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1. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesine iptal is-
temiyle başvurulabilecek meclis kararları TBMM tarafın-
dan karar verilen milletvekilliği düşmesi hâlleri, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması kararları ve meclis iç tüzük 
değişikliğidir. Şu halde A, B ,C ve E seçenekleri doğrudur. 
TBMM ara seçim kararı ise iptal davası açılabilen parla-
mento kararları arasında değildir. 

Cevap D

2. 1982 Anayasası'yla getirilen yasama kısıntıları şöyle sıra-
lanabilir:

– Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

– Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk 
nedeniyle emekliye ayırma işlemleri

– Tahkim Kurulu kararları

– Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkar-
ma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları

– Silahlı Kuvvetler mensuplarına verilen disiplin cezaları 

Uyarma ve kınama cezaları ise 2010 yılında yapılan deği-
şiklikle yargısal denetime açılmıştır. 

Cevap E

3. 1982 Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinin görevle-
riyle ilgili Yüce Divan sıfatıyla yargıladığı kişiler şöyle sıra-
lanabilir:

– Cumhurbaşkanı

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

– Bakanlar Kurulu üyeleri

– Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yar-
gıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üye-
leri, Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili

– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkan ve üyeleri

– Sayıştay Başkan ve üyeleri 

– Genelkurmay Başkanı 

– Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları

– Jandarma Genel Komutanı

TBMM komisyon üyeleri ise milletvekillerinden oluşur. Mil-
letvekillerinin görevleriyle ilgili Yüce Divanda yargılanması 
söz konusu değildir. 

Cevap C

4. İdareyi doğrudan etkileyen anayasal ilkeler:

 – Laiklik ilkesi

 – Hukuk devleti ilkesi

 – Kamu tüzel kişiliği 

 – İdarenin bütünlüğü ilkesi

 – Merkezden ve yerinden yönetim ilkesi şeklinde sıra-
lanabilir. 

İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi ise anayasal bir ilke ol-
makla beraber idareyi doğrudan etkileyen bir ilke değildir. 

Cevap E
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5. Yetki devrinin koşulları:

 – Yetki devri yapan makamın bu yetkiye sahip olması 
gerekir.

 – Yetki devri aynı tüzel kişilik içinde hiyerarşik üstten 
asta doğru yapılmalıdır.

 – Yetki devri kanunla öngörülmüş olmalıdır.

 – Yetki devri yeterli açıklıkta ve yazılı olarak yapılmalıdır. 

 – Yetki devri kısmi yapılmalıdır. Yetki devrini yapan ma-
kam yetkilerinin tamamını devredemez. 

Ancak yetki devrinde astın bu yetkiyi kabulü gibi bir kural 
bulunmamaktadır. 

Cevap C

6. A, B, C ve D seçenekleri idari yargının görev alanına girmeyen 
uyuşmazlıklardır. Kamulaştırma işleminin iptali davaları ise 
idari yargıda görülür. Burada dikkat edilmesi gereken şey ka-
mulaştırma işleminde belli süreçlerin idari yargının, belli süreç-
lerin ise adli yargının görev alanına girmesi meselesidir. Ka-
mulaştırma işleminde idari yargıda bakılacak uyuşmazlıklar;

 – kamulaştırma işleminin iptali,

 – irtifak hakkı kurulması,

 – kısmi kamulaştırmada idarenin hizmeti esnasında ne-
den olduğu zararlara karşı açılan tam yargı davaları 
şeklindedir. 

Cevap E

7. Bursa’ya bağlı bir ilçeden, Samsun’a bağlı bir ilçeye atanan 
öğretmen, kendisine yolluk verilmeyeceğine ilişkin işlemin 
iptali istemiyle açılan davada çözüm yeri İYUK madde 33/3 
uyarınca Samsun İdare Mahkemesidir. İYUK’un 33. mad-
desine göre kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi 
sonucunu doğurmayan (...) diğer özlük ve parasal hakları 
ile ilgili davalarda yetkili mahkeme işlemi tesis eden idari 
merciin bulunduğu yer değil, ilgilinin görevli bulunduğu yer 
idare mahkemesidir. 

Cevap A

8. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görev alanına gi-
ren işlemleri şöyle sıralanabilir:

– Bakanlar Kurulu kararları

– Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına 
giren işler

– Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari 
davalar

– Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları-
nın müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler

– Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke 
çapında uygulanacak düzenleyici işlemler

– Danıştay, Belediyeler ile il özel idaresinin seçimle ge-
len organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkın-
daki istemler 

– Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca ve-
rilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemler

– Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kuru-
lun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine 
karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları

Cevap C

9. Her suçun ihlal etmiş olduğu bir hukuki değer veya menfa-
at bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle her suçu düzenleyen 
norm, bir hakkımızı veya hukuki menfaatimizi korumaktadır. 
Suç tarafından ihlal edilen hukuki değer ya da menfaate su-
çun hukuki konusu denmektedir.

Cevap D

10. TCK’nın 22/6. maddesi, “Taksirli hareket sonucu neden olu-
nan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakı-
mından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak 
derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bi-
linçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar 
indirilebilir.” demiştir. Açıklamak gerekirse basit taksirle suç 
işleyen failin işlemiş olduğu suçun sonucunda failin kişisel 
ve ailevi durumu dolayısıyla ceza verilmesini gereksiz kıla-
cak kadar ağır mağduriyete acı ve eleme neden olmuşsa 
faile ceza verilmeyecektir. Eğer işlenen suç bilinçli taksirle 
işlenmiş bir suç ise faile verilecek ceza indirilir. Görüldüğü 
üzere basit taksirde cezasızlık nedeni iken bilinçli taksirde 
cezai indirim sebebidir. Sorudaki olayımıza baktığımızda 
failin suçu öngörülebilir neticeyi öngörememesi sonucunda 
basit taksirle işlediğini görüyoruz. Basit taksirle işlemiş ol-
duğu bu suçun karşılığında ailevi ilişkisinden kaynaklı ola-
rak ağır mağduriyetler yaşıyor olması bir şahsi cezasızlık 
sebebi olarak kabul edilir ve faile ceza verilmez.

Cevap B
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11. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 45. maddesi, tanıklıktan 
çekilmeye yer vermiştir. Tanıklıktan çekilmesi mümkün olan 
kişilerden bazıları ise meslekleri ve sürekli uğraşları dola-
yısıyla öğrendikleri sır sebebiyle tanıklıktan çekilebilecek 
kimselerdir. Öğrendikleri sır dolayısıyla tanıklıktan çekilebi-
lecek kimseleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 – Avukatlar, stajyerleri veya yardımcıları

 – Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların 
yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları 
mensupları

 – Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterler

Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki yukarıda saydığımız 
bu kişiler içerisindeki avukat, stajyer ve yardımcıları sanık 
rıza gösterse dahi tanıklıktan çekinebilirken bunların dışın-
da kalanların sanık rıza gösterirse tanıklık yapmaları zorun-
ludur.

Cevap E

12. Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hu-
susunda makul şüphe varsa şüphelinin veya sanığın üstü, 
eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delille-
rinin elde edilebilmesi amacıyla diğer bir kişinin de üstü, 
eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
Arama kural olarak gündüz vakti yapılabilir. Konutta, iş ye-
rinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapı-
lamaz. Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller 
ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi 
veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması ama-
cıyla gece konutta, iş yerinde veya diğer kapalı alanlarda 
arama yapılabilir. Ancak konutta, iş yerinde ve kamuya açık 
olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının 
yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin emri ile konutta, iş 
yerinde ve kamuya açık olmayan alanlarda arama yapıla-
maz. 

Cevap C

13. Yenilik doğuran haklar:

– Bir kez kullanılmakla tükenir.

– Zaman aşımına tabi değildir.

– Şarta bağlanamaz.

– Kurucu-bozucu veya değiştirici işlev görür.

– Bir kez kullanıldıktan sonra bundan geri dönülemez.

Cevap E

14. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilen hakları, nispi 
haklar ise yanlızca ilgilisine karşı ileri sürülebilen hakla-
rı ifade etmektedir. Öncüllerde verilen ayni haklar mutlak 
kapsamındadır. Bunlar ise mülkiyet, intifa hakkı ve mecra 
hakkıdır. Ancak alacak hakkı sadece ilgilisine karşı ileri sü-
rülebilen nispi bir haktır.

Cevap C

15. Taşınır davası rıza dışı elden çıkan mallar için açılabilmek-
tedir. Ancak bir mal rıza ile elden çıkmışsa ve malın elinde 
bulunduğu kişi kötü niyetli ise yine taşınır davası açılabilir. 
Bu durumda sadece rıza dışı elden çıkan mallar için açıldığı 
bilgisi yanlıştır. Soruda dikkat edilmesi gereken yer D se-
çeneğidir. Zira bu davayı ancak iyi niyetli kazanımı olanlar 
açabilmektedir.

Cevap A

16. 3091 sayılı ‘’Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 
Önlenmesi Hakkında Kanun’’a göre taşınmazına saldırı ya-
pılan kimse mahallin en büyük mülki amirine başvurmalıdır. 
Mülki amir bu soruşturmayı en geç 15 gün içinde tamam-
lamalıdır.

Cevap B
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17. Miras hukukuna göre yasal mirasçılar dört tanedir. Bunlar:

 – Kan hısımları

 – Evlatlık

 – Sağ kalan eş

 – Devlet

Ancak kayın hısımlığından olan kayınvalide yasal mirasçı-
lar arasında sayılmamaktadır.

Cevap D

18. Ariyet (kullanım ödüncü), vedia (emanet), karz (tüketim 
ödüncü) ve ücretsiz vekalet sözleşmeleri eksik iki tarafa 
borç yükleyen sözleşmelerdir. Oysa ki trampa yani değiş-to-
kuş sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.

Cevap D

19. Herhangi bir konuyla sınırlandırılmamış temsil yetkisi genel 
temsil yetkisi, konuyla sınırlandırılmış yetki ise özel temsil 
yetkisi olarak nitelendirilir. Ancak bazı işlemler için temsil-
cinin özel temsil yetkisi gereklidir. Bu işlemler de özel tem-
sil yetkisi olmazsa işlem temsil olunan açısından bağlayıcı 
olmayacaktır. İşlem askıda geçersiz kabul edilecektir. Özel 
temsil yetkisi gerektiren işlemler: 

 – Dava açmak 

 – Sulh olmak 

 – Hakeme başvurmak (Tahkim) 

 – İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep etmek 

 – Kambiyo taahhüdünde bulunmak 

 – Bağışlama yapmak 

 – Kefil olmak 

 – Taşınmazı devretmek 

 – Taşınmazı bir ayni hak ile sınırlandırmak

Ancak bağışlama sözleşmesinde bağış alan tarafta bulun-
mak için temsilciye özel yetki verilmesi gerekmemektedir.

