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HUKUK 

 
 

1. 1982 Anayasasına göre, milletlerarası anlaşmala-
rın onaylanmasının uygun bulunması TBMM’nin 
görevleri arasında yer almaktadır. Af yasasının ka-
bulü ise beşte üç çoğunlukla TBMM Genel Kuru-
lunca gerçekleştirilir. Seçimlerin yenilenmesi 
TBMM’nin kararı veya anayasada belirtilen neden-
lerden birisinin gerçekleşmesi halinde Cumhurbaş-
kanının kararıyla gerçekleşir. Bakanlar Kurulu 
TBMM’yi doğrudan olağanüstü toplantıya çağıra-
maz; bu yöndeki istemini Cumhurbaşkanına sunar. 
Fakat milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı 
kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 
Bakanlar Kurulu sorumludur. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile 
sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir. 
Bu doğrultuda A ve C seçeneğinde yer alan yer-
leşme ve seyahat hürriyeti ile mülkiyet hakkı kişi 
hak ve hürriyetlerindendir. Dilekçe hakkı ile vatan 
hizmeti ise siyasi hak ve ödevler kapsamında yer 
almaktadır.  E seçeneğinde yer alan ailenin ko-
runması ve çocuk hakları ise sosyal ve ekonomik 
haklardan olduğundan olağan dönem kanun hük-
münde kararnameleri ile düzenlenebilir. 

CEVAP: E 

3. Görülmekte olan bir davada uygulanan kanun veya 
kanun hükmünde kararnameler ile ilgili mahkeme 
hâkiminin yargılamayı durdurup aykırılık iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurması somut norm 
denetimi olarak adlandırılır. Somut norm denetimi 
itiraz yolu veya def’i davası olarak da adlandırıl-
maktadır. Somut norm denetiminde mahkemenin 
anayasaya aykırılığı re’sen görmesi veya tarafların 
ileri sürdüğü aykırılık iddiasını ciddiye alması gere-
kir ve Anayasa mahkemesi itirazın gelişinden itiba-
ren beş ay içinde kararını açıklamalıdır. 

 TBMM İçtüzüğü ile anayasa değişiklikleri yalnızca 
soyut norm denetiminin  (iptal davası) konusu ola-
bilir. Görülmekte olan bir davada meclis içtüzüğü 
ve anayasa değişiklikleri itiraz yolu ile anayasa 
yargısının denetimine tabi tutulamaz. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hiyerarşi ve idari vesayet idarenin bütünlüğünü 

sağlayan hukuki araçlardır. Merkezi idarenin yerin-
den yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisi 
idari vesayet kavramı ile açıklanır. Devlet tüzel kişi-
liğini temsil eden Milli Eğitim Bakanlığının kamu tü-
zel kişiliğine sahip olan Yüksek Öğretim Kurulunu 
denetlemesi idari vesayettir.  

CEVAP: A 

5 
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5. 1982 Anayasası’na göre Bakanlar Kurulunca çıka-
rılan tüzüklerin asli şekil şartını Danıştay inceleme-
sinden geçmek oluşturur. Dolayısıyla Danıştay in-
celemesinden geçirilmeden çıkarılan tüzükler şekil 
unsuru yönünden hukuka aykırı kabul edilir. 

                       CEVAP: B  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda uyarma, 

kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin 
durdurulması ve memurluktan çıkarılama olarak 
düzenlenmiş beş ayrı disiplin cezası türü vardır. 
Buna karşılık hakkında disiplin soruşturması veya 
ceza kovuşturması açılmış memurların atamaya 
yetkili amirler tarafından görevlerinden uzaklaştır-
maları kadrosu ile ilişiği kesilmese de kamu görev-
lilerinin statüsünde kısıntı yaratır. Memurluk statü-
sünde kısıntı yaratan bir diğer durum; memurun 
çalıştığı kadronun kaldırılması, kademesi ve dere-
cesine uygun bir başka kadroya atanıncaya kadar 
açıkta beklemesidir. Kadro açığı ve görevden 
uzaklaştırma önlemleri memurlar hakkında uygula-
nan bir disiplin cezası değildir. 

CEVAP: D 

7. Danıştay 2 idari 15 dava dairesi olmak üzere 17 
daireden oluşmaktadır. Danıştayın idari nitelikteki 
işleri görüşmesi, incelemesi, bunlar hakkında gö-
rüş bildirmesi ve kimi uyuşmazlık konularını karara 
bağlaması 1. Ve 17.  Dairenin (idari daire) görevleri 
arasında sayılmıştır. Bakanlar Kurulunca hazır-
lanmış tüzük tasarılarını incelemesi idari nitelikte 
bir faaliyet iken; yürürlüğe girmiş tüzük tasarıları 
hakkında açılan iptal davalarını karara bağlaması 
Danıştayın yargısal nitelikli görevleri arasında yer 
almaktadır.  Bu konudaki iptal davası istemi ilk de-
rece mahkemesi olarak Danıştayca karara bağla-
nır. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre dilekçe üze-

rinde ilk incelemede gözetilecek konular şunlardır:  

 Görev ve yetki 

 İdari mercii tecavüzü 

 Ehliyet  

 İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi 
gereken bir işlem olup olmadığı 

 Süre aşımı 

 Husumet 

 İYUK’un 3. ve 5. maddelere uygunlukları ince-
lenir. 

