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1. Bilgi Edinme Hakkı, dilekçe hakkının bir benzeri ola-
rak 2010 yılında kaleme alınmıştır. Bu haktan hem 
Türk vatandaşları hem de yabancılar faydalanacak şe-
kilde Anayasa’nın 74’üncü maddesinde düzenlenmiş-
tir. Diğer haklar Anayasa’da düzenlenirken sadece 
Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş-
tir. Yabancılar bakımından herhangi bir düzenlemeye 
Anayasa’da yer verilmemiştir.

CEVAP: A

2. Bağdaşmayan görevler arasında yer almaz. Milletve-
kili kamu görevi üstlenemez. Ancak bu kuralın tek is-
tisnası, Bakanlar Kurulu’nun verdiği bir görevi, TBMM 
Genel Kurulunun izniyle 6 ayı geçmemek şartıyla yeri-
ne getirmektir. Bu sebeple “C” şıkkı bağdaşmayan gö-
revler arasında yer almamaktadır. “A, B, D, E” şıkların-
da yer alan ifadeler ise bağdaşmaz görevler içindedir.

CEVAP: C

3. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 
temel kural 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesinde 
öngörülmüştür. Soruda 1961 Anayasası’nda yer alan 
sınırlama sebepleri ve ölçütlerini dikkate alacak şekil-
de karşılaştırma yapılmıştır. “B-C-D-E” şıkları, yanlış 
şıklardır. “B” şıkkında Ölçülülük ilkesinin Anayasa’da 
yer almadığı ve fakat Anayasa Mahkemesi kararların-
da yer aldığı söylenmiştir. Oysaki ölçülülük ilkesi 1982 
Anayasası’nda yer almaktadır. “C” şıkkında tüm temel 
hak ve özgürlüklerin kanun veya KHK ile sınırlandırı-
lacağı ifadesine yer verilmiştir. Ancak KHK ile sınırlan-
dırma mümkün değildir. Kanunla sınırlandırma esas-
tır. “D” şıkkı yanlıştır. Hakkın özü kriteri ilk kez 1982’de 
değil, 1961’de kendisine yer verilmiş bir kriterdir. “E” 
şıkkı yanlıştır. Genel sınırlama nedenleri keyfi sınırla-
mayı ifade etmektedir. Anayasa’dan kaldırıldıktan son-
ra Anayasa Mahkemesi bu ölçüyü kararlarında uygula-
mamaktadır. “A” şıkkı doğrudur. Laik cumhuriyete aykı-
rı sınırlama yapılamayacağı 2001 yılında Anayasa’ya 
girmiştir.

CEVAP: A

4. Devlet  memurunun sınıfı içerisinde ulaşabileceği en 
yüksek kademeye çıkmasına kariyer ilkesi denilmekte-
dir. “A” şıkkında yer alan liyakat ilkesi ise hak eden me-
murun yükselmesini ifade etmektedir. “B” şıkkında yer 
alan sınıf, memurun hangi sınıfta yer aldığını ifade et-
mektedir. Mesela genel idare hizmetleri mi, teknik hiz-
metler mi? Gibi sınıfları ifade etmektedir.

CEVAP: C

5. Müsteşar istisnai bir memurluk değildir. Müsteşarlık, 
güvenceli devlet memurluğudur. Diğer şıkların tamamı 
müsteşarın görevleriyle ilgili doğru ifadeleri içermekte-
dir.

CEVAP: B

6. Başkentteki yardımcı kuruluşlar, Uzmanlık kuruluşu-
dur. Kurul halinde çalışan bu kuruluşlar, Danıştay, Sa-
yıştay, MGK gibi yardımcı kuruluşlardır. Karaları istişa-
ri niteliktedir. Ancak, Danıştay ve Sayıştay yargı mer-
cii fonksiyonunu ifa ederken istişari niteliğin yani danış-
ma niteliğinin dışına çıkmaktadır. “E” şıkkı yanlıştır. Bu 
kuruluşlar, devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almakta-
dır. Ayrıca müstakil yani bağımsız tüzel kişilikleri yoktur.

CEVAP: E

7. Bölge İdare Mahkemeleri İtiraz merciidir. 2016 Temmuz 
sonrası istinaf mercii olarak faaliyetleini sürdürecektir. 
Bölge İdare Mahkemesi idare ve vergi mahkemelerinin 
yürütmeyi durdurma ile ilgili itirazlarını inceler, bir baş-
kan ve iki üyeden oluşur, İlk derece mahkemesi olarak 
çalışamaz ancak kendi yargı çevresindeki idare ve ver-
gi mahkemeleri arasında ortaya çıkan görev ve yetki 
uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturacaktır. Danıştay an-
cak iki ayrı bölge idare mahkemesi içerisnde yer alan 
idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki 
uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmaktadır. Bu sebep-
le yanlış yanıt “E” şıkkıdır.

CEVAP: E
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8. Haksız tahrikte tahriki oluşturan eylem her olay için ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir. Fail kendi haksız hareketi ile 
olaya neden olmuşsa, yani olayı kendi başlatmışsa, 
haksız tahrik hükümleri uygulanmaz (Haksız tahrike 
karşı haksız tahrik olmaz kuralı). Örneğin, A isimli şa-
hıs B isimli şahsa söverse B de A’ya aynı şekilde haka-
retle karşılık verirse, bunun üzerine A’nın B’yi darp et-
mesi suçunda haksız fiil hükümleri uygulanmaz. Çün-
kü ilk haksız hareket A’dan kaynaklanmış ve bu haksız 
harekete B de söverek karşılık vermiştir. Olayımızda 
da aynı durum söz konusudur. Bu nedenle haksız tah-
rik hükümleri uygulanamaz. 

CEVAP: E

9. İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle ha-
pis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelene-
bilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 18 yaşını 
doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler bakı-
mından 3 yıldır.

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, 1yıldan az, 3 yıl-
dan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirle-
nir. Bu sürenin alt sınırı, mahkum olunan ceza süresin-
den az olamaz. 