Cevap D

20. Borcun ifa konusu imkânsız veya hukuka veya ahlaka 
aykırı olmamalıdır. Alacaklı, borçludan tarafların anlaştıkları 
konuyu yerine getirmesini talep edebilir. Borçlanılmış edim 
yerine başka nitelikte, başka çeşitten bir şey verilmişse  
borçlanılan şeyden başka bir şeyin ifası söz konusu olur. 
Yani tarafların anlaştıklarından başka bir edimin ifası hâline 
aluid adı verilir. Örneğin orijinal bir tablo yerine kopyasının 
verilmesi aluid olarak nitelendirilir.

Cevap A

21. Borcu sona erdiren hâller:

 – İfa 

 – İbra

 – Takas

 – Yenileme

 – Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi

‘’kusursuz’’ sonraki imkânsızlıktır. Sonraki imkânsızlığın ku-
surlu olması hâlinde borç sona ermemekte, tazminat borcu-
na dönüşmektedir.

Cevap D

22. Ticari işletmenin rehni Türk Ticaret Kanunu’ndan ayrı bir 
kanun olan Ticari İşletmenin Rehni Kanunu’nda düzen-
lenmiştir. Ticari İşletmenin Rehni Kanunu’na göre rehin 
verebilecek olanlar; ticaret işletmeleri, esnaf işletmeleri ve 
sanatkâr işletmeleridir. Rehin sözleşmesi işletmenin kayıtlı 
olduğu sicil bölgesindeki noter tarafından re’sen düzenle-
nir. Bu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Borç 
ödenmediği takdirde rehin alan, rehin konusu malların mül-
kiyetini kazanamaz. Bu yönde yapılan sözleşmeler geçer-
sizdir. Borç ödenmediği takdirde rehnin paraya çevrilmesi 
yoluna başvurulmalıdır. Ticari İşletmenin Rehni Kanunu’nda 
düzenlenen rehin teslimsiz rehindir. İşletme üzerinde rehin 
kurulduğunda, rehin konusu malların rehin alana teslimi ge-
rekmez. 

Cevap B
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23. Ticaret unvanı; taciri diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan 
tanıtma aracıdır. Kolektif şirketlerin ticaret unvanı; ortak-
lardan en az birinin kısaltılmadan yazılacak adı-soyadı ve 
kolektif şirket ibaresinden oluşur. Dolayısıyla Mahmut T. Ko-
lektif şirketi yanlıştır. Sevde Gülen, bir gerçek kişinin ticaret 
unvanı olabilir. Çünkü gerçek kişilerin ticaret unvanı kısal-
tılmadan yazılacak ad ve soyadlarından oluşur. Donatma 
İştirakinin ticaret unvanı donatanlardan birinin adı soyadı ve 
gemi adı ile donatma iştirakinden oluşur. Donatanlardan bi-
rinin adı soyadı kullanılacaksa soyadlar kısaltılamaz. C. Yıl-
maz Donatma İştiraki doğru bir ticaret unvanıdır. Anonim ve 
Limitet şirketlerin ticaret unvanı, faaliyet konusu ve şirketin 
türünden oluşur. Ortaklardan birinin adı soyadı kullanılacak-
sa ad soyad ve şirket ibaresi kısaltılamaz. Buna göre Yıldız 
İthalat-İhracat ltd. Şti. doğru bir ticaret unvanıdır. Çünkü bir 
gerçek kişinin adı-soyadı kullanılmamıştır. Limited şirket 
ibaresi kısaltılabilir. Gıda Turizm Anonim şirketi de yukarıda 
belirtilen kurala göre doğru bir ticaret unvanı olmaktadır. 

Cevap A

24. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ticaret şirketleri; ko-
lektif, komandit, anonim ve limitet şirkettir. Bu şirketler 
tahdidi olarak sayılmıştır. Dolayısıyla örnekseme yoluyla 
çoğaltılamaz. Bu şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleş-
mesi yazılı şekilde yapılmalı ve sözleşmede yer alan imza-
lar noter tarafından tasdik edilmelidir. Daha sonra yazılı şe-
kilde yapılan bu sözleşme, ticaret siciline tescil edilmelidir. 
Bu tescille beraber şirket tüzel kişilik kazanmaktadır. Ticaret 
şirketlerinin tüzel kişiliği bulunduğundan dolayı şirket kendi 
adına haklar ve borçlar edinebilir, davalarda davalı ya da 
davacı olabilir, kendi mal varlığı vardır. Tacir sıfatına ortak-
lar değil, şirket tüzel kişiliği sahiptir. 

Cevap E

25. Anonim şirketlerde, şirketi yönetim ve temsil yetkisine sa-
hip olan organ yönetim kuruludur. Yönetim kurulu en az bir 
gerçek ya da tüzel kişiden oluşmaktadır. Anonim şirkette 
pay sahibi olanlar da olmayanlar da yönetim kurulu üyesi 
olabilirler. Devlet memurları, iflas etmiş olanlar, aynı şirkette 
denetçi olanlar ve ibra edilmemiş eski yönetim kurulu üyele-
ri yönetim kurulu üyesi olamazlar. Ancak ibra edilmiş, dola-
yısıyla sorumluluğu ortadan kalkmış yönetim kurulu üyeleri, 
yeni yönetim kurulunda görev alabilirler. 

Cevap B

26. Aval; poliçe bedelinin tamamının ya da bir kısmının öde-
neceği konusunda verilen bir tür kefalettir. Poliçede imzası 
bulunan kişiler de üçüncü kişiler de aval verebilirler. Avalin 
kimin lehine verildiği belli değilse keşideci lehine aval sayı-
lır. Aval verene avalist; lehine aval verilen kimseye avalat 
denir. Asıl borç şekil sebebiyle sona ermişse avalistin borcu 
da sona erer. Ancak avalatın borcu şekil dışındaki sebep-
lerle sonra erse dahi avalistin borcu devam eder. Avalistin, 
asıl borcu ödediğinde avalatın haklarına halef olmaz yalnız-
ca rücu hakkı vardır. Aval için ayrı bir sözleşme yapılması 
gerekmez. Poliçenin üzerine aval yapılabilir. Poliçenin ön 
yüzüne atılmış imzalar, keşideci ve muhatap hariç, aval 
hükmündedir. 

Cevap C

27. Bir işlemin icra takip işlemi olabilmesi için şu şartların birlik-
te var olması gerekmektedir. 

• İşlemin icra organları tarafından yapılmış olması

• İşlemin borçluya karşı yapılmış olması

• İşlemin icra takibini alacaklı lehine ilerletmiş olması

• İşlemin borçlunun hukuki durumuna zarar verici nitelik-
te olması

Buna göre cebri icra işlemi sayılan işlemler; ödeme emri/ 
icra emrinin düzenlenip tebliğ edilmesi, haciz işlemleri, satış 
işlemleri, depo kararı ve iflas kararı gibi işlemleri sayabili-
riz. Ancak dikkat edileceği üzere paraların paylaştırılması 
icra takip işlemi sayılmaz. Çünkü paraların paylaştırılması 
işlemi icra takibini sonlandırıcı bir işlemdir. Yani icra takibini 
alacaklı lehine ilerletmesi sebebiyle paraların paylaştırılma-
sı icra takip işlemi olarak kabul edilmemektedir.

Cevap D
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28. İcra mahkemesinin kararları kural olarak maddi anlamda 
kesin hüküm teşkil etmez. Bu sebeple yine icra mahke-
mesinin şikâyet hakkında vermiş olduğu kararlar maddi 
anlamda kesin hüküm teşkil etmemektedir. Şikâyet talebi-
nin icra mahkemesinde kabul edilmesi ile söz konusu icra 
dairesinin işlemi bozulur, iptal edilir ya da düzeltilir. Verilen 
bu karar ilgilisi olan herkes için hüküm ve sonuç doğurur. 
İcra mahkemesinde şikâyette bulunma süresi hak düşürücü 
süreye tabi olduğu için mahkeme bu sürenin geçmiş olup 
olmadığını re’sen araştırır ve sürenin geçmiş olması sebe-
biyle yapılan işlem geçerli hâle geleceği için bu andan itiba-
ren herhangi bir incelemede bulunmaz. Şikâyet icra takip 
işlemlerini kendiliğinden durdurmaz fakat icra mahkemesi 
gerekli hâllerde şikâyet incelemesi yaparken icranın dur-
durulmasına karar verebilir. Mahkeme inceleme sonunda 
şayet şikâyet talebini reddederse duran icra takibine kaldığı 
yerden devam edilir.

Cevap B

29. Doğrudan doğruya iflas sebepleri alacaklının talebi ile doğ-
rudan doğruya iflas sebepleri ve borçlunun talebi ile doğru-
dan doğruya iflas sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır:

Alacaklının talebiyle doğrudan doğruya iflas nedenleri:

• Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması

• Alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemler yapması

• Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması

• Haciz yolu ile takipte malların saklanmış olması

• Konkordato ile ilgili hallerde borçlunun ödemelerini tatil 
etmesi (ödemelerini sürekli ertelemesi)

• İlamlı takip sonucunda icra emrinin tebliğine rağmen 
borcun ödenmemesi

• Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifini geçmiş olması

• Bazı hâllerde kolektif şirket ortaklarının iflasının istenmesi 

Borçlunun talebiyle doğrudan doğruya iflas nedenleri:

Zorunlu iflas nedenleri: Şirketin pasifinin aktifini geçme-
si, haciz sonrasında borçlunun yarı mal varlığının elinden 
çıkmasıdır. Şayet borçlu zorunlu iflas nedenleri mevcut ol-
masına rağmen iflasını istememişse taksiratlı müflis sayılır.

İhtiyari iflas nedenleri: Borçlunun aciz olması hâlidir.

Borçlunun yıl sonu işlemleri sırasında zarar ettiğinin anlaşıl-
ması doğrudan doğruya bir iflas sebebi değildir.