 İlk incelemede idari merci tecavüzünün saptanma-
sı halinde dilekçe görevli idari merciine tevdi edilir. 

    CEVAP: B  
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9. Ceza yasalarının yer bakımından uygulanmasında 
4 temel ilkeye göre hareket edilir. Bu ilkeler:  

• Mülkilik İlkesi 

• Şahsilik İlkesi 

• Koruma İlkesi ve 

• Evrensellik İlkesidir 

 Ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olan kanu-
nilik ilkesi ise ceza hukuku kurallarının yer bakı-
mından uygulanması kapsamında yer alan ilkeler-
den biri değildir.  

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik 
zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla 
işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ayrı-
ca aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille 
işlenmesi durumunda da, bu hüküm uygulanır yani 
"zincirleme suç" söz konusu olur (TCK m. 43). 

 Ancak; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence 
ve yağma suçlarında bu kuralın uygulanmayacağı 
TCK m. 43/3 de açıkça belirtilmiştir.  

CEVAP: E 

 

11. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri; danışmanlık 
tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, sağlık tedbiri 
ve barınma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Dolayı-
sıyla ıslah tedbiri çocuklara özgü güvenlik tedbirle-
rinden birisi değildir. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Tanıklıktan çekinme, kural olarak hiç kimse ken-

disini veya yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunma-
ya zorlanamaz. Bu ilke gereği, sanığın bazı yakın-
ları ve belli meslek grupları için tanıklıktan çekinme 
kurumu kabul edilmiştir.  

 Akrabalık nedeniyle tanıklıktan çekinebilecekler;  

• Şüpheli veya sanığın nişanlısı, 

• Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın 
eşi, 

• Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya 
kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, 

• Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan 
veya ikinci derece dahil kayın hısımları, 

• Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı 
bulunanlar, 

 Meslekleri ve sürekli uğraşları nedeniyle tanıklıktan 
çekinebilecekler; 

• Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, 
bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı 
görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler, 

• Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve 
bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 
veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dola-
yısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında 
öğrendikleri bilgiler, 

• Malî işlerde görevlendirilmiş mali müşavirler ve 
noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdik-
leri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. 

 Sanığın özel şoförü ise CMK’ya göre tanıklıktan 
çekilebilecek kişiler arasında yer almamaktadır. 

CEVAP: D 
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13. CMK’ya göre zorunlu müdafilik gerektiren haller 
şunlardır:  

• Şüpheli veya sanık çocuk ise 
• Şüpheli veya sanık  kendisini savunamaya-

cak derecede malul ise 
• Şüpheli veya sanık sağır ve dilsiz ise 
• Sanık veya şüpheliye alt sınırı beş yıldan 

fazla hapis cezasını gerektiren bir suç isnat 
edilmişse   

 soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için Sanık 
veya şüphelinin istemi aranmaksızın zorunlu olarak 
bir müdafi görevlendirilir.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Dürüstlük kuralı objektif iyiniyet kavramını ifade 

eder. Objektif iyiniyet olan dürüstlük kuralı; 

− Hakların kullanılmasında 

− Sözleşmenin değişen koşullara göre uyarlan-
masında 

− Sözleşmenin yorumlanmasında 

− Sözleşmenin değiştirilmesinde 

− Sözleşmenin tahvilinde (dönüştürülmesinde) 

− Sözleşmenin uygulanmasında 

–  Borçların ifasında gibi durumlarda karşımıza 
çıkar. 

 Ancak bir sözleşmenin kurucu unsurlarındaki ek-
siklikte dürüstlük kuralı uygulanmaz. Zira kurucu 
unsurlarda eksiklik varsa sözleşme meydana gel-
mez.  

CEVAP: E 

15. Medeni Kanun md. 688 de “paylı mülkiyette birden 
çok kimse maddi olarak bölünmüş olmayan bir şe-
yin tamamına belli paylarla maliktir.” Denmektedir. 
Yani paylı mülkiyet, bir mal üzerindeki mülkiyet 
hakkının, paylı olarak birden çok kimseye ait olma-
sı halidir. Paylar maddi olarak bölünmese de her 
paydaşın payı bellidir. MK md. 688/f.3 gereği, 
“paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik 
hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredile-
bilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczet-
tirilebilir.” Yani her paydaş, kural olarak, kendi payı 
üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

 Mk md. 223/f.2 gereği de, kanunkoyucu paylı 
mülkiyet konusu olan mallarda eşlerden herbirine 
diğer eşin rızası olmadıkça kendi payı üzerinde 
serbestçe tasarrufta bulunma hakkını tanımamıştır. 
Ancak eşler aralarında yapacakları bir anlaşma ile 
bu hükmün aksini kararlaştırabilirler. 