CEVAP: B

10. İştirakten söz edebilmek için fikir birSlikteliğinin olma-
sı yani faillerin kasıtlı hareket etmesi gerekir. Olayımız-
da ise Yasemin’in suç işlemek gibi bir kastı ve Elanur 
ile herhangi bir fikir birlikteliği yoktur. Elanur, Yasemin’i 
suçta araç olarak kullanmıştır; yani dolaylı faildir. Bu 
nedenle doğru şık “E” dir.

CEVAP: E

11. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil-
ler ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüp-
heli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. 
Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis ceza-
sının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuk-
lama kararı verilemez. Tutuklama ağır bir koruma ted-
biri olduğu için soruşturma evresinde şüphelinin tutuk-
lanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh 
ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın 
tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
veya re’sen mahkemece karar verilir. Cumhuriyet sav-
cısının tutuklama kararı verme yetkisi yoktur. Tutukla-
ma veya tutuklama istemini reddine dair karara karşı 
itiraz yoluna gidilebilir. Bu nedenle doğru şık “D”dir. 

CEVAP: D

12. CMK’da hâkimin tarafsızlığının ortadan kalkma ihtimali 
bulunan nedenlerle, hakimim davaya veya yargılama-
ya katılamayacağı haller, hakimin tarafsızlığını şüphe-
ye düşüren haller, haklimin davadan çekinmesi ve red-
di yönünde hükümler sevk edilmiştir. Gerek hakimin 
davaya bakamayacağı ve gerekse tarafsızlığını şüphe-
ye düşüren hallerde reddi istenebilir. Ancak tarafsızlığı-
nı şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin 
reddi, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusu baş-
layıncaya; duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemele-
rinde inceleme raporu ve Yargıtay’da görevlendirilen 
üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor 
üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, 
inceleme başlayıncaya kadar hâkimin reddi istenebilir. 
Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle du-
ruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi 
istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilme-
sinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır. Haki-
min reddi istemi hakkında hakim değil, merci karar ve-
rir. Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; ka-
bul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gi-
dilebilir. Bu nedenle doğru şık “E”dir.

CEVAP: E
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13. Ölüme bağlı tasarrufun iptali davasını hem yasal hem 
de iradi mirasçılar açabilir.  

CEVAP: A

14. Tam ehliyetsizlerin yapmış olduğu evlilikler mutlak but-
lanla geçersizdir. Mutlak butlanla geçersiz olan evlilik-
ler ise iptal edilene kadar geçerli bir evliliğin bütün so-
nuçlarını doğuracaktır. 

CEVAP: C

15. Kanun koyucu, kanunda belirtilen şartların gerçekleş-
mesi halinde, evlilik birliğinin korunması için hâkimin 
evlilik birliğine müdahalesine izin vermiştir. Bu kapsam-
da hâkimin ayrı yaşamaya ara verme gibi bir müdaha-
lesi söz konusu değildir. Eşlerden birinin ortak hayat 
sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin hu-
zuru ciddî biçimde tehlikeye düşmesi halinde o eş ken-
disi ayrı yaşama hakkını kullanabilmektedir. 

CEVAP: B

16. Aile konutu şerhi, kişisel hakkın şerhi değil; malikin ta-
sarruf yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin şerh olduğundan

CEVAP: B

17. Belirli bir eylem, davranış veya ilişki hakkındaki kanun 
hükmünün hemen hemen aynı olan veya ona çok ben-
zeyen ancak kanunda düzenlenmemiş bulunan bir ey-
lem, davranış ve ilişkiye de uygulanmasına kanunun 
evleviyetle uygulanması denir.

CEVAP: A

18. Eksik borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar, kumar 
ve bahisten doğan borçlar, konkordato anlaşmasından 
arta kalan borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar ve 
evlenme tellâllığından doğan borçlardır.

CEVAP: C

19. Fer’i haklar, borç ilişkisinde tarafların asıl amaçladıkları 
haklar olmayıp; asli hak olan alacak hakkını genişleten 
veya garanti altına alan haklardır. Fer’i haklar, asli hak-
ka bağlıdırlar. Asli hak mevcut ve geçerli olduğu takdir-
de fer’i haklar da geçerlidir. Aksi takdirde feri haklarda 
geçersizdirler.

CEVAP: D

20. Satım sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşme, 
vekâlet sözleşmesi eksik iki tarafa borç yükleyen söz-
leşme, fesih ve vasiyetname ise tek taraflı işlemlerdir. 
Bağışlama ise tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir. 

CEVAP: E

21. TBK. m. 78’e göre, borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle 
yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sa-
narak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. Ay-
rıca haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlı-
ğından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşme-
yi geri vermekle yükümlüdür.

CEVAP: E
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22. Belirsiz süreli acentelik sözleşmesi, 3 ay evvelden ha-
ber verilerek sonlandırılabilir.

CEVAP: A 

23. Ticaret sicilleri, ticaret odası bulunan yerlerde kurulur. 
Bir kimse, istediği her şeyi ticaret siciline tescil ettire-
mez. Zira ticaret siciline tescil edilecek hususlar mev-
zuatta (kanun, yönetmelik vs.) gösterilmiştir. Ticaret si-
cili alenidir. Bu nedenle isteye herkes ticaret sicilinde-
ki kayıtları görebilir. Bu kayıtlara neden bakıldığının (il-
ginin) ispatına gerek yoktur.  Kişi, ticaret sicil kayıtları-
nı ancak memurlukta inceleyebilir veya kopyasını ala-
bilir. Sicildeki belgeler ancak mahkeme ve savcılık ta-
rafından istenirse teslim edilir. Bir ticari işletmeye ait ol-
mayan kayıtlarda ticaret siciline tescil edilebilir. Örne-
ğin, esnaf işletmesi üzerinde ticari işletme rehni kurul-
ması durumunda, rehin kaydı söz konusudur.

CEVAP: C

24. Anonim şirket genel kurulunda toplantı ve karar yeter 
sayıları TTK’de sınırlı sayıda düzenlenmiştir.

CEVAP: A

 
25. C1, ciro zincirinde tekrar yer alabilir. Buna geriye ciro 

denir. Ödeme gününü takip eden 2 iş günü sonrasında 
yapılan ciro alacağın temliki hükmündedir. Bu neden-
le 19.11.2015 tarihinde devralınan senette, şahsi defi-
ler hamile karşı ileri sürülebilir. Zaten senet metninden 
imzası olan bir kimse de avalist olabilir. Bu sebeple L, 
C1’e aval verebilir. Bono ve poliçede hamil kısmi öde-
meyi reddedemez. Reddederse, reddettiği oranda mü-
racaat hakkını kaybeder. Ciranta, ademi tediye kaydı 
(ödenmezse sorumlu değilim) koyabilir.