Cevap E

30. İflas kararının verilmesi ve iflasın açılması ile birlikte müflisin 
haczedilebilen tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluğa 
iflas masası denir. İflas masasına girecek mal ve haklar:

• Kural olarak müflisin haczedilebilen mal ve hakları

• Müflisin emeğine dayanmayan gelirleri

• Mülkiyeti müflise ait olan rehinli mallar

• İflastan önce haczedilmiş mallar

Cevap D
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İKTİSAT TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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1. 1969 - Ragnar Frisch (Oslo) ve Jan Tinbergen 

1970 - Paul Samuelson

1971 - Simon Kuznets

1972 - John R. Hicks ve Kenneth J. Arrow

1973 - Wassily Leontief

1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1975 - Leonid Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 

1976 - Milton Friedman

1977 - Bertil Ohlin ve James Meade

1978 - Herbert A. Simon

1979 - Theodore W. Schultz, Arthur Lewis

1980 - Lawrence R. Klein

1981 - James Tobin 

1982 - George J. Stigler

1983 - Gérard Debreu 

1984 - Richard Stone

1969 - Ragnar Frisch (Oslo) ve Jan Tinbergen 

1970 - Paul Samuelson

1971 - Simon Kuznets

1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1973 - Wassily Leontief 

1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 

1975 - Leonid Kantorovich. Tjalling C. Koopmans 

1976 - Milton Friedman

1977 - Bertil Ohlin, James Meade

1978 - Herbert A. Simon

1979 - Theodore W. Schultz, Arthur Lewis

1980 - Lawrence R. Klein 

1981 - James Tobin

1982 - George J. Stigler

1983 - Gérard Debreu 

1984 - Richard Stone

1985 - Franco Modigliani 

1986 - James M. Buchanan

1987 - Robert M. Solow

1988 - Maurice Allais

1989 - Trygve Mahnus Haavelmo

1990 -  Harrey M. Markowitz, William F. Sharpe, Merion H. 
Miller

1991 - Ronald H. Coase

1992 - Gary S. Becker

1993 - Robert Fogel, Douglas C. North

1994 - John C. Harsanvi, John F. Nash ve Reinhard Selten

1995 - Robert Lucas

1996 - William Vickery, James A. Mirrlees 

1997 - Robert C. Merton

1998 - Amartya Sen

1999 - Robert Mundell

2000 - James J. Heckman ve Daniel L. McFadden

2001 -  George A. Akerlof, A. Michael Spence ve Joseph 
A. Stiglitz 

2002 - Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith 

2003 - Robert F. Engle ve Clive W. J. Granger

2004 - Finn Kydland ve Edward Prescott

2005 - Thomas Schelling ve Robert Aumann

2006 - Edmund S. Phelps 

2007 - Leonid Hurwicz, Eric Maksin ve Roger Myerson

2008 - Paul Krugman 

2009 - Elinor Ostrom ve Oliver E. Williamson

2010 -  Peter Diamond, Dale Mortensen, 
ChristopherPissarides

2011 - Thomas Sargent, Christopher A. Sims

2012 - Alvin E. Roth, Uoyd Shapley

2013 - Eugere Fama, Lars Peter Hansen Robert J. Shiller

Cevap E

2. Marjinal ikame oranı (MRS
x,y

); aynı kayıtsızlık eğrisi üze-
rinde kalmak koşuluyla iki mal arasında değişim oranını 
gösterir.

,MRSx y
X
Y

X X

Y Y

2 1

2 1
∆
∆

= =
−

−

^
^

h
h

Kayıtsızlık eğrisi denkleminin birinci türevi yani eğimi 
marjinal ikame oranı (MRS)'dır.

Cevap B
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3. MU
x 

= 10 − 2q
x
 iken X malından sağlanan faydayı maksimi-

ze eden tüketim bileşimi, verilen marjinal fayda fonksiyonu-
nun sıfıra eşitlenmesi ile bulunur.

Tüketicinin faydasının maksimum olduğu noktada mar-
jinal faydası sıfırdır.

MU q

q

q

q

10 2

0 10 2

2 10

5

x x

x

x

x

= −

= −

=

=

Marjinal fayda fonksiyonunun integrali toplam faydadır.

∫MU
x
 = TU

x
= 10q

x
− q

x
2

X malından 5 birim tüketildiğinde;

TU
x
 = 10q

x
− q

x
2

TU
x
 = 10(5) − (5)2

TU
x
 = 25

Cevap A

4. Hicksgil talep eğrileri telafi edilmiş talep eğrileri olarak ad-
landırılırken alışılmış talep eğrileri Marshallgil talep eğrileri 
olarak ifade edilir.

Doğrusal talep eğrilerinin her noktasında eğim aynı an-
cak esneklik farklıdır. Hiperbolik talep eğrilerinde ise her 
noktada esneklik aynıdır.

"Hiperbolik Talep Eğrisi"
Esneklik aynı

Eğim farklı

"Doğrusal Talep Eğrisi"
Esneklik farklı

Eğim aynı

P

e = 1

Q0

P

e
d
= ∞

e
d
= 1

e
d
= 0

Q0

Cevap D

5. 

Q
d

Q
s

P
Tavan

P

e

Q

D

S

0
Talep fazlası

Hükûmet tarafından piyasada satılacak olan malın en 
yüksek fiyatının belirlenmesi tavan fiyatı uygulamasıdır. 
(Azami fiyat-maksimum fiyat)

Tavan fiyat uygulaması sonucu;

 ü Talep fazlası (kıtlık) ortaya çıkar.

 ü Karaborsa piyasası oluşur.

 ü Tayınlama gündeme gelir.

 ü Kuyruklar, kargaşalar, adaletsizlikler olur.

 ü Vesika (kuponlama), karne yöntemleri vb. 

Tavan fiyat uygulaması sonucu oluşan talep fazlası, firmala-
rın düşük kaliteli üretime yönelmelerine, arz ve talep çok 
esnek değilse tüketici rantının artmasına yol açar. Fakat 
stok maliyetlerindeki artış talep fazlasında değil, arz faz-
lasında (taban fiyat uygulamasında) ortaya çıkar.

Cevap C

6. Q
S
 = g + hP şeklindeki bir arz fonksiyonunda g > 0 ve 

h > 0 ise;

mini
� �

. ( )

e

e
e im Q

P

h terimi e tersidir

P

Q

Q
P

E se ene i

1
ð

ð ç ð

s

s
S

S

S
:

:

∆

∆
=

=

.

g > 0 iken P = 0 ⇒ Q
S
 > 0 olur.

Q
s

P

S

0

Bu durumda arz eğrisi dikey fiyat eksenini değil, yatay 
ekseni kesen bir doğru şeklini alır. Arz eğrisi kesinlikle po-
zitif eğimlidir (B seçeneği). Ayrıca her noktasında eğim 
aynıdır (A seçeneği). Arzın fiyat esnekliği birden küçüktür. 
(C seçeneği). Çünkü % ∆Q

S
 < ∆P'dir.

Cevap D
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7. İktisadi analizlerde üretim tekniğinin sahip olması ge-
reken  özellikler:

 ü Üretimin dış bükeyliği

 ü Üretimin bedava yok edilebilir olması

 ü Üretimin bölünebilir, toplanabilir olması

 ü Üretimin tersine çevrilemez olması

 ü Üretimin bedava olmaması

Cevap E

8. 

TR

P,
MR

Q

TR

QA

QA

PA

Q

0

0

TR
max

M
R
0

e
d 
> 1 e

d 
< 1

e = ∞
e > 1

e < 1
e = 1

D =  P = AR e = 0

Monopolde marjinal hasılat (MR) ile talebin fiyat esnek-
liği (|ed|) arasındaki ilişkiye yönelik;

 ü MR = P
e

1
1

d
: −> H 'dir.

 ü MR = 0 → |e
d
| = 1 ve TR

max

 ü MR > 0 → |e
d
| > 1 ve TR pozitif eğimlidir.

 ü MR < 0 → |e
d
| < 1 ve TR negatif eğimlidir.

 ü MR = P → |e
d
| = ∞ olur ki bu durum sadece tam 

rekabet piyasasında geçerlidir.

Cevap E

9. Chamberlin modeli, saf görüşü ortadan kaldıran, firmala-
rın zeki olduğunu, aralarında anlaşma olmamasına rağmen 
firmaların monopol gibi davrandıklarını kabul eden bir mo-
deldir. Bu modelde firmalar en iyi durumun monopol üretim 
düzeyini paylaşmak olduğunu bilir ve her firma monopol 
üretim düzeyinin yarısı kadar üretim yapar (Paylaşılmış 
monopol). Chamberlin modelinde firmaların üretimi ve fi-
yatı monopol düzeyindendir.

Cevap A

10. Yayılma etkisi: Bir piyasadaki değişikliğin diğer piyasalar 
üzerindeki etkisidir. (D seçeneği)

Geri besleme etkisi: Bir piyasadaki değişikliğin diğer piya-
salar üzerindeki uyarıcı etkisinin tekrar ilgili piyasada olan 
etkisidir. (E seçeneği)

Alan Ekonomileri: Birden fazla ürün üretmenin mali-
yetinin, ürünlerin ayrı ayrı üretilmesi hâlinde oluşacak mali-
yetlerin toplamından farklı olmasıdır. (A seçeneği)

Bir üreticinin, karşılığında hiçbir şey vermeden diğer üret-
icilerden sağladığı fayda ya da zarar ise dışsal ekonomi-
lerin varlığını gösterir. (B seçeneği)

Öğrenme etkisi: Üretim miktarı arttıkça işçilerin üretim 
sürecini daha iyi öğrenmeleri sonucu, emeğin verimliliğinin 
artmasının ortalama emek maliyetini düşürmesidir.

Cevap C

11. Keynesyen modelde yatırımlar faizin ters fonksiyonudur. 
Faiz oranları arttıkça yatırım miktarı azalır.

I
2

I

I

I = I
0
 − bi

i ↑ I ↓ 

I
1

İ

İ
2

İ
1

0

Keynesyen para talebi modelinde de aynı şekilde para ta-
lebi faizin ters fonksiyonudur. Faiz oranlarında meydana 
gelen bir artış talep edilen para miktarını azaltır.

Md
2

Md

Md

i ↑ Md ↓ 

Md
1

İ

İ
2

İ
1

0

Cevap B

12. Nominal GSYİH: Bir ülke sınırları içinde, bir yılda üretilen 
nihai mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla hesaplanan değeridir.

Reel GSYİH: Bir ülke sınırları içinde bir yılda üretilen tüm 
nihai mal ve hizmetlerin temel alınan - baz alınan bir yılın 
fiyatları üzerinden hesaplanan değeridir.

