimizasyon sorunu ol-
duğu varsayımı ve kişilerinin yaşamlarının sınırlı oldu-
ğu varsayımı Neoklasik görüşe aittir.

Cevap: B

27. Özel hesap dönemi 1 Kasım 2013’te başlayan kuru-
mun hesap dönemi 31 Ekim 2014 yılında bitecektir. 
Buna ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesi de hesap 
döneminin bitimini takip eden 4. ayın 25’inde verilecek-
tir. Bu tarih de 25 Şubat 2015’tir.

Cevap: B

28. Sözleşmeye, kanuna ve ilama dayanarak ödenen za-
rar, ziyan ve tazminatlar kurumlara vergisi kanununa 
göre değil gelir vergisi kanununa göre indirilebilecek gi-
derlerdendir.

Cevap: B

29. Bakanlar Kurulu kararı, tüzük, yönetmelik ve genel teb-
liğler Danıştay’ın denetimine tabidir. Mukteza ise Da-
nıştay denetimine tabi değildir.

Cevap: B

30. Deyimsel (Lafzi) Yorum: Kanunda yer alan ifadeler-
den hareket edilerek vergi kanunlarına verilen anlam-
dır. Yorum yapılacağı zaman başvurulan ilk yöntemdir.

Amaçsal (Gai) Yorum: Vergi kanunlarının amacı ön 
plandadır. Günün koşul ve şartlarına göre kanunun 
amacından hareket edilir.

Tarihi Yorum: Vergi kanununun uygulamaya konuldu-
ğu andaki (geçmişteki) irade ve amaçtan hareket edilir. 

Sistematik Yorum: Vergi kanunlarının diğer kanunlarla 
olan bağlantıları dikkate alınır.

Türkiye’de yukarıdaki yorum yöntemlerinin hepsi bir-
den kullanılmaktadır.

Cevap: e
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1. Konusu kalmayan Karşılıklar Hesabı Gelir Tablosunda 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümün-
de yer almaktadır.

Cevap: C

2. Alacak senetlerin de reeskont iptal edilirken vade farkı 
bu dönemin geliri olduğu için 647 Reeskont Faiz Gelir-
leri Hesabının alacağına kaydedilerek iptal edilir.

Alacak senedi reeskont iptali kaydı

                                      01.01. /                                          
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU XXX

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ XXX

Cevap: e

3. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer yükümlü-
lükleri Hesabı Pasifi Düzenleyici Aktif Karakterli bir he-
saptır. Bu nedenle borç kalanı verir.

Cevap: e

4. Kişilik Kavramı; Bu kavram işletmenin sahiplerinden, 
ortaklarından ve çalışanlarından ayrı bir kişiliği olduğu-
nu ifade eder. Bu kavram muhasebe eşitliğinin ve çift 
taraflı kayıt esasının temelini oluşturan bir kavramdır.

Cevap: B

5. Hisse senetlerinin dönem sonunda değerinin düşme-
siyle karşılık ayrılır.

140.000 : 70.000 Adet = 2 ¨ ⇒ Bir adet hisse senedi-
nin alış değeri

Dönem sonunda ⇒ 2 – 1,5 = 0,5

70.000 x 0,5 = 35.000 ¨ karşılık ayrılacak

                                      31.12. /                                          
654 KARŞILIK GİDERLERİ 35.000

119 MENKUL KIYMETLER 
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KAR-
ŞILIĞI

35.000

Cevap: a
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6. 

B       320 SATICILAR     A

    

12.992

     12.992 : 6.400 = 2,03
Dönem sonu kuru ⇒ 2,30 D,27 x 6400 € = 1728

                                      31.12. /                                          
656 KAMBİYO ZARARLARI 1.728

320 SATICILAR 1.728

Cevap: e

7. Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz ko-
nusu işletmenini rayiç bedelle hesaplanan net varlık-
larının (Öz varlık) değeri arasındaki olumlu farka Şe-
refiye denir.

Cevap: D

8. Avans kaydı; mal ile ilgili sipariş verildiğinde 159 VERİ-
LEN SİPARİŞ AVANSLARI hesabına kaydedilir.

                                       /                                          
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 4.000

100 KASA 4.000

Teslim tarihinde ise şu kayıt yapılır.

                                       /                                          
153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

10.000

1.800

159 VERİLEN SİPARİŞ

AVANSLARI

103 VERİLEN ÇEKLER VE 
ÖDEME EMİRLERİ

4.000

7.800

Cevap: C

9. Dönem kârı veya zararı hesabının alacağına Gelir Dö-
nem Kârı hesapları aktarılır ve borçlandırılarak kapa-
tılır. Faiz Gelirleri hesabı 690 Dönem Kârı veya zararı 
hesabının alacağına aktarılarak kapatılır.

                                      31 /12 /                                         
642 FAİZ GELİRLERİ XXX

690 DÖNEM KARI VEYA ZA-
RARI

XXX

Cevap: e
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10. B       190 DEVREDEN KDV     A

10.000 6.000

    4.000 ¨ şubat 2011’e
Devreden KDV tutarı

Cevap: a

11. 
B  190 DEVREDEN KDV  A

10.000

B  191 İNDİRİLEN KDV  A

12.000

B  391 HESAPLANAN KDV  A

18.000

6.000 ¨
Devlete borcumuz var.