CEVAP: E

26. Esasen soruda ibraz süresi sorulmaktadır. Zira çek-
te yapılacak hukuki işlemlerin kural olarak ibraz süresi 
içinde yapılması gerekir. Keşide olduğu yerle aynı yer-
de ödenecek bir çek, 10 içinde (keşide tarihinden itiba-
ren) muhatap bankaya ibraz edilmelidir.

CEVAP: D

27. Konkordatonun tasdikinde icra mahkemesi değil ticaret 
mahkemesi görevlidir. Aslında konkordatoda asıl gö-
revli mahkeme icra mahkemesidir. Ancak sadece kon-
kordatonun tasdikinde ve konkordatonun feshinde tica-
ret mahkemesi görevlidir. Diğer seçeneklerde verilen 
durumlar icra mahkemesinin görevine girer.

CEVAP: D

28. Hacze takip yapmadan yani imtiyazlı olarak iştirak ede-
bilecek olanlar İcra ve İflas Kanunu’nda sayılmıştır. 
Hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek olanlar şun-
lardır: Borçlunun eşi, çocukları, ilama bağlı nafaka ala-
caklısı, ölünceye kadar bakma alacaklısı, borçlunun 
vasi ve kayyımı olduğu kişiler. Kanunda borçlunun kar-
deşi imtiyazlı olarak iştirak edebilecekler arasında sa-
yılmamıştır. 

CEVAP: A

29. İflasa karar verilmesiyle birlikte iflas açılmış olur. İflas 
kararı bütün sonuçlarını kararın verildiği andan itibaren 
meydana getirir. Bunun için kararın kesinleşmesi ge-
rekmez. Dolayısıyla A seçeneği doğru değildir. İflas da-
vasından ancak karar verilinceye kadar feragat edilebi-
lir, karar verildikten sonra feragat edilemez. İflas kararı-
na karşı tebliğden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. İflas kararı icra dairsince değil, iflas dai-
resi tarafından ilan edilir. 

CEVAP: B

30. Mahkeme kararlarının icraya konulabilmesi için ku-
ral olarak kesinleşmesi gerekmez. Mahkeme kararla-
rı hemen icraya konulabilir. Ancak istisnai olarak kesin-
leşmeden icra edilemeyecek ilamlar da vardır. İlk dört 
seçenekte verilenler kesinleşmeden icra edilemeye-
cek ilamlardır. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 
göre hakem karalarının icra edilebilmesi için kesinleş-
mesi gerekmemektedir. 

 CEVAP: E



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİDENEME  -  2

52015-16 - 2 DENEME / ÇÖZÜMLERİ

1. Klasik iktisat emek değer teoremine dayanır. Buna 
göre emek (zaman) bir malın değerinin hem nedeni 
hem ölçüsüdür. Bir malın üretimi ne kadar çok emek ih-
tiva ederse o kadar değerlidir. 

CEVAP: C

2. Doyum noktası toplam faydanın maksimum, yani mar-
jinal faydanın sıfır olduğu noktayı ifade eder. U = 4X – 
0,2X2 fonksiyonuna ait marjinal fayda fonksiyonu; MU 
= 4 – 0,4X olur. Marjinal faydayı sıfıra eşitlersek; MU 
= 4 – 0,4 X = 0 için X değeri 10 bulunur ve 10’u fayda 
fonksiyonunda yerine koyarsak, U = 4(10) – 0,2 (10)2 = 
20 sonucuna ulaşırız. 

CEVAP: B

3. Gelir tüketim eğrisi pozitif eğimli ise her iki mal da nor-
mal mal olacağı için gelir esneklikleri pozitif olur. Şayet 
gelir tüketim eğrisi negatif eğimli ise mallardan biri nor-
mal diğeri düşük mal olacaktır ancak hangi malın nor-
mal veya düşük mal olduğuna karar veremeyiz. Kahve 
veya sigaranın gelir esnekliği negatif olabilir. 

Gelir tüketim eğrisi sigara eksenine doğru kıvrılırsa si-
gara sürekli normal mal iken, kahve düşük mal hali-
ne gelir ve sigara normal mal olduğu için gelir esnek-
liği pozitiftir.

E şıkkında belirtilen cümle çerçevesinde Gelir tüketim 
eğrisi kahve eksenine dikse, kahvenin gelir esnekliği 
sıfırken, sigaranın gelir esnekliği pozitiftir.  

CEVAP: E

4. APPL

MPPL

APPL

MPPL

0 L

APPL
max = MPPL

Yukarıdaki şekil çerçevesinde ortalama ürünün marji-
nal ürüne eşit olduğu noktada ortalama ürün maksi-
mum seviyesine ulaşırken, marjinal ürünün ortalama 
üründen büyük olduğu birinci bölgede ortalama ürün 
artmaktadır. 

Bununla birlikte d seçeneğinde belirtilen cümle yanlış-
tır, çünkü orijinden çizilen doğru hangi noktada toplam 
ürüne teğetse, o noktada marjinal ürün değil, ortalama 
ürün maksimum seviyesine ulaşır.

E seçeneğinde verilen cümle de yanlıştır çünkü, top-
lam ürün maksimum seviyesine ulaştığında ortalama 
ürün değil, marjinal ürün sıfır olur.

CEVAP: B

5. Q = 2K + L biçimindeki bir üretim fonksiyonunda eş 

ürün eğrisinin eğimi olan marjinal teknik ikame oranı 
MPPL

MPPK
 = 1

2
 iken eş maliyet doğrusunun eğimi, w

r
 = 5

15
 

= 1
3

 tür. Dolayısıyla; MRTSL,K > w
r
 durumu geçerlidir. 

Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde I nu-

maralı eğimi daha küçük olan doğru, eş maliyet doğ-
rusudur.