Ayrıca tanımda ülke sınırları belirtildiği için GSYİH'dir. Ülke 
vatandaşı belirtilseydi GSMH olurdu.

Cevap C
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13. Hızlandıran ilkesinin geçerli olduğu bir ekonomide yatırım 
fonksiyonu gelire duyarlı ve gelirin artan fonksiyonudur.

Toplam 
planlanan 
yatırımlar

Otonom 
yatırımlar

Gelir 
düzeyi

Yatırımın 
gelire 
duyarlılığı

I = I
o
 + hy

Reel gelir artarsa;

 ü Gelirden bağımsız olan otonom yatırımlar değil, ge-
lire bağlı yönüyle toplam planlanan yatırımlar artar. (A 
seçeneği)

 ü Toplam planlanan harcama düzeyi artar. (B seçeneği)

 ü Gelir artarken para talebi artar ama artan yatırımlar 
faiz oranını artıracağı için spekülatif para talebi aza-
lır. (C ve E seçeneği)

Cevap D

14. Artan kamu harcamaları eşit oranda vergilerle finanse edi-
lirse denk bütçe (∆G = ∆T) gerçekleşir. Denk bütçe çarpa-
nının değeri 1'dir.

∆Y = 1 . ∆G 

∆Y = 100

Bu durumda gelirdeki değişme kamu harcamalarındaki ka-
dardır. (∆Y = ∆G) Kamu harcamaları 100 birim artırıldığı için 
millî gelir de 100 birim artar.

Cevap A

15. Friksiyonel (Arızi - Geçici) İşsizlik: İnsanların iş gücüne 
girip çıkmaları ve yeni iş olanakları ve iş olanaklarının yok ol-
ması gibi nedenlerle iş gücünde işsiz kalmalarıdır. Friksiyonel 
işsizliğe iktisat politikası araçlarıyla müdahele edilmez. Çünkü 
tam istihdam koşullarında bile bu işsizlik olabilir. (E seçeneği)

Yapısal İşsizlik: İş gücünün beceri, seçilen meslek, çalı-
şan endüstri ya da coğrafi yerleşim yeri gibi yapısıyla emek 
talebinin örtüşmemesinden kaynaklanır. Ekonominin ya-
pısındaki temel değişmelerden kaynaklanan işsizliktir. (A 
seçeneği)

Konjonktürel İşsizlik (Eksik talep işsizliği) (Dönemsel - 
Devrevi İşsizlik): Bir ekonimide toplam talebin, tam istihda-
mı yaratmada yetersiz olduğu zaman ortaya çıkan durgun-
luklar sonucu oluşan işsizliktir. Keynesçi anlamda işsizlik bir 
eksik talep işsizliğidir. Kriz ve durgunluk dönemlerinde en 
tehlikeli işsizlik budur. (D seçeneği)

Gizli İşsizlik: Bir iş yerinde çalışan işçilerden bir kısmının 
işe gelmemeleri durumunda üretilen mal miktarında bir de-
ğişiklik olmuyorsa gizli işsizlik söz konusudur.

Marjinal verimliliği sıfır olan kimseler gizli işsizdir. 

Cevap C

16. Para talebinin faiz esnekliği sıfırsa yani LM eğrisi yatay ek-
sene dikse (Klasik alanda), artan kamu harcamaları hasıla 
(gelir) düzeyini etkilemeden faiz oranlarını artırır. Hatta ar-
tan faiz oranları tam dışlama yaratır ve uygulanan maliye 
politikası tam başarısız olur.

İ

İ
1

e
1

e
0İ

0

Y
IS

0

IS
1

LM

0 Y

Cevap A

17. 

 ü Sürekli gelir hipotezi (M. Friedman)

 ü Yaşam boyu gelir hipotezi (Modigliani)

 ü Zamanlar arası Tüketim Seçimi Teorisi (Fisher)

 ü Mutlak Gelir Hipotezi (Keynes)

Yukarıdaki tüketim teorileri içinde mutlak gelir hipotezine 
göre tüketim, cari kullanılabilir bugünkü gelire bağlıdır. 
Tüketim gelecekteki gelire bağlı değildir.

Diğer teorilerde ise tüketim hem cari hem de gelecek dö-
nemlerde elde edilecek gelirle ilişkilendirilmiştir.

Cevap B

18. Nispi satın alma gücü paritesi, döviz kurlarındaki değiş-
meleri ülkelerin fiyat seviyelerindeki değişmeleri ile açıklar. 
Cassel tarafından geliştirilen bu teori, sabit kur sisteminde 
iki ulusal para arasındaki denge döviz kurunun belirlenme-
sinde kullanılır. Mutlak satın alma gücü paritesinde döviz 
kuru, üllkelerin fiyat seviyelerinin oranına eşittir.

Cevap E

19. Keynesyen yaklaşımda parasal faktörler ekonomiyi faiz 
kanalı ile etkiler. Örneğin para arzındaki bir genişleme, 
parasal ortamda nominal faiz oranlarını düşürecek, düşen 
faize karşı yatırımlar, toplam harcama ve hasıla düzeyi de-
ğişecektir.

Faiz kanalı → M
S
 ↑ İ ↓ I ↑ Y ↑

Kredi kanalı → M
S
 ↑ Rezerveler ↑ Krediler ↑ I ↑ Y ↑

Servet kanalı → M
S
↑ Hisse senedi ve tahvil fiyatları ↑ 

Servet ↑ C ↑ Y ↑

Cevap A
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20. Beklenen enflasyon oranının çok yüksek olduğu durumlar-
da tam ölçüm formülü kullanılır.

almin

,
,

,
,

,
,

,

,

r
i

r

r

r

r

Faiz Oran
Reel

Beklenen Enflasyon Oran
No Faiz Oran

r

1

1
1

1

2 5
1 5

1

1 1 5
1 0 5

1

2 5
1 5

1

0 6 1

1
1

0 4

ý ý
ý

π 

=
+

+
−

=
+

+
−

= −

=
+

+
−

= −

= −

= −

Cevap C

21. Sıfır kuponlu tahviller: Vade boyunca faiz ödemesi yapıl-
mayan, yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal değeri 
kadar ödeme yapılan tahvillerdir.

Kara iştirakli tahviller: Sahibine hem faiz hem de kârdan 
pay alma hakkı veren tahvillerdir. (B seçeneği)

Güvenceli tahviller: Tahvilin ana parası ve faiz ödemeleri 
için karşılık bulundurulan tahvillerdir. (D seçeneği)

İkramiyeli tahviller: Kura ile ikramiye verilen tahvillerdir. 
(A seçeneği)

Endeksli tahviller: Faiz ödemesi belli bir endekse bağlı, 
finansal açıdan riskli işletmelerin ihraç ettiği tahvillerdir. 
(C seçeneği)

Cevap E

22. 

Mutlak Üstünlükler Karşılaştırmalı Üstünlükler

Üstünlüğü belirleyen 
daha az kaynak 
kullanarak yapılan 
üretimdir.

Üstünlüğü belirleyen üstün-
lüklerin derecesidir.

Adam Smith 
tarafından 
geliştirilmiştir.

David Ricardo tarafından 
geliştirilmiştir.

Emek-değer teorisine 
dayanır.

Emek-değer teorisine 
dayanır.

Ticaret, dünya refahı-
nı daha fazla artırır.

Ticaret, ticaret potansiyelini 
daha fazla artırır.

Tüm malların üretimi 
artar.

Bazı malların
üretimi artar.

Cevap D

23. 1960 sonrası teorilerden biri olan "Ürün Dönemleri Hipo-
tezi" 1966 yılında Raymond Vernon tarafından geliştiril-
miştir. Bu teoriye göre bir ürünün yaşam evreleri şu şekilde 
sıralanır:

Yeni Ürün Aşaması: Ürün gelişmiş bir ülke (nitelikli iş gücü 
ve yüksek teknolojiye sahip) tarafından üretilir ve diğer ge-
lişmiş ülkelere ihraç edilir. 

Olgunlaşma: Bu aşamada ölçek ekonomilerinden yararla-
nılır. Ayrıca ürün bu aşamada rakip firmalar tarafından taklit 
edilebilir ve daha düşük maliyetle üretilebilir. 

Standartlaşma: Ürünün özellikleri oturmuş ve piyasa ta-
rafından algılanmıştır. Dolayısıyla ürünün üretimi daha çok 
taklitçi ülke tarafından gerçekleştirilir. Ürün eskimiş ve tek-
noloji her ülke tarafından elde edilebilir konumdadır. Böyle 
bir durumda gelişmiş ülke yeni ürün üretimine yoğunlaşır.

Cevap B

24. Tarife dış araçlardan biri olan kota; devlet tarafından, bir 
malın ithalatına ad-valorem veya spesifik bir tavan konması 
şeklinde tanımlanır. 

 → İthalata kota konmasının bir nedeni yerli üreticiyi koru-
mak, diğer bir nedeni ise döviz tasarrufu sağlamaktır. 

 → Kotalarda tarifeler gibi devletin elde ettiği gelir etkisi 
ortaya çıkmaz.

 → Kotada kıtlık rantı ortaya çıkar.

 → Uygulanması yoğun bir bürokrasi gerektirir.

 → Tarifeye nazaran daha etkili bir koruma aracıdır. 

 → Kota uygulamasında suistimaller, kaçakçılık ve rüşvet 
ortaya çıkabilir.

 → Talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu mallarda 
kota daha etkin bir koruma aracıdır.

Cevap D
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25. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

a) Makro Ekonomik Özellikleri

 → Kişi başına düşük gelir

 → Dengesiz gelir dağılımı 

 → Tüketim bileşiminde gıda maddelerinin yüksek payı 
(B şıkkı)

 → Düşük tasarruf (D şıkkı) 

 → Düşük yatırım

 → Yetersiz sermaye birikimi

b) Yapısal Özellikleri

 → Etkin olmayan pazar yapısı

 → İkili yapı özelliği (E şıkkı) 

c) Demografik Özellikler

 → Hızlı nüfus artışı 

 → Yetersiz beslenme

 → Yetersiz barınma koşulları

 → Sağlıksız kentleşme

d) Sosyal Özellikler

 → Geleneksel toplum yapısı

 → Toplumda kadının yerinin arka planda olması

 → Çocuk işçilerin fazlalığı (A şıkkı) 

 → Orta sınıfın azlığı

 → Eğitim düzeninde yetersizlikler

Bu yazdıklarımıza göre soruyu değerlendirecek olursak;

 → Çocuk işçilerin fazlalığı  → Sosyal özellik

 → Tüketim bileşiminden gıda  → Ekonomik özellik                
maddelerinin yüksek payı  

 → Düşük nüfus artış hızı →  Demografik özellik ancak 
düşük değil 
yüksek olmalıydı.