                                       /                                          
391 HESAPLANAN KDV 18.000

190 DEVREDEN KDV

191 İNDİRİLECEK KDV

6.000

12.000

Cevap: D

12. 

                                       /                                          
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOK-
LAR VE MADDİ DURAN VARLIK-
LAR

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

100.000

50.000

254 TAŞITLAR

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

100.000

50.000

Cevap: a

13. Amortisman oranı   1   = %12,5
           8

                                       /                                          
ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDER VE 
ZARARLARI

12.500

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 12.500

Cevap: B
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14. 

                                             /                                                
KASA

BİRİKMİŞ AMORTİSMAN

40.000

62.500
ELDEN ÇIKARILACAK  
STOKLAR VE MADDİ DU-
RAN VARLIKLAR

ÖZEL FONLAR

100.000

2.500

B                  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR              A

  50.000

  12.500

            62.500   62.500

Net Değer = Maliyet – Birikmiş Amortisman

Net Değer = 100.000 – 62.500

Net Değer = 37.500

Kar = Satış – Net Değer

Kar = 40.000 – 37.500 ⇒ 2.500

Kâr yenilemek amacıyla elden çıkarmaya karar verdiği 
için 549 ÖZEL FONLAR hesabında izlenir.

Cevap: a

15. Brüt Satışlar   620.000

Satış İndirimleri (6.000)

Net Satışlar  614.000

Satılan Ticari   (194.000)

Malın Maliyeti

Brüt Satış Kârı 420.000

Faaliyet Giderleri (220.000)

Faaliyet Kârı  200.000

Dönem sonunda Satılan Ticari Mallar Maliyeti 194.000 ¨ 

alacaklandırılarak kapatılır.

Cevap: B

16. Faaliyet Kârı →   200.000

Diğer Faaliyetlerden  –
Olağan Gelir ve Kârlar

Diğer Faaliyetlerden  –
Olağan Gider ve Zararlar

Finansman Giderleri

OLAĞAN KÂR 200.000

OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR

DÖNEMKARI → 200.000

Cevap: C

17. Kredi Çekme işleminin kaydı

102 BANKALAR 600.000
300 BANKA KREDİLERİ 600.000

Teminata verilen Senetlerin kaydı

                                       /                                          
121 ALACAK SENETLERİ

       Teminattaki Senetler

820.000

121 ALACAK SENETLERİ

       Portfoydaki Senetler

820.000

Cevap: D
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18. 

Gider tahmin edildiğinde;

                                       /                                          
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ XXX

373 Maliyet Giderleri Karşılığı XXX

Fatura geldiğinde (Tahmin ettiğimiz tutarın üzerinde 
geldiğinde)

                                       /                                          
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞI-
LIĞI

191 İNDİRİLECEK KDV

XXX

320 SATICILAR XXX

Cevap: B

19. Sermaye arttırımına giden anonim şirketlerin hisse se-
netlerini nominal bedelin üzerin de bir bedelle çıkart-
ması durumun da maddi fark 520 Hisse Senetleri İhraç 
Primleri hesabının alacağına kaydedilir.

Cevap: B

20. Kambiyo Kârları bir gelir tablosu hesabıdır. Bu hesap 
gelir tablosunda Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve 
Kârlar hesabı bölümünde yer alır.

Cevap: a

21. Karşılık Giderleri bir gelir tablosu hesabıdır. 7 kod-
lu maliyet hesaplarının yansıtma hesabı bulunmakta, 
6 kodlu gider hesaplarının yansıtma hesabı bulunma-
maktadır.

Cevap: C

22. İşletmenin sattığı malların iadesiyle ilgili ödediği taşıma 
giderleri, 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesa-
bının borcuna kaydedilir.

Cevap: e

23. Yapılış amacına göre analiz türleri aşağıdaki gibidir.

a) Yönetim Analizi

b) Yatırım Analizi

c) Kredi Analizi

Cevap: D



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ

22

24. CARİ ORAN =
DÖNEN VARLIKLAR 10.000 – x

K V Y K 6.000 – x
⇒ = 2

12.000 – 2x = 10.000 – x ⇒ 12.000 – 10.000 = x

              2.000 = x ⇒ x = 2.000

Cevap: e

25. 
NAKİT ORANI =

HAZIR DEĞERLER 5.000 + 1.000 – X
K V Y K 6.000 – x = 0,5⇒

600 – x
600 – x  = 0,5 ⇒ 6000 – x = 0,5 (6000 – x)

6000 – x = 3000 – 0,5x ⇒ 3000 = 0,50x

              x = 6000

Cevap: a

26. 

⇒	FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI=
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAMI

⇒ 6000 + 2500
18.000 = 0,47

Cevap: D

27. ND = A = 60

BD = A – F = 60 – 
2
60 . 
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BD = 60 – 20 ⇒ 40 ¨

Cevap: a

28. Aylık getirisi = (%30) . (%2) + (%30) . (%3) + (%20).
(%5) Aylık getiri = %25

Cevap: C

29. 

B.B.N miktar = 

 
   

⇒
TOPLAM SABİT GİDERLER 14.000

80 – 60 700=
BİRİM SATIŞ  – BİRİM DEĞİŞKEN
       FİYATI   GİDER

Cevap: a

30. 700 x Adet x 80 TL = 56.000

Cevap: C