K

0
90

LTVC3

Şekilden de görüldüğü üzere işletme rasyonel davran-

dığında mevcut finansal olanaklarıyla sadece işgücü 

istihdam etmelidir. Denge noktası L eksenin üzerinde-

ki köşe noktası olan TVC
w

 noktasıdır ki istihdam etme-

si gereken emek miktarı 150/5=30 olur. Denge emek 

miktarını üretim fonksiyonunda yerine koyarsak denge 

üretim miktarına ulaşırız.,

Q = 2K + L      Q = 2(0) + 30      Q = 30 olur. 

CEVAP: B

6. Q = AKaLb biçimindeki Cobb-Douglas tipi üretim fonksi-
yonunda a+b fonksiyonun homojenlik derecesini, çık-
tı esneklik katsayısını ve iktisadi olarak uzun dönem-
de ölçeğe göre getiri koşullarını gösterir. Şayet (a+b)<1 
ise ölçeğe göre azalan getiri koşulları geçerlidir ve bu 
durumda hem LRAC hem de LRMC artan aralıktadır. 

CEVAP: A

7. X malının ikamesi olan Y malının fiyatı artarsa, X malı 
talebi artar ve X malı talep eğrisi sağa kayar. Teknolojik 
gelişme ise arzın artmasına X malı arz eğrisinin sağa 
kaymasına yol açar. Dolayısıyla her iki eğrinin de sağa 
kayması denge işlem miktarını kesinlikle artırır ancak 
eğrilerin kayma şiddetleriyle ilgili bir bilgi olmadığı için 
denge fiyattaki değişim belirsizdir. 

CEVAP: B
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8. Üretici rantı işletmelerin üretime başlayacakları en dü-
şük fiyat seviyesi ile piyasada geçerli olan fiili fiyat sevi-
yesi arasındaki pozitif farktır. Geometrik olarak arz eğ-
risinin (Marjinal maliyet eğrisinin) üzerinde fiyatın altın-
da kalan alandır. Bunun yanında  Üretici rantı = Kar + 
Toplam sabit maliyet eşitliği ile gösterilebilir. Dolayısıy-
la şayet işletme karı sıfırsa rant sabit maliyete eşit olur. 

CEVAP: A

9. A piyasasının esnekliği daha düşük olduğu için A pi-
yasasında uygulayacağı fiyat daha yüksektir. Üretilen 
malın marjinal maliyeti her iki piyasada da aynıdır, do-
layısıyla dengede her iki piyasadan da elde edeceği 
marjinal hasılat aynı olacaktır. MC = 24 = MR

A piyasasındaki satış fiyatı;

MR P
e

MC P PA A
A

A A= − = ⇒ − = ⇒ =( ) ( )1
1

1
1
2

24 48

B piyasasındaki satış fiyatı;

MR P
e

MC P PB B
B

B B= − = ⇒ − = ⇒ =( ) ( )1
1

1
1
3

24 36

olur. 

Bu çerçevede C seçeneğinde verilen cevap yanlıştır.

CEVAP: C

10. Oransal talep eğrisi, grup talep eğrisinin firma sayısına 
bölünmesiyle elde edilir. Bu anlamda firmaların Pazar 
payını gösterir. Oransal talep eğrisi, ürün grubundaki 
malların maliyet yapılarının aynı olduğu biçiminde ifa-
de eden “aynılık varsayımı” altında çizilir. 

CEVAP: E

11. Bir ekonomide sahip olunan kaynakların tam ve etkin 
kullanılması sonucu oluşan hasıla düzeyine tam istih-
dam hasıla düzeyi, potansiyel hasıla ya da doğal hası-
la denilmektedir.

CEVAP: C

12. Keynes’e göre temel iktisadi sorun işsizlik yani eksik 
istihdamdır. Bunun temel nedeni efektif talep yetersiz-
liğidir ve çözmek için maliye politikası uygulanmalıdır. 

CEVAP: A

13. Harcamalardaki değişmenin milli gelir üzerinde yarat-
tığı etkiyi gösteren katsayıya çarpan-çoğaltan katsayı-
sı denilmektedir ve hasıla, otonom harcamalarda ki de-
ğişmenin çarpanla çarpımı kadar değişmektedir. 

CEVAP: C

14. Harcama çarpanının payı 1 iken transfer çarpanının 
payı MPC’dir. MPC de sıfır ile bir arasında bir sayı ol-
duğundan harcama çarpanı transfer çarpanından bü-
yüktür. Vergi çarpanı ise transfer çarpanının negatifidir.

CEVAP: A

15. İhracat otonom yani yurt içi gelirden bağımsızdır. Yurt 
dışı gelire ve reel kura bağlıdır.

CEVAP: E

16. İlaveler-sızıntılar yaklaşımına göre kapalı bir ekono-
mide denge koşulu tasarruf-yatırım farkının bütçe 
açığına-fazlasına eşit olmasıdır. Dolayısıyla tasarruf-
larla vergilerin toplamı kamu harcamaları ile yatırımla-
rın toplamına eşit olmalıdır.

CEVAP: C

17. Klasik okula göre AS tam istihdam düzeyinde dik bir 
doğrudur, eğimi sonsuz, fiyat düzeyine duyarlılığı sıfır-
dır.

CEVAP: A

18. J. Duesenberry tarafından öne sürülen nispi gelir hipo-
tezine göre tüketim harcamaları ülkelerin toplumsal ya-
pıları ve psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. 

CEVAP: D

19. Bugünkü 100 liranın her yıl %5’ten yatırılması duru-
munda iki yıl sonraki değeri 100(1+0,05)2=110,25 lira 
olur.

CEVAP: C

20. Keynes’e göre para işlem, ihtiyat ve spekülasyon ol-
mak üzere üç amaçla talep edilmektedir.

CEVAP: D
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21. Banka zorunlu karşılık oranı %12 olduğundan 1000 
lira mevduat için toplam rezervlerinden 120 lira karşılık 
ayırmalıdır. Toplam rezervleri 150 lira olduğu için men-
kul kıymet satışı yapmadan açabileceği ilave maksi-
mum kredi tutarı ancak 30 lira olabilir.