 → Düşük tasarruf → Ekonomik özellik

 → İkili yapı özelliği → Yapısal özellik

Cevap A

26. Gerschenkron tarafından geliştirilen ve kalkınmakta gecik-
miş ülkelerin, gelişmiş ülkelerde geliştirilen teknolojilerden 
yararlanabilmesi için özgün kurumlar kurması gerektiğini 
ifade eden yaklaşım "farklılaştırılmış sistem" olarak ifade 
edilir.

Singer ve Prebisch tarafından geliştirilen Yapısalcı Yak-
laşım ise az gelişmişliğin nedenlerini açıklama yönünde 
oluşturulan bir yaklaşım olup az gelişmişliğin nedenini ulus-
lararası ticaret farklılıkları ile açıklar.

Fırsat Pencereleri yaklaşımı ise Perez ve Soate tarafın-
dan geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre geç kalan ülkelerin 
önder (gelişmiş) ülkeleri yakalamaları için önlerinde iki fırsat 
penceresi yer alır.

Birinci fırsat perceresi, gelişmiş ülkelerin ürettiği ürünlerin 
standartlaşma aşamasında geç kalan ülke tarafından taklit 
edilmesini, ikinci fırsat perceresi ise geç kalan ülkelerin 
geçmiş teknolojilere bağlı kalmadan değişiklikleri daha hızlı 
kabul edebileceklerini ifade eder. 

Abramovitz tarafından geliştirilen "Yakalama Hipotezi" ise 
bir ülkenin kişi başına gelir düzeyi ne kadar düşükse verim-
lilik artışının o kadar yüksek olacağını ifade eder. 

Cevap C

27. Harrod - Domar büyüme modeli Keynesyen statik büyüme 
modelinin dinamikleştirdiği ve zaman içinde dengeli bir bü-
yümenin mümkün olup olmadığının sorgulandığı modeldir. 

Keynesyen modelde yalıtım artışının toplam harcamalar 
ve talep üzerindeki etkisi açıklanmıştır. 

Harrod - Domer modelinde yalıtımın ikili özelliğinden bah-
sedilir. Yatırımlar hem gelir hem kapasite artıracıdır.

Bu ifadeyle Keynesyen yaklaşımın bir açığı giderilmiştir.

Cevap B

28. Küresel Krizin Türkiye Üzerindeki Etkileri

• Sanayi sektöründe kapasite kullanım oranları düşmüş-
tür.

• İşsizlik oranı artmıştır.

• Türk lirasında yaşanan değer kaybı sonucu satın alma 
gücü azalmıştır.

• Yabancı sermaye girişi azalmıştır.

• Bankalar takipteki kredilerle ilgili sıkıntı yaşamıştır.

• Toplam talep daralmıştır.

• Krizin etkisiyle negatif büyüme oranı yaşanmıştır.

• Dönemdeki en olumlu gelişme cari açığın azalmasıdır.

Cevap E
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29. TUİK, Eylül 2013 istatistiklerine göre ihracat % 1,3 ithalat 
% 3,5 arttı.

Dış ticaret açığı ise % 7,6 artarak 7,502 milyon dolara çıktı.  
Yine bu ay en fazla ihracat yapılan ülke Almanya iken itha-
latta ise Çin yer aldı. 

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sı-
rada yer alırken ithalatta ise mineral yakıtlar ve yağlar liste 
başında yer aldı.

Cevap A

30. TUİK'nin 2013 yılı verilerine dayanarak açıkladığı hane hal-
kı iş gücü istatistikleri en son 2013 Ekim ayı için açıklanmış-
tır. İşte bu verilere göre 2013 yılı Ekim ayında işsizlik oranı 
% 9,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Cevap E
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1. Vizyon: Kişilerin, kurumların kendilerinin veya işletmeleri-
nin gelecekte olmayı istedikleri durumdur. 

Strateji: İşletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen 
rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca 
odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar 
topluluğudur. 

Amaç: İşletmelerin faaliyetlerinin nedeni ve niçinidir. 

Yönetim: İnsanların amaçlarını etkin olarak başaracakları 
ortamın sağlanmasıdır. 

Misyon: Bir işletmenin var olma nedenini açıklayan ifadeler 
bütünüdür. 

Cevap A

2. Temel amacın kârlılık ve topluma hizmet olduğu işletmeler-
de; 

Üretim bölümü alt amaçları: Nitelikli malzeme, teknik üs-
tünlük ve Ar-Ge'dir. 

Finans bölümü alt amaçları: Teknolojik yatırım ve eğitim 
finansmanıdır. 

Pazarlama bölümü alt amaçları: Pazar ve tüketici araştır-
maları ile reklamdır. 

Planlama bölümü alt amaçları: Strateji geliştirme ve işlet-
meler arası kıyaslamadır. 

Personel bölümü alt amaçları ise eğitimdir. 

Cevap C

3. Üretim işletmelerinin kuruluş yeri seçilirken ham maddeye 
yakınlık, taşıma, pazara yakınlık, enerji ve yakıt, su, iklim 
koşulları, artıkların atılması ve özendirme önlemleri gibi et-
kenler dikkate alınır. 

Cevap E

4. Yönetici; 

• örgütün çalışmasından sorumlu olduğu gibi değişen 
koşullara göre örgütte değişiklik yapmaktan da sorum-
ludur,

• denetim görevini yerine getirir, 

• büyük bir iletişimcidir, 

• politikacıdır,

• diğer bireylerle çalışır,

• takım oyuncusudur,

• sorun çözücü olmalıdır,

• çalışan personelin güdülenmesi ve yönetilmeleri için 
çaba harcar,

• plan yapar; programları, politikaları, bütçeleri hazırlar,

• işletmenin başarısından sorumludur ve astların hatala-
rından da sorumludur,

• teknolojiyi yenileyen en önemli etkendir,

• karar organı gibi çalışır.

 Cevap D

5. Disiplin, çalışanların kurallar uyma zorunluluğu;

Girişim ilkesi, yöneticilerin astların girişim güçlerini artır-
ması;

Hakkaniyet ilkesi, yöneticilerin bütün çalışanlara hakkani-
yetli davranması;

İş bölümü, işi küçük birimlere ayırmak ve bu küçük birimle-
re ayrı bir görevli atamak;

Düzen ilkesi, her şeyin doğru yerde ve doğru zamanda ol-
ması ilkesidir. 

Cevap E

6. Davranışsal yaklaşımda temel kavramlar şunlardır: 

• Bireyler diğer üretim faktörlerinden biri olarak düşünü-
lemez ve çok farklıdır.

• Örgütün insana, insanın da örgüte ihtiyacı vardır.

• İnsan diğer üretim faktörlerinden farklıdır.

• Örgüt sosyal bir sistemdir. 

Cevap C
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7. Yalın organizasyon: Örgütün gerek duymadığı her şeyden 
kurtulmasıdır.

Değişim mühendisliği: Süreçlerin kurumsal performans 
doğrultusunda yeniden tasarlanması, gerekiyorsa tama-
men değiştirilmesidir.

Öğrenen örgütler: Geçmişte yaşadığı olaylardan dersler 
çıkarak kendini yenileyen örgütlerdir.

Yenilik yönetimi: Yaratı düşüncenin ürün veya hizmet ola-
rak ticari değere dönüştürülmesi sürecidir.

Şebeke organizasyonu: Pazarın özellikleri ve şebekede 
yer alan işletmeler arasındaki karşılıklı iş ilişkilerinin koor-
dinasyonudur.

 Cevap B

8. Simülasyon, işletme yaratıcılığı;

patent analizi, pazar zekâsı;

bilgi haritalama, bilgi yönetimi;

uzaktan öğrenme; insan kaynakları yönetimi;

iş akışı ise süreç geliştirme yöntem ve araçları örnekleridir. 

Cevap A

9. İş performansı ögeleri: İş miktarı, iş kalitesi, işteki duruş, 
esneklik, diğerleriyle uyum ve hizmet süresidir.

Cevap A

10. Tecrübi yöntem, değerleme yöntemi, soru dizini hazırlama 
yöntemi ve Rorschach projektif yöntemi kişilik testlerinde 
uygulanan yöntemlerdir. 

Cevap E 

11. Kişi ve ortam arasındaki uyumun sağlanmasına ve kişinin 
belirli örgütsel ortamındaki değişmelere uyabilme bakımın-
dan son derece duyarlı ve çabuk hareket etmesine yar-
dımcı olan teknik, duyarlılık eğitimidir. Duyarlılık eğitimi 
sayesinde birey kendi tutumları, değerleri ve duyguları hak-
kında fikir sahibi olarak bunların diğer kimseleri ne biçimde 
etkilediği hususunda daha bilgili ve duyarlı hâle gelecektir. 

Cevap C

12. Üretim yönetimi, verimlilik artışı, insan gücü verimi, iş yeri 
düzeni ve benzeri kavramların bugünkü anlamlarının Taylor 
ile ortaya çıktığı kabul edilir. (1900-1920)

Cevap A

13. Bir işletmenin belirli bir faktörü seçip stratejisini onun üstüne 
inşa etmesine organizasyonda odaklaşma denir. İş haya-
tında odaklaşmanın daha çok üretim alanındaki faktörler 
üzerinde yoğunlaştığı alanlar; düşük dağıtım masrafı ve za-
manında teslim, yüksek kalite ve garanti, istikrarlı mamul ve 
güvenilirlik, üstün dizayn, kolay kullanılabilir olma, yüksek 
kapasite, düşük maliyet ve esnekliktir.