 Paylı mülkiyet birliği ve idaresi yönünde yapılan 
düzenlemeler gereği, paylı malın özgülendiği ama-
cın değiştirilmesi, olağanüstü yönetim işleri ile paylı 
malın devri veya üzerinde sınırlı ayni hak kurma 
gibi tasarruf işlemlerinin yapılması gibi işlemlerde 
paydaşların OYBİRLİĞİ aranır.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
16. Yasal ve atanmış mirasçı dilerse kendisine kalan 

mirası reddedebilir. Mirasın reddi, bozucu yenilik 
doğuran bir haktır. Mirasın reddi gerçek ve hükmi 
red olmak üzere iki çeşittir. Gerçek ret mirasçının 
iradesi ile ortaya çıkar ve şekle tabi değildir. Hükmi 
ret ise, ölüm tarihinde murisin ödemeden aczi 
açıkça belli ise veya bu durum resmen tespit edil-
miş ise hükmi ret kendiliğinden gerçekleşir (mah-
keme kararına gerek yoktur). Mirasın reddi süresi, 
yasal mirasçılar için murisin ölümünü öğrendiği ta-
rihten, vasiyetname ile atanan mirasçılar için muri-
sin bu tasarrufunun kendisine bildirilmesinden iti-
baren, miras sözleşmesiyle atanan mirasçılar için-
se murisin ölümünden itibaren 3 aydır.  

CEVAP: C 
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17. Medeni Kanun, halen mevcut olan veya henüz 
doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya 
olası olan herhangi bir alacak için ipotek kurulabi-
leceğini belirtmektedir. Alacak sona erince buna 
bağlı olan ipotek de kendiliğinden sona erer. Tapu 
kütüğünde görünen ipotek sadece şekli nitelik ta-
şır. Alacak sona erince ipotekli taşınmaz maliki, 
alacaklıdan ipoteğin terkin (silme) edilmesini iste-
yebilir. Alacaklı bu talebe uymazsa, ipotekli taşın-
maz maliki tapu kütüğünün düzeltilmesi davası 
açabilir.  

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. Altsoyun saklı payı yasal miras payının yarısıdır. 
Eşin saklı payı ise kiminle mirasçı olduğuna göre 
değişir. Mevzuata göre eş, altsoy ve üst soy ile mi-
rasçı ise yasal miras payının tamamını, diğer hal-
lerde ise yasal miras payının dörtte üçüdür. 

CEVAP: E 

19. 

 YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 

KURUCU 
YENİLİK 

DOĞURAN 
HAKLAR 

Bir hakkın kullanılması yeni bir 
hukuksal ilişkinin doğmasına yol 
açmakta ise buna kurucu yenilik 
doğuran hak denir. Alım, önalım, 
geri alım hakları örnek olarak veri-
lebilir.  

DEĞİŞTİRCİ 
YENİLİK 

DOĞURAN 
HAKLAR 

Var olan bir hukuksal durumun tek 
taraflı irade açıklaması ile değişti-
rilmesini sağlayan haklara değiştirici 
yenilik doğuran haklar denir. Seçim-
lik haklarda seçim hakkının kulla-
nılması gibi.  

BOZUCU 
YENİLİK 

DOĞURAN 
HAKLAR 

Kişilere, var olan bir hukuksal du-
rumu sona erdirme yetkisi tanıyan 
haklara ise bozucu yenilik doğuran 
haklar denir. Fesih hakkı gibi.  

CEVAP: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Öneri, bir sözleşmeyi meydana getirmek amacı ile 

bir kimsenin teklifini içeren ve karşı tarafa yönelti-
len süre ve şart koşullarını içerebilen irade beyanı-
dır. Bir başka ifadeyle öneri, sözleşmenin yapılma-
sı teklifini kapsayan ve bu amaçla zaman itibariyle 
daha önce yapılan, karşı tarafa varması gerekli, 
tek taraflı, kesin ve bağlayıcı bir nitelik taşıyan, 
muhatabın kabulü ile sözleşmenin kurulması sonu-
cunu doğuran irade açıklamasına denir. Öneri, ku-
ral olarak özel bir şekle tâbi değildir.  Önerinin 
özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:  
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Öneri Karşı Tarafa 
Varmalıdır 

 

Öneri, muhataba ulaşması 
gerekli irade açıklamalarından-
dır. Önerinin hüküm ve sonuç 
için, muhatabın hâkimiyet ala-
nına ulaşması gerekir. Öneri, iş 
hayatındaki uygulamalara göre 
uygun bir zamanda muhatabın 
posta kutusuna, evine veya iş 
yerine ulaşmakla ya da yetkili 
personeli tarafından kabul 
edilmesiyle hâkimiyet alanına 
ulaşmış sayılır. Öneri, belli bir 
kişiye yapılabileceği gibi herke-
se açık yani kamuya yönelik de 
yapılabilir.   