CEVAP: B

22. Harrod-Domar modeli, ekonomik büyümenin kararsız-
lığını açıklar. Ekonomi kendi haline, yani kapitalistle-
rin kararırına bırakılırsa, hızlandıran ilkesi nedeniyle 
arz ve talep dengesizliğine sürüklenir. Bıçak sırtı büyü-
me deyimi de, bu kararsızlığı vurgulayan bir mecazdır. 

CEVAP: B

23. s: tasarruf oranı

n: nüfus artış hızı

d: aşınma oranı 

Durağan duurmda şu eşitlik gerçekleşir:

s x y = (n + d ) x k

s x y = (0,02 + 0,06) · 1000 ⇒ s x y = 80

CEVAP: A

24. Gini katsayısı gelir dağılımı eşitsizliğini ölçer. Gini kat-
sayısının artması gelir dağılımı adaletsizliğinin artma-
sını, Gini katsayısının azalması ise gelir dağılımı eşit-
sizliğinin azalmasını gösterir. 

CEVAP: C

25. 1947 yılında açık ekonomi koşullarına uygun olarak ve 
IMF’nin kurulması ve Marshall Planı gibi gelişmelerin 
etkisiyle hazırlanan planın adı Türkiye İktisadi Kalkın-
ma Planı, diğer adıyla Vaner Planı’dır. Bu planın özel-
likleri; enerji, ulaştırma ve tarım sektörlerine yatırımla-
rın artırılması, özelleştirmeye destek verilmesi ve kır-
sal kesimin ekonomik standartlarının yükseltilmeye ça-
lışılmasıdır. Bununla birlikte, Vaner Planı uygulamaya 
konmamıştır. 

CEVAP: C

26. İthal ikamesi, ithalatın yerli üretim ile ikamesi anlamı-
na gelir. O halde, daha önce ithal edilen bir malın bun-
dan böyle yurtiçinde üretilmesi durumunda ithal ikame-
si meydana gelir. İthal ikameci sanayileşme stratejisin-
de, toplam arz içinde ithalatın payının azaltılması ve it-
halatın yerine yerli üretimin alması hedeflenir. İthal ika-
meci sanayileşme stratejisi i) iç piyasaya yönelik dönük 
üretimi esas alan, ii) korumacılığa dayalı ve iii) planla-
mayı öngören bir stratejidir. 

CEVAP: E

27. Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 
32 sayılı kararname ile gerçekleşmiştir. 32 sayılı karar-
namenin çıkartıldığı yıl 1989’dur. 

CEVAP: A

 
28. Stolper-Samuelson gelir dağılımı teoremi, Hecksher-

Ohlin modelinin sonuçlarından biridir. Buna göre ser-
best dış ticaret koşulları gelir dağılımını bol faktör le-
hine değiştirirken, İthalatı kısıtlamaya yönelik koruma-
cı dış ticaret politikaları, kıt faktör talebini artıracağı için 
gelir dağılımında kıt faktörün payını artırır. 

 CEVAP: B

29. Marshall-Lerner koşulu, ihraç malları fiyat esnekliği ile 
ithal malları fiyat esnekliği   toplamının birden büyük ol-
masıdır. Bu koşulun sağlandığı bir ortamda yapılan de-
valüasyonun dış ticaret bilançosu üzerindeki olumlu et-
kileri gecikmeli görülür. Devalüasyonun kısa dönemde-
ki ilk etkisi dış ticaret bilançosundaki açıkların artması 
biçiminde görülürken, belli bir uyum sürecinin ardından 
beklenen olumlu etkiler ortaya çıkmaya başlar.

İhraç malları fiyat esnekliği ne kadar büyükse, deva-
lüasyonun döviz kazandırıcı etkisi de o ölçüde büyük 
olacaktır. İthal malları fiyat esnekliğinin büyük olması 
ise, devalüasyonun döviz tasarrufu sağlayan etkisinin 
artmasına yol açar. 

CEVAP: D

30. Devletin olmadığı dışa açık bir ekonomide çarpan kat-
sayısı;

k= 
1

1− +c m
biçiminde hesaplanır. c marjinal tüketim 

eğilimini, m ise marjinal ithalat eğilimini gösterir. Soru-

daki verileri yerleştirirsek;

k = 
1

1 0 9 0 15
4

− +
=

, ,
 değerini buluruz ki, otonom har-

camalar 1 birim arttığında milli gelir 4 birim artacak-

tır. İthalat milli geliri azaltan bir sızıntı olduğu için, oto-

nom ithalat 25 birim arttığında, milli gelir 10 birim aza-

lacaktır. 

k = ∆ ∆ ∆Y k M Y= − ⇒ = − = −.( ) .( )4 25 100

CEVAP: A
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1. Sosyalizasyon bir mali olay değilken, devletin harcama 
yapması, vergilemeye ve borçlanmaya gitmesi, bütçe 
hazırlaması gibi faaliyetleri birer mali olaydır.

CEVAP: E

2. Maliye öncelikli olarak konut gibi özel ihtiyaçlar yerine 
milli savunma ve iç güvenlik hizmetlerinin yanında ada-
let ve diplomasi gibi sosyal ihtiyaçları ele alır.

CEVAP: E

3. Bir iktisadi unsurun üretim faaliyetini sadece devletin 
gerçekleştirmesi mali tekelin gelirlerinin bir gösterge-
sidir.

CEVAP: B

4. Üretimde bölüşümde ve kaynak tahsisinde etkinlik ile 
tam istihdam maliyenin ekonomik amaçları gelir dağılı-
mında adalet ise maliyenin sosyal amacıdır.

CEVAP: D

5. Yüksek vergi yükü ve yüksek enflasyonun birlikte gö-
rülmesi taksflasyon olarak adlandırılır.

CEVAP: A

6. Geniş anlamda kamu kesimi merkezi yönetim +  ye-
rel yönetim +  SGK + KİT + DSİ + Kamu Fonları’ndan 
oluşmaktadır.

CEVAP: E

7. Olumsuz dışsallıkların çözümünde burada verilen ör-
nek için sübvansiyon kullanılamaz.

CEVAP: C

8. Sıçrama tezi kamu harcamalarının artışını kamu gelir-
lerinin artışına dayandırır ve buna neden olan da katla-
nılabilir veya tölere edilebilir vergi yüklerinin artışı ola-
rak açıklar.