 Cevap D
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14. Düşük prodüktivitenin nedenleri şunlardır:

• Endüstrileşmiş ülkelerde hizmet sektörünün payı ima-
lat ve tarım sektörlerinin aleyhine giderek artması

• Tasarruf oranının düşük olması

• Bütçe açıkları ve borçlanma nedeni ile tasarrufların 
sermaye yatırımı yerine faize ve borç ödemelere git-
mesi

• Yüksek ücretler, yan ödemeler ve sosyal yardımlar 
nedeni ile yeni tesis ve teknolojiye yatırılacak para bu-
lunamaması

• Sermaye maliyetinin yüksek olması 

• Çevre kirliliği, iş güvenliği gibi alanlarda hükûmetin 
koyduğu kısıtlamaların rekabet gücünü azaltması

• Yöneticilerin kısa vadeli kârlılığı uzun vadede elde edi-
lecek sağlıklı ve istikrarlı kârlılığa tercih etmesi

• Yatırım kaynaklarının verimli olmayan alanlarda 
(askerî araştırma ve imalat) kullanılması

• Sendikaların siyasi amaçlı tutumları

• İşçi ile işveren arasında karşılıklı güven ve saygı orta-
mının bulunmaması

• Yetersiz eğitim görmüş iş gücü

• İş ahlakının zayıflaması

• Yönetimin direkt işçilik prodiktivesine çok ağırlık vere-
rek aşırı disiplin ve kontrol uygulamaya kalkması

• Yönetimin değişen koşullara (teknoloji, pazar, tüketici) 
ayak uyduramaması

• Yönetimin geçerli bir imalat stratejisi tespit edip uygu-
lamakta başarısız kalması... 

Cevap B

15. Üretim; malzeme, tesis ve teçhizat gibi fiziksel faktörlerin 
yanı sıra işçilik, yönetim, ekonomik olaylar,  tüketici istekleri, 
eğitim, toplum yapısı gibi ölçülmesi çok güç faktörlerin de 
etkisi altında bulunan bir işletmecilik fonksiyonudur. Üretim 
yönetiminin ön planlama, planlama ve kontrol aşamalarında 
gruplandırılmış bulunan temel faaliyetleridir. 

Cevap D

16. Talep tahminlerinde göz önüne alınacak prensipler şunlar-
dır:

• Miktar veya çeşit bakımından büyük olan gruplar için 
yapılan tahminler daha duyarlıdır.

• Tahminlerin kapsadığı zaman aralığı kısaldıkça duyar-
lılık artar.

• Her talep tahmin  araştırmasında sapmaları belirleye-
cek hata hesaplamaları yer almalıdır.

• Herhangi bir talep tahmin araştırmasının sonuçlarını 
uygulamaya geçmeden önce kullanılan yöntemin ge-
çerlilik testi yapılmalıdır. 

Cevap E

17. Sabit imalat sistemleri, numerik kontrollü tezgahlar, grup 
teknolojisi, bilgisayarlı imalat, esnek imalat sistemleri, bilgi-
sayarlı entegre imalat ve hizmet üretiminde yeni teknolojiler 
mamul ve hizmet üreten sistemlerdeki yeni teknolojilerdir.

 Cevap E

18. Soru PERT faliyetine yöneliktir.

4 haftadaki maliyet 8.000 TL, 2 haftada 14.000 TL,

Maliyet ise 3 haftada 
. .

2
14 000 8 000+c m= 11.000TL olur.

Cevap D

19. Sistematik örneklemede telefon rehberi, üye listesi gibi 
belirli bir listeden örnek için birimler seçilir. Basit tesadüfi 
örneklemede, örneğe dâhil edilecek olan birimler ana kütle 
içinden herkesin şansının eşit olacağı şekilde seçilir. Kü-
melere göre örneklemede, araştırmacı ana kütleyi gruplara 
bölerek örnek listesinden tesadüfi seçimler yapar. Zümrele-
re göre örneklemede örneklem içinde ana kütleyi oluşturan 
her bir alt grubun temsil edilebilmesi için ana kütle gruplara 
bölünerek her gruptan tesadüfi örnek seçilir. Kota örnek-
lemsinde ise araştırmacı gelir ya da cinsiyet gibi gruplardan 
belirli bir sayıda örneklem seçer. 

Cevap B
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20. İşletmelerin olgunluk evresindeki pazarlama kararları şun-
lardır:

• Markalarını farklılaştırmaya yoğunlaşma,

• Rekabet çevresi gerektiriyorsa yeniden konumlandır-
ma üzerine düşünme,

• Hem müşterileri sadık tutmaya hem de rakip marka-
ların tüketicilerini çekmeye yönelik satış tutundurma 
çabalarına yönelme,

• Tüketicilerin zihninde taze kalabilmek için hatırlatıcı 
reklamlara başvurma,

• Kullanım miktarını ve sıklığını artırmaya yönelik satış 
tutundurma etkinliklerine odaklanmadır. 

Cevap E

21. Değer temelli fiyatlamanın yararları:

• Bir işletmenin ürününü rakiplerinden ayıran özellikleri 
belirlemeye yardımcı olur.

• Değişikliklerin tüketici için ne kadar değeri olduğunu 
anlamayı sağlar. 

• Rakip işletmelerin fiyatının ne kadar üzerinde bir fiya-
tın oluşturulabileceğini ve sürdürülebileceğini anlama-
ya yarar. 

• Tüketici açısından hangi özelliklerinin iyileştirilmesiyle 
değer yaratılacağını saptamaya yardımcı olur.

• Ürünün karşılaştırılmalı üstünlüğünü elde edebilmesi 
için nasıl konumlandırılacağı ve tutundurulacağıyla il-
gili önemli veriler sağlar. 

Cevap D

22. Yapı: Ürünlerin istenilen miktarlarda ve özelliklerde düzen-
lenerek bunlara sipariş değeri eklenmesidir. 

Konum: Ürünlerin, müşteri açısından daha düşük değerli 
olduğu yerlerden daha yüksek değerli olduğu yerlere taşın-
ması ve bu sayede konum değerinin artırılmasıdır.

 Zaman: Ürünlere ihtiyaç olununcaya kadar bunların depo-
lanması ve tüm süreçlerin daha verimli yapılması ile ger-
çekleşmektedir.

Gelen yük lojistiği: Tedarikçilerden sağlanan malzemele-
rin organizasyon içindeki hareketleridir. 

Giden yük lojistiği ise işletmeden müşterilere doğru yapı-
lan malzeme hareketleridir. 

Cevap A

23. Mikropazarlama: Pazarlama faaliyetlerinin işletme düze-
yinde el alınıp incelenmesidir.

Megamarketing: Belirli bir pazara girmek ya da bu pazarda 
başarılı bir biçimde faaliyet gösterebilmek için çeşitli grup-
ların iş birliğini sağlamak bakımından ekonomik, psikolojik, 
politik ve öteki halkla ilişkiler araçlarının kullanılmasıdır. 

Yeniden pazarlama: Talebi düşen malın talebini yeniden 
canlandırmak için alınan düzeltici önlemlerdir. 

Dönüştürücü pazarlama: Tüketicinin hiçbir şekilde talep 
etmediği bir malı veya hizmeti tüketicinin talep etmesini 
sağlamak için pazarlamacının giriştiği faaliyetlerdir. 

Senkronize edici pazarlama ise arz ve talep arasında çı-
kan zaman uyuşmazlığının çözümlendiği pazarlama şekli-
dir. 

Cevap B

24. Büyümenin olumsuzluklarına karşı alınacak önlemler şun-
lardır:

 – Merkezkaç örgütlenmeye ve yetki göçermeye yönel-
mek

 – Temel faaliyetlerle uyumlu olmayan faaliyetlerden ka-
çınmak

 – Kendi kendine yetme tuzağına düşmek 

 – Uzmanlaşmayı ilerletmek

 – Üstün bir eşgüdüm ve sistematik bilgi akışını sağlama,

 – Örgüt misyonunu geliştirip sağlam bir örgüt kültürü 
yerleştirmek

 – Standartlaştırılamayacak ürünler için yeni stratejik bi-
rimler oluşturmak 

Cevap E
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25. Yabancı kaynaklar: Satıcı kredileri, banka kredileri, finans-
man bonosu, tahviller, factoring, forfating, leasing gibi. Oto-
finansman ise özkaynaklar arasındadır.

Cevap E

26. Dealer: Kendi nam ve hesaplarına da işlem yapabilen aracı 
kurumlardır.

Broker: Fon arz ve talebinde bulunanları bir komisyon kar-
şılığında bir araya getiren, kendi nam ve hesaplarına işlem 
yapmayan kurumlardır.

Yatırım Bankası/Bankeri: Yeni menkul kıymet ihraç eden 
kuruluşların menkul kıymetlerini halka arz edebilmek amaç-
lı danışmanlık ve aracılık yapan kuruluşlardır.

Finansal kiralama (Leasing): Bir yatırım malının mülkiyeti 
finansal kiralama şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşı-
lığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede 
belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya 
geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. 

Faktoring şirketleri ise vadeli mal satan işletmelerin ala-
caklarını satın alan ve onlara tahsilat ve finansmanda yar-
dımcı olan kuruluşlardır.

Cevap B

27. İşletmenin finansal yapısının belirlenmesinde kullanılan 
oranlar:

 – Yabancı kaynak oran

 – Kaldıraç oranı

 – Uzun finansal yapı oran

 – Süreli sermayenin payı

 – Faiz karşılama oranı

 – Otofinansman oranı

 – Yatırım oranı

Nakit oranı ise likidite oranları arasında yer alır.

Cevap D

28. Nominal faiz oranı%30
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Cevap A

29. F tipi: Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil 
kefil sıfatıyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonoları 
olarak tanımlanır.

E tipi: Hazine garantisi olan finansman bonosudur.

D tipi: Bir yediemin bankaya tevdi edilmiş SPK tarafından 
belirlenen maddi teminatlardan meydana gelen  belirli bir 
teminat portföyüne dayalı olarak ihraç edilen finansman bo-
nolarıdır.

B tipi: İhraççıya karşı taahhüt edilmiş banka kredisi ile des-
teklenmiş finansman bonolarıdır.

A tipi: Garanti kaydı taşımayan finansman bonolardır.

Cevap E

30. Açık kredi: Bankaların, kişilerin saygınlıklarına açtıkları 
kredi türüdür.

Prefinansman Kredileri: İhracatçı işletmenin yurt dışı sa-
tışını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı, itha-
latçıdan veya finans kuruluşlarından sağladıkları ve ihraca-
tın yapılmasından sonra sağlanan dövizlerle geri ödenen ve 
vadesi bir seneyi geçmeyen kredilerdir.

Red-Clause Akreditif: Kısa vadeli bir kredi olup ithalatçı 
işletme tarafından ihracatçının kullanması için bir finansal 
kuruma açtırdığı bir tür avans kredisidir.