CEVAP: C

9. Kamu harcamalarında artış üzerine ilk kez inceleme-
lerde bulunan iktisatçı Alman Adolph Wagner’dir.

CEVAP: C

10. Kamu harcamaları sınıflandırması çeşitli unsurlar dik-
kate alınarak yapılmaktadır. Fonksiyonel sınıflandırma-
da kamu harcamasının hangi amaç için yapıldığı gö-
rülebilir.

CEVAP: C

11. Uzun vadeli yatırım projelerinde sermayenin kendini 
geç amorti etmesi yükleniciyi bizzat işi yapan ve işle-
ten haline getirir. Yap işlet modeli ile kamu hizmeti gö-
rülebilir.

CEVAP: B

12. Boumol’e göre kamu emek yoğun olup, düşük verimlilik 
ve yüksek maliyetle çalışmaktadır. Özel sektöre göre 
kıyaslandığında kamu kendi bünyesinde bu özellikle-
ri barındırmakta ve bu özellikler kamu harcamalarında 
artışa neden olmaktadır.

CEVAP: C

13. Maksimizayon yaklaşımını Buchanan-Tullocok ve 
Downs kullanmışlardır.

CEVAP: A

14. Vergi tarifesinde uygulanan en yüksek vergi oranı ile 
en düşük vergi oranı arasındaki fark yükseklik farkını 
ifade etmektedir. Buna göre soruda verilen gelir vergisi 
tarifesi için yükseklik farkı 15’tir.

CEVAP: B
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15. Matrah nicel bir olgudur ve spesik ve ad valorem mat-
rah olmak üzere iki şekilde belirlenmektedir. Spesifik 
matrahta vergiye sebep olan unsurun cinsi özelliği gibi 
kriterler esas alınmaktadır. Advalorem vergi ise mat-
rahın değer olduğu vergilerdir. Rayiç bedel üzerinden 
vergi uygulaması  advalorem vergilere bir örnektir.

CEVAP: D

16. Birincil bütçe dengesi faiz hariç toplam kamu giderleri-
nin, toplam kamu gelirlerine eşit olmasını ifade etmek-
tedir.

CEVAP: A

17. Parafiskal gelirler kurumların kendi içerisinde muhase-
beleşirler. B cetveline dahil edilemezler.

CEVAP: B

18. Uluslararası vergi hukuku çifte vergilendirme konuları-
nı inceleyen vergi hukuku alt dalıdır.

CEVAP: B

19. Veraset ve İntikal vergisinde, vergilerin hem şahsili 
hem yerselliği ilkesi geçerlidir.

CEVAP: C

20. Vergilerin kanuni ve fiili mükellefinin farklılaşabileceği 
gibi, vergi sorumlusu da bunlardan ayrı olarak düşünü-
lebilir. Tanım gereği vergi ödevlerine ilişkin yükümlü kı-
lınan ve vergi dairesine karşı muhatap olan üçüncü kişi 
vergi sorumlusudur.

CEVAP: C

21. Tamamlayıcı nitelikte olan ve defter, kayıt, belgeveya 
kanuni ölçüte göre yapılan tarhiyat ikmalen tarhtır.

CEVAP: B

22. Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durum-
larında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’a ya da Vergi Usul Kanunu’na başvurulmakta-
dır. Tahsil zamanaşımı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

CEVAP: D

23. 1929 da yaşanan Büyük Buhran’dan sonra borçlan-
ma sadece yatırımların finansmanı için kullanılabilecek 
olan bir araç olmaktan çıkmış ve olağan bir kamu geli-
ri haline gelmiştir. 

CEVAP: C

24. 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna 
göre bütçeler 3 yıllık hazırlanır ve 1 yıllık olarak yasala-
şırlar. Yasalaşan bütçeler ile aradaki fark 2 yıldır.

CEVAP: B

25. Sayıştay’ın görev çerçevesi Anayasamızın 160. Mad-
desinde çizilmiş, TBMM adına denetim yetkisini bu 
maddeden gelmektedir.

CEVAP: D

26. Alternatif seçenekler arasında Gelir Vergisi uygulanan 
artan oranlı tarife yapısı gereği otomatik istikrarlandı-
rıclık özelliği gösterebilir.

CEVAP: A

27. Petrol krizi ve o dönemde yaşanan stagflasyon sorunu 
Keynesyen karşı devrimin doğmasına neden olmuştur.
Parasalcı iktisat akımı ve rasyonel beklentiler teorisiyle 
Yeni Klasik İktisat okulu ortaya çıkmıştır.

CEVAP: E

28. Toplam talebin toplam arzdan büyük olduğu durumda 
enflasyon ortaya çıkmaktadır.

CEVAP: A

 
29. G>T harcamaların toplanan gelirden fazla olduğunu 

göstermektedir.

CEVAP: C

30. Denetim usulleri olarak iç denetim ve dış denetim kul-
lanılmakla birlikte; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’na göre harcama sonrası dış denetim 
Sayıştay aracılığıyla yapılmaktadır.

CEVAP: D



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİDENEME  -  2

102015-16 - 2 DENEME / ÇÖZÜMLERİ

1. Sosyal Sorumluluk: Muhasebeci mali nitelikteki iş-
lemleri kaydederken hiç kimsenin çıkarını değil top-
lumun menfaatlerini düşünerek kayıt yapmalıdır. Bilgi 
üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranıl-
ması gereğini ifade eder.

CEVAP: B

2. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işlet-
menin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması 
gereğini ifade eder.

Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler olası giderler ve 
zararlar için karşılık ayırırlar.

Muhtemel gelir ve karlar gerçekleşene kadar herhangi 
bir kayıt yapılmaz.

CEVAP: C

3. Bileşik Madde: Birden fazla borçlu hesaba karşılık tek 
hesabın alacaklandırıldığı, veya bir hesap borçlandırı-
lırken birden fazla hesabın alacaklandırıldığı madda tü-
rüne bileşik madde adı verilmektedir.

Kdv dahil nakit mal alınması durumunda şu kayıt ya-
pılır.

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

XXX

XXX
100 KASA XXX

A seçeneği → karma madde

B seçeneği → karma madde

C seçeneği → Basit madde

D seçeneği → Basit madde

CEVAP: E

4. İşletme senetli mal alışı sonucunda hem varlıkları artar 
hem de kaynakları artar. O halde işletme senetli mal 
alması durumunda bilançoda eşit büyüklükte bir artış 
olur.

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

XXX

XXX
321 BORÇ SENETLERİ XXX

– Senet keşide edilerek mal alımı

CEVAP: C

5. 

                                        01.10.2014                                          
102 BANKALAR 33.000

100 KASA 33.000

– Hesap açtırılması

                                        31.12.2014                                          
102 BANKALAR 675

642 FAİZ GELİRLERİ 675

– Faize ilişkin kayıt

656 KAMBİYO ZARARLARI 3.000
102 BANKALAR 3.000

– Değerleme Kaydı (2,75 – 2,5) x 12.000

B                      102 BANKALAR                    A

33.000 3.000

675

30.675

12.000$ x9x3 ay
1.200

270 $ x 45¨ = 1.350¨

270 $=

CEVAP: C

6. 

                                        01.07.2015                                          
102 BANKALAR 34.000

100 KASA 34.000

– Hesap açtırılması 20.000 $x1,7

   
Temmuz Ağustos Eylül

 01.10.2015 Vade sonu

                                        01.10.2015                                          
100 KASA 36.540

102 BANKALAR

642 FAİZ GELİRLERİ

646 KAMBİYO KARLARI

34.000

540

2.000
– Vade Sonu Kaydı

F=
ant

1.200
20.000 $x6x3

1.200 = 300$ Faiz

Faiz son kurdan TL’ye çevrilir 300$ x 1,8 = (1,8 – 1,7) 
x 20.000$ = 2.000¨ Kambiyo karı

CEVAP: D
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7. Stopaj: Verginin Kaynağından alınmasıdır.

Stopaj: 16.000 x 0,15 = 2.400

Net Faiz (Hesaba yatan Faiz) = 16.000 – 2.400¨ = 
13.600 

102 BANKALAR

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 
FONLAR

13.600

2.400

642 FAİZ GELİRLERİ 16.000

CEVAP: B

8. Alış değeri 20.000¨ olan hisse senetlerinin dönem 
sonu borsa değeri 15.000¨’ye düşmüşse bu hisse se-
netlerine 5.000¨ karşılık ayrılması gerekir.

654 KARŞILIK GİDERLERİ 5.000

119 MENKUL KIYMET DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

5.000

– Karşılık ayrılması

CEVAP: D

9. 

                                        01.10.2015                                          
102 BANKALAR

119 M.K DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI

25.000

5.000
110 HİSSE SENETLERİ

644 KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR

645 MENKUL KIYMET SATIŞ 
KARI

25.000

5.000

5.000

– Hisse Senedi satışı

CEVAP: A

10. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (–): Bilanço günün-
de senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenme-
sini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan rees-
kont tutarlarının izlendiği hesaptır. Hesaplanan rees-
kont tutarları bu hesaba alacak, 657 Reeskont Faiz Gi-
derleri hesabına borç yazılır. İzleyen dönemde bu he-
sap, 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabına aktarılarak 
kapatılır.

B               121 ALACAK SENETLERİ                 A

15.000

↓

14.500

                                        31.12.200X                                          
657 Reeskont Faiz Giderleri 500

122 Alacak Senetleri Reeskon-
tu

500

– Alacak Senetlerine Reeskont ayrılması

Görüldüğü gibi dönem sonunda yapılan kayıtta, alacak 
senetlerinin nominal değeri ile tasarruf değeri arasın-
daki fark, 657 Reeskont Faiz Gelirleri kullanımamış, bu 
hesabın iptal edilmesi 647 Reeskont faiz gelirleri hesa-
bı ile sağlanmıştır. Böylece, önceki dönem gider yazı-
dan tutar, bu dönem aynı tutarda gelir yazılmış ve bu-
nun sonucunda iptal edilmiştir.

CEVAP: D

11. Senet iskontosu: Senedin vadesini beklemeden vade 
farkıyla bankaya satılması işlemine senet iskontosu 
adı verilmektedir. İşletmeler paraya sıkıştığından dola-
yı bir gidere katlanırsa o giderin adı Finansman Gide-
ridir.

100 KASA

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

28.000

2.000
121 ALACAK SENETLERİ 30.000

– Senet İskontosu

CEVAP: B



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİDENEME  -  2

122015-16 - 2 DENEME / ÇÖZÜMLERİ

12. “126 Verilen Depozito ve Teminatlar” işletme tarafın-
dan üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenil-
mesi işletmenin gerçekleşecek bir borcunun ödenme-
si veya geri verilmek üzere aldığı bir değerin geri veril-
mesinin garanti edilmesi amacıyla bir sözleşme karşı-
lığı olarak, nakten ödenen tutarların izlendiği hesaptır.

Bu hesaba sadece nakit vb. olarak verilen ve bir yıl 
içinde geri alınacağı öngörülen depozito ve teminatlar 
kaydedilir. 

Depozito ve teminat verildiğinde bu hesaba kaydedi-
lir. Geri alındığında ise hesabın alacağına kayıt yapılır.

Not: Şayet verilen Depozito ve teminat geri alınamaz-
sa, hesap 659 Diğer olağan gider ve zararlar hesabına 
aktarılarak kapatılır.

Yapılması gerekli kayıt

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİ-
NATLAR

15.000

100 KASA 15.000

– Depozito verilmesi

CEVAP: D

13. 

B                153 TİCARİ MALLAR                 A

140.000 140.000

20.000

Sayım Sonucu mal mevcudu 15.000¨  ise 5.000¨’lik 
ise depodaki mallarda noksanlık söz konusudur.

197 SAYIM VE TESELLÜM NOK-
SANLIKLARI

5.000

153 TİCARİ MALLAR 5.000

– Dedodaki mallarda noksanlık çıkması

CEVAP: E

14. STMM = (Dönem başı mal mevcudu + Alışlar + Alış 
Giderleri) – Alış iadesi + Alış iskontosu ) – DSMM 
(100.000 + 250.000 + 5.000) – (7.500 + 12.500) – 
350.000

CEVAP: C

15. STMM = Net Satışlar / 1 + Kar marjı (300.000 – 20.000)  
/ 1,25 = 280.000 / 1,25 = 224.000 tl

CEVAP: D

16. 