Finansman Bonosu: Genellikle büyük işletmelerin kısa 
vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aracı 
kurumlara veya doğrudan yatırımcılara sunmak için ihraç 
ettikleri borç senedidir.

Spot krediler: Kısa vadeli banka kredilerinden biridir.

Cevap C
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1. 

İktisadi Rasyonalite Yaklaşımı
(Devletin temel görevleri dışında da görevleri vardır.)

Samulson

Devlet tamamen 
piyasasının 
dışında olmayıp 
bölünemez 
nitelikteki mal 
ve hizmetle-
ri üretmeli. 
Diğer yandan 
özel sektörün 
yetersiz kaldığı 
alanlarda da 
üretici olmalıdır.

Tabatoni 
- 

Brocher

Devlet ile özel 
sektör kendi 
üretim maliyet-
lerini kıyaslaya-
rak, kim ucuza 
üretiyorsa o 
üretsin duru-
munu savunur.

Chamberlin
-

 Cournot

Piyasalarda 
tam istihdam-
dan sapma 
olma durum-
larında yani 
eksik istihdam, 
aksak rekabet 
durumlarında 
devlet bu duru-
mu düzeltmesi-
ni savunur.

Adil gelir dağılımını sağlamak, devletin görevidir. Ancak 
rasyonalite kapsamında değerlendirilemez. Bunlar bölü-
şüm, istikrar ve tahsistir.

Cevap E

2. Pareto optimalitesinin varsayımları:

 ü Tüketicilerin tam bilgiye sahip olması

 ü Üretimde ölçeği göre azalan getirinin geçerli olması

 ü Tüketici kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre dış bükey 
olması

 ü Üretimde ve tüketimde dışsallığın olmaması

 ü Sosyal malların var olmaması ve piyasada üretilen 
mallar ile üretim faktörlerinin tam bölünebilir olması

Cevap B

3. Mali gelenekçilik (ortodoks maliye-klasik maliye) özellikleri 
şöyledir:

 ü Devlet faaliyetleri asgari düzeyde olmalıdır.

 ü Devlet savunma, güvenlik gibi temel görevleri dışında 
ekonomiye karışmamalıdır.

 ü Düşük vergileme olmalıdır.

 ü Bütçe küçük, denk olmalıdır.

 ü Borçlanma olağanüstü kamu geliri olmalıdır.

 ü Kamu giderleri dolaylı vergilerle finanse edilmelidir.

Cevap C

4. 

Kamu Gelirleri

Cebri Kamu Gelirleri

 − Vergi

 − Resim

 − Harç

 − Şerefiye

 − katılma payı

 − Parafiskal gelir

 − Mali tekeller

 − Para ve vergi cezaları

 − Emisyon ve devalüasyon

 − Fonlar ve fon gelirleri

 − Zorunlu borçlanma

 − Enflasyon vergisi

Cebri Olmayan Kamu 
Gelirleri

 − Mülk ve teşebbüs
         gelirleri (patrimuvan 
         ve mamelek gelirleri)

 − Özelleştirme gelirleri

 − İhtiyari borçlanma 
         gelirleri

 − Yardım ve hibeler

Cevap D
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5. Vergi ile parafiskal gelirlerin ortak yanları şunlardır:

 ü Zorunlu (cebri) nitelikte kamu geliri olması

 ü Kanunla konulması

 ü Parasal olmaları

Cevap C

6. Alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle yükümlü 
yani verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine 
karşı muhattap olan kişiye vergi sorumlusu denir.

Gerçek mükellef değildir ancak mükellefle ilişki içindedir. 
Mükellefin vergisini hesaplar, defterlerini tutar ve beyanna-
melerini düzenler.

Cevap C

7. Vergi ödeme gücü, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını 
asgari düzeyde sürdürmeye yetecek gelirin üzerindeki gelir 
düzeyini ifade eder.

Vergi ödeme gücüne ulaşmada kullanılan yöntem ve tek-
nikleri:

 ü En az geçim indirimi uygulaması

 ü Vergi tarifelerinden yararlanılması

 ü Ayırma kuramına yer verilmesi

 ü Vergi istisnalarına ve muaflara yer verilmesi

Cevap D

8. Kamu harcamalarının fonksiyonel (işlevsel) esasa göre sı-
nıflandırılması; hizmeti esas alan sınıflandırmadır. Hangi 
hizmet için ne kadar harcama yapılmış bunu gösterir. Üç 
kısımda incelenir:

Genel (yönetsel) hizmetler: Devletin varlığının sürdürebil-
mek için gerçekleştirdiği hizmetler, yargı hizmetleri, kolluk 
hizmetleri, genel yönetim faaliyetleri gibi.

Ekonomik hizmetler: Ham madde altyapı firmalara maliyet 
tasarrufu sağlayan hizmetler, yol, su, elektrik hizmetleri gibi.

Sosyal hizmetler: Tüm topluma yönelik fayda üreten hiz-
metlerdir. SGK, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi. 

Kamu harcamalarını organlar bazında inceleyen sınıflama 
ise organik sınıflamadır. Bu nedenle harcama yapan organ-
ların fonksiyonel sınıflandırma ile ilgisi bulunmamaktadır.

Cevap E

9. Transfer harcamaları karşılıksız harcamalardır. Millî gelir de 
doğrudan bir etkiye sahip değildir. Satın alma gücünün sos-
yal tabaklar arasında el değiştirmesidir. Transfer ödemesi-
nin yapıldığı kişinin marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak 
ekonomiye dolaylı olarak katılmaktadır.

I. öncüldeki ifade mali transfer harcamalarıdır.

II. öncüldeki ifade sosyal transfer harcamalarıdır.

III. öncüldeki ifade maki transfer harcamalarıdır.

IV. ve V. öncüldeki ifadeler ise cari harcamalardır.

Cevap A
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10. İç borç faiz ödemeleri devletin borç aldığı kişilere faiz öde-
meleridir. İç borç faiz ödemeleri ise bir gelir transfer har-
camasıdır. Devlete borç veren kişiler ve kurumlar tasarruf-
ları olan kişilerdir. Yani maddi gücü yerinde olan kişilerdir. 
Devletin faiz ödeme zamanlarında bu kişilere faiz ödemesi 
yapması bu kişilerin gelirlerinde artışa yol açarken diğer bi-
reylere bir faydası yoktur. Bu nedenle gelir dağılımı bozulur.

Cevap E

11. Bir tür sosyal transfer harcamasıdır. İlk kez Milton Friedman 
ve Daniel Moynihan adlı iktisatçılar tarafından ortaya atıl-
mıştır. Devletin hiçbir ekonomik faaliyette bulunmaması ve 
tüm hizmetlerin piyasadan karşılanması anlamına gelmek-
tedir. Fakat devlet bir geçim sınırı belirleyecek, bu sınırın 
altında olanlara ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin piyasa-
dan temini için yardımda bulunacaktır. Bu sayede devlet ge-
lir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmek için nakitlerin doğru 
yerlere akışını sağlayacaktır.

Cevap C

12. 

Vergi Borçlanma

Zorunlu Gönüllü

Kesin Geçici

Ödeme gücü Tasarruf

Nereye harcanacağı belirsiz Nereye harcanacağı belli

Ödeyen nesillere yük Gelecek nesillere yük

Karşılıksız Faiz geliri var

Cevap E

13. 

Borçlanmanın mali ve mali olmayan nedenleri

−  İktisadi kalkınmanın finasmanı

−  Savunma giderlerinin finansmanı

−  Bütçe açıklarının finansmanı

−  Yatırımların finansmanı

−  Borç röfinansmanı

−  Maliye politikasının
    gereği olarak yapılan
    borçlanmalar

Cevap D

14. Mali uyumda optik kırılma, hükûmetlerin faiz dışı fazla ver-
meye odaklanarak varlık stokundaki aşınmayı ve büyüme-
deki azalışları göz ardı etmesine denir.

Cevap B

15. Devletin kısa vadeli borçlarla uzun vadeli borçların değişti-
rilmesine konversiyon değil konsolidasyon denir.

Cevap C

16. Borcun tahkimi yani konsolidasyonu → Devletin kısa vadeli 
borçlarla uzun vadeli borçları değiştirmesi anlamına gelir.

Ödeme = İtfa = Amortisman → Borcun ödenmesi anlamına 
gelir.

Borcun reddi ise borcu sona erdirir. Silinmesi de sona er-
dirir. 

Cevap E
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17. 

Genellik 
İlkesi

Ademi tahsis: Hiçbir gelir hiçbir 
giderin arkasına saklanamaz.

Gayrisafi usul: Gelirler ve giderler 
birbirleriyle mahsup edilmeden 
gösterilmelidir.

Cevap A

18. 

 ü Sosyal Güvenlik Kurumu → Sosyal Güvenlik Kurumla-
rı Bütçeleri → IV sayılı cetvel

 ü

Ö ü ç
Anadolu niversitesi

Y k

T rk Patent Enstit s
dareler

zel B t eli
II say l cetvel

Ü

ö

ü ü ü
Ý

ý ý"

_

`

a

bb

b

 ü Gelir İdaresi Başk. → Genel Bütçeli İdare → I sayılı 
cetvel

Cevap D

19. Orta vadeli mali plan → Maliye Bakanlığı hazırlar ve Yüksek 
Planlama Kuruluna gönderir. Yüksek Planlama Kurulu bunu 
karara bağlar ve Resmî Gazete'de yayımlar. Orta vadeli 
mali planda şunlar bulunur:

 ü Gelecek 3 yıla ilişkin gelir ve gider tahminleri

 ü Hedef kamu açığı ve borçlanma durumu

 ü Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları

Cevap B

20. Kamu idareleri ödeneklerinden daha fazla harcama yapa-
mazlar ve yıl içinde kullanılmayan ödenekler gelecek yılda 
iptal edilir. Kurumlar arası ödenek aktarımı sadece ve sade-
ce kanunla yapılır. Kurum bünyesindeki ödenek aktarımla-
rı ise 7 gün içinde Maliye Bakanlığına haber verilir. Örtülü 
ödenek ise genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının % 
5'ini aşamaz.

Cevap C

21. 

İşe başlama → 10 gün

İş değişimi - İş bırakma - İşletme değişimi  → 1 ay

Bina ve arsa değişimi  → 2 ay

Maliye Bakanlığı ve Ticaret Siciline bildirilmelidir.

Cevap C

22. 