B                           153 TİCARİ MALLAR                        A

Dbaşı mal mevcudu 175.000 Alış iadesi        25.000

Alışlar                      150.000 Alış iskontosu  7.500

Alış Giderleri           10.000 Satışın Maliyeti
Satış iadesi iptal Maliyeti 
16.000
20.000/1,25 = 16.000

300.000/1,25 = 240.000

351.000 272.500

DSS (Ticari Mallar hesabının kalanı)

CEVAP: B

17. Brüt Satış K/Z = Net Satışlar – STMM (300.000 – 
20.000) – 224.000 = 56.000 veya 224.000 x 0,25 = 
56.000 kar

CEVAP: B

18. (01.08.2014 tarihi ile 31.12.2014 tarihleri arasında 5 
aylık zaman söz konusudur. İşletmenin 5 aya isabet 
eden devlet tahvil faiz gelirinin hesaplanması

F = = 25.000=axnxt
1.200

500.00 x 12x5 ay
1.200

Dönemsellik kavramı gereği yıl sonunda Faize ilişkin 
tahakkuk kaydı yapılır.

                                        31.12.2014                                          
181 GELİR TAHAKKUKLARI 25.000

642 FAİZ GELİRLERİ 25.000

CEVAP: B

19. Tahvilin satış tarihine kadar işlemiş faiz gelirinin hesap-
lanması: F = (axnxt) / 1.200

= 35.000= 500.00 x 12 x 7
1.200

25.000 ¨’lik kısmına isabet eden tahvil faizi 250.000 / 
500.000 x 35.000 = 17.500 Nominal değer + İşlemiş 
Faiz (250.000 + 17.500) = 267.500 

267.500¨’lik devlet tahvili 270.000 ¨’ye satılırsa 
2.500¨’lik kar ortaya çıkar.

Karlı satış = 270.000 – 267.500 = 2.500¨ satış

CEVAP: B
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20. 191 ind KDV

2.000

       391 Hesaplanan KDV

2.500

190 Dev. KDV

250

191 KDV > 391 Hesaplanan KDV

Fark 190 Devreden KDV

191 İndirilen KDV < 391 Devreden KDV Fark 360 Öde-
necek vergi ve fonlar

                                        31.12.2015                                          
391 HESAPLANAN KDV 2.500

191 İND KDV 

190 DEVREDEN KDV

360 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR

2.000

250

250

– KDV Tahakkuk Kaydı

İşletmenin devlete borcu 500¨ ‘dir. Fakat geçen ay-
dan devreden kdv Tutarı ise 250¨ ‘dir. Bu tutar mah-
sup edildikten sonra halen işletmenin devlete 250 Bor-
cu bulunmaktadır.

CEVAP: D

21. 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.000
180 GELECEK AYLARA AİT 
GİD.

5.000

Daha önce 180 Gelecek Aylara ait Giderler hesabına 
kaydedilmiş olan gider Bu dönemin Tablosunda gide-
re dönüşmüştür.

CEVAP: B

22. 

                                        31.12.200X                                          
322 BORÇ SENETLERİ REESKON-
TU

5.000

647 REESKONT FAİZ GELİR-
LERİ BORÇ SENETLERİNE 
REESKONT HESAPLANMASI

5.000

                                        01.01.200X                                          
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 5.000

322 BORÇ SENETLERİ REES-
KONTU

5.000

– İptal kaydı

CEVAP: C

23. 320 Satıcılar

90.000

90.000¨ / 30.000$

İşletme 3¨‘den borçlanmıştır.Dönem sonu değerleme 
kur 2,85¨ ise (3 – 2,85) = 0,15¨ azalış söz konusudur. 
Bu durum işletmenin lehine durum olduğundan

                                        31.12.2014                                          
320 SATICILAR 4.500

646 KAMBİYO KARLARI 4.500

– Değerleme Kaydı

CEVAP: D

24. 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş 
ve Diğer yasal yükümlülükler hesabı: Yasal süresi 
içinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile Taksitlen-
dirme işlemine tabi tutulmuş vergi ve Yükümlülüklerin 
izlendiği hesaptır.

CEVAP: C
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25. 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XXX
360 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜ-
VENLİK KESİNTİLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

XXX

XXX

XXX

– Ücret Bodrosu Tahakkuk Kaydı

CEVAP: A

26. Ortalama Stokta Kalma süresi = 
360

Stok devir
hızı

360 / 24 = 15

Stok devir hızı = 
Satılan Ticari Malın Maliyeti

Ortalama Stok
15 = 

360.000
10.000 + Dönem sonu Stok

2

15 = 
360.000

10.000 + Dönem sonu Stok2 .

15 = 
720.000

10.000 + Dönem sonu Stok2 .

150.000 + 15 Dönem Sonu Stok = 720.000
15x Dönem sonu Stok

15  = 570.000/15

Dönem Sonu Stok tutarı 38.000

CEVAP: E

27. Net Satışlar
Öz Kaynaklar

Öz Kaynaklar
Toplam Yabancı

Kaynaklar

Net Satışlar
Toplam Yabancı

Kaynak

=

=

X

İşletmenin Yabancı Kaynaklar devir hızı oranını gös-
terir.

CEVAP: D

28. Hesap veya hesap grupları arasında Matematiksel 
bağlantılar kurmak suretiyle işletmenin mali yapısı ve 
karlılığı konularında yorum yapılmasına imkan veren 
Analiz Tekniğine Oran Analizi (Rasyo Analizi) adı ve-
rilmektedir.

CEVAP: A

29. Finansal Tabloların Analizinde kullanılan Teknikler 

1. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

2. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analizi)

3. Eğilim yüzdesi yöntemi ile Analiz (Trend Analizi)

4. Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyo Analizi)

CEVAP: B

30. Reeskont = Anapara x Faiz oranı x Süre
36.000

31.12.2014 tarihi ile 10.04.2015 tarihleri arasında 100 
günlük bir zaman dilimi söz konusudur.

R = 120.000 x 100 gün x 12
36.000

= 4.000

Tasarruf Değeri (peşin) = Nominal Değer – Reeskont 
Tutarı – 120.000 – 4.000 = 116.000 TL

CEVAP: C