VUK'a tutulması gereken defterler

Birinci sınıf 
tüccarlar

Yevmiye 
defteri

Defteri 
Kebir

Envanter 
defteri

Serbest 
meslek 
erbabının 
tutacağı 
defteler

İşletme 
esası

İşletme 
hesabı 
defteri

Serbest 
meslek 
kazanç 
defteri

İkinci sınıf 
tüccarlar

Cevap E
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23. 

Cezayı veren

İdare Yargı

−  Vergi ziyaı

−  Özel usulsüzlük

−  Genel usulsüzlük

1 derece 2 derece

−  Kaçakçılık

−  Vergi mahremiyetini ihlal

−  Mükellefin özel işlerini
    yapma

Cevap A

24. MTV'de tarifeler şöyledir:

I sayılı tarife → Otomobil, kaptı kaçtı, panel arazi taşıtları ve 
motor silindir hacmi 100 cc'den büyük motosikletler.

II sayılı tarife → Minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici 
gibi kara taşıtları

III sayılı tarife → Uçak ve helikopter

Cevap A

25. Risturn İstisnası: Kooperatif üyelerinin yıllık iş hacmine 
göre fazladan ödemiş oldukları masraf karşılıklarının ortak-
lara iadesini içerir.

Cevap A

26. Keynesyen para talebi 3'e ayrılır:

Ýþ ý

Ý ý
( . )

.

lem amac yla

htiyat amac yla
Yd harc gelire ba l

Spek lasyon amac yla faizlere ba l d r

ð ý

ü ý ð ý ý

"

"

" "

4

Yd ↑→ Para talebini ↑→ İ ↑→ I ↓

Harcanabilir gelirin artması para talebinin artmasına neden 
olur. Artan para talebi faizleri artırır ve bu da yatırımların 
azalmasına yol açar.

Cevap E

27. Dolaylı vergiler düşük ve orta gelirliler aleyhine gelir dağılı-
mını bozar. Çok zenginler de aynı vergiyi verirler, düşük ve 
orta düzey gelirliler de. Ancak diğer şıklardaki ifadeler  ya 
kazancına göre vergilemeyi hedefler ya da düşük gelirlilerin 
durumlarını iyileştirmeyi hedefler.

Cevap C

28.  Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren ve eksenlerde millî gelir 
ve nüfus bulunan Lorenz eğrisindeki eşitsizlik gini katsayısı 
ile ölçülür.

Cevap D

29. Ekonomide meydana gelen dalgalanmaların etkilerini ken-
diliğinden herhangi bir değişikliğe müdehaleye gerek kal-
madan ortadan kaldıran ya da etkisini azaltan uygulamalara 
otomatik istikrarlandırıcılar denir.

 ü Artan oranlı gelir vergisi tarifesi

 ü Aile ve kurum tasarrufları

 ü Destekleme alımları

 ü İşsizlik ödemeleri/primleri

 ü Kâr payı ödemeleri

Cevap E

30. Klasik, parasalcı (Monetarist) iktisatçılara göre maliye poli-
tikası etkisizdir. Çünkü dışlama etkisi yaratır. Dışlama etkisi 
genişletici maliye politikası faiz oranlarının artırılarak yatı-
rımların dışlanması demektir. Keynesyenlere göre dışlama 
yok, para politikası etkinliğini savunanlara göre dışlama ol-
dukça fazladır.

Cevap B
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1. İşletmelerin varlık, kaynak, gelir ve gider kalemlerinde mey-
dana gelen değişimleri, faaliyet sonuçlarını ilgili kurum ve 
kişilere gösteren bilgi sistemine muhasebe denir.

Cevap C 

2. Finansman giderleri gelir tablosunda ayrı bir bölüm olarak 
izlenir.

Cevap E

3. Kredi kartı ile yapılan satışlar Diğer Hazır Değerler hesabın-
da vadeli satış yapıldığında doğan alacaklar ise Diğer Ticari 
Alacaklar hesabında izlenir.

Cevap A

4. Karşılık Gideri hesabı hisse senedi satışana ilişkin yevmi-
ye kaydında kullanılmaz. Bu hesap değer kaybına uğrayan 
hisse senetlerine dönem sonunda karşılık ayrılması duru-
munda kullanılır.

Cevap A

5. Reeskont dönem sonunda vade içeren senetlere uygulanır. 
Senedin vadeden önceki 31 Aralık tarihindeki değerini sap-
tama işlemidir.

Cevap C

6. Galeri için taşıt ticari mal olarak alınan satılan bir varlıktır. 
Ticari mallar için teslim öncesi ödenen avanslar Verilen Si-
pariş Avansları hesabında izlenir.

Cevap C

7. Yapılacak yevmiye kaydı şöyledir:

___________________ /___________________

BORÇ SENETLERİ 700

FİNANSMAN GİD. HS. 130

Y. İÇİ SATIŞ 200
HES. KDV 30
BORÇ SENETLERİ 600

___________________ /___________________

Cevap E
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8. Y işletmesi hatır senedini veren kişidir. Yapılacak kayıtta 
Borç Senedi hesabı alacaklandırılırken Diğer Çeşitli Ala-
caklar hesabı borçlanır.

Hatır senedini düzenleyen Y işletmesi

___________________ /___________________

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR XX

BORÇ SENETLERİ XX

___________________ /___________________

Cevap A

9. 

−

( . . )

. . ,

.

.
.

.

.

. .

. , .

.

Y ll k Amort Pay

Ayl k Amort Pay ay

Y l Maliyet Amort Oran Amort Pay

600 000 180 000

600 000 0 30

180 000

4
12

180 000
4

60 000

1 600 000 60 000

2 420 000 0 30 126 000

186 000

ý ý ý

ý ý
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#

#
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=

=

=

=

−
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Cevap B

10. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabındaki kayıtlı tutar Dö-
nem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
hesabının borcuna devredilir.

___________________ /___________________
371-DÖNEM KÂRININ PEŞİN
       ÖDENEN VERGİ ve DİĞER 
       YÜKÜMLÜLÜKLERİ XX

193- PEŞİN ÖDENEN 
        VERGİ ve FONLAR XX

___________________ /___________________

Cevap D

11. Sermaye pasif karekterli bir bilanço hesabıdır. Azaldığı için 
borçlandırılır. Zarar sermayeden karşılanmıştır.

Cevap C

12. Satış veya satıştan iade ile ilgili yapılan taşıma gideri Pa-
zarlama Satış Dağıtım Gideri hesabının borcunda izlenir.

Cevap C

13. Dönem K/Z hasabına sadece gelir tablosunda yer alan Ge-
lir ve Gider hesapları devredilir. Gelir Tahakkukları hesabı 
bir bilanço hesabıdır.

Cevap B

14. Yapılacak yevmiye kaydı şöyledir:

___________________ /___________________

ALACAK SNT. HS. 17.250

Y. DIŞI SATIŞLAR 15.000
HES. KDV 2.250

___________________ /___________________

SAT.TİC. MAL. MALİYETİ 5.000

TİC. MAL 5.000

___________________ /___________________

Satış yurt dışına olduğu için Yurt İçi Satış hesabı kullanıl-
maz.

Cevap B
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15. 3.000 TL'lik 9. ayın dönem gideri Pazarlama Satış Dağıtım 
Gideri hesabında, kalan 3 aylık kira bedeli ise Gelecek Ay-
lara Ait Gider hesabında izlenir.

Cevap C

16. İşletme adına bir işin görülmesi hizmetin tamamlanması 
adına Ödenen Avanlar İş Avansları hesabında izlenir.

Cevap B

17. 
.

.

.

.

.

Al nan KDV

denen KDV

denecek KDV

Devreden KDV

denmesi Gereken

620 000

450 000

170 000

90 000

80 000

ý

Ö

Ö

Ö

−

−

___________________ /___________________

HES. KDV HS. 620.000

İND. KDV 450.000
DEVREDEN KDV 90.000
ÖD. VER. ve FON 80.000

___________________ /___________________

Cevap D

18. 

___________________ /___________________

KASA 600.000

GELİR TAHAKKUKLARI 1.800.000

DİĞER OL. GEL. ve KÂRLAR 200.000
GELECEK AY. AİT GELİR 600.000
GELECEK YIL. AİT GELİR 1.600.000

___________________ /___________________

Sözleşme sonunda alınacak kira bedeli Gelir Tahakkukları 
hesabında izlenir.

Cevap E

19. Sözleşme sonunda firma tahakkuk eden kira gelirini tahsil 
eder.

Cevap A

20. 

/
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Miktar
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Gider
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Cevap A
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21. Hisse senedi satışı ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı şöy-
ledir:

___________________ /___________________

BANKALAR 7.000

KOMİSYON GİD. 500

MEN.KIY. SATIŞ ZARARI 600

HİSSE SEN. 
2,7×3.000 TL

8.100

___________________ /___________________
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Asit Test Oran
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Stok

Stok toplam TL idi
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CEVAP ANAHTARI

ALAN BİLGİSİ

KPSS / AB 000000002

HUKUK

1. D 11. E 21. D

2. E 12. C 22. B

3. C 13. E 23. A

4. E 14. C 24. E

5. C 15. A 25. B

6. E 16. B 26. C

7. A 17. D 27. D

8. C 18. D 28. B

9. D 19. D 29. E

10. B 20. A 30. D

İŞLETME

1. A 11. C 21. D

2. C 12. A 22. A

3. E 13. D 23. B

4. D 14. B 24. E

5. E 15. D 25. E

6. C 16. E 26. B

7. B 17. E 27. D

8. A 18. D 28. A

9. A 19. B 29. E

10. E 20. E 30. C

İKTİSAT

1. E 11. B 21. E

2. B 12. C 22. D

3. A 13. D 23. B

4. D 14. A 24. D

5. C 15. C 25. A

6. D 16. A 26. C

7. E 17. B 27. B

8. E 18. E 28. E

9. A 19. A 29. A

10. C 20. C 30. E

MALİYE

1. E 11. C 21. C

2. B 12. E 22. E

3. C 13. D 23. A

4. D 14. B 24. A

5. C 15. C 25. A

6. C 16. E 26. E

7. D 17. A 27. C

8. E 18. D 28. D

9. A 19. B 29. E

10. E 20. C 30. B

MUHASEBE

1. C 11. C 21. C

2. E 12. C 22. D

3. A 13. B 23. E

4. A 14. B 24. B

5. C 15. C 25. C

6. C 16. B 26. A

7. E 17. D 27. C

8. A 18. E 28. D

9. B 19. A 29. E

10. D 20. A 30. A