Öneri Sizleşmenin 
Esaslı Unsurlarını 

İçermelidir 

Geçerli bir öneri sözleşmenin 
tüm esaslı unsurlarını içermeli-
dir. Bu nedenle, bir satış söz-
leşmesinde satılan şey ile satış 
parası, objektif esaslı unsurlar 
oldukları için bunların öneri 
açıklamasında açıkça belirtil-
mesi gerekir. Bunun yanında, 
öneren sözleşmenin kurulması-
nı bazı yan noktalar üzerinde 
anlaşma sağlanmasına bağla-
mış da olabilir. Bunlar da söz-
leşmenin sübjektif esaslı nokta-
ları haline getirildiklerinden, 
öneride tam ve açık olarak 
belirtilmelidir. Ancak bunların 
sözleşmede belirtilmesi şart 
değildir.  

Öneri Hukuki 
Sebebi İçermelidir 

Sözleşmenin kurulabilmesi 
hukuki sebebin varlığına bağlı-
dır. Bu nedenle, muhatabın 
öneri açıklamasında, kurulması 
teklif edilen sözleşmenin hukuki 
sebebini açık olarak anlaması 
gerekir.  

Öneren  
Önerisinde Ciddi 
Ve Önerisiyle Balı 

Olma Niyetinde 
Olmalıdır 

Önerenin bağlanma niyetiyle 
yapmadığı öneri, öneri olarak 
nitelendirilemez. 

CEVAP: B 

 

 
 
 

21. Hukuki işlemler genellikle bizzat yükümlülük altına 
giren taraflarca yapılır. Ancak bu durum emredici 
olmadığından bir zorunluluk değildir. Yani işlem 
başkaları aracılığıyla da yapılabilir. İşte, bir kimse-
nin, hüküm ve sonuçları başka bir kişinin hukuk 
alanında doğmak üzere o kişinin ad ve hesabına 
hukuki işlem yapma yetkisine temsil denir. Temsil 
ilişkisini en yaygın şekliyle ikiye ayırabiliriz.  

 Doğrudan Doğruya Temsil: Bir kişinin sahip 
olduğu temsil yetkisine dayanarak, başka bir kişi-
nin ad ve hesabına hukuki işlem yapmasına denir. 
Bu temsil türünde ikinci bir işleme gerek kalmaksı-
zın yapılan hukuki işlem, hüküm ve sonuçların do-
ğurdun doğruya temsil olunan kişinin hukuki ala-
nında doğurur. Yapılan hukuki işlemden doğan hak 
ve borçların sahibi, temsil olunandır. Örneğin: (A) 
müfettiş olarak Erzurum'a atanmıştır. Erzurumlu 
çok fazla tanıdığı olmadığından nerede ev kirala-
ması gerektiğini bilemeyen (A), eski arkadaşların-
dan (T)'yi arayarak kendisine bu konuda yardımcı 
olup olamayacağını sorar. Tesadüf o dur ki, (T) 
tam da o sıralarda Erzurum da bulunmaktadır. (T) 
kısa bir sürede bir ev bulur ve kiralamak için ev 
sahibi ile bir sözleşme yapar. Sözleşmede evi (A) 
adına kiraladığını ve onun kiracı olarak kalacağını 
belirtir. 

 Dolaylı Temsil: Bu temsil türünde temsilci kendi 
adına fakat temsil olunan kişi hesabına hareket 
eder. Bu nedenle dolaylı temsilde iki hukuksal iş-
lem söz konusu olur. Birinci aşamada, temsilci 
üçüncü kişiyle kendi adına fakat temsil olunanın 
hesabına bir işlem yapar. Daha sonra da, bu işle-
min sonuçlarının temsil olunana devir işlemi yapılır. 
Zira bu devir işlemi yapılmayacak olursa, sözleşme 
temsilci adına yapılmış olduğundan sonradan 
meydana gelecek olası zararlardan bizzat temsilci-
nin kendisinin sorumlu tutulması kaçınılmaz ola-
caktır. Dolaylı temsile örnek verecek olursak, yuka-
rıda ki örneği buraya uyarlamamız yeterli olacaktır. 
Önceki örnekte (T), evi kiralarken kira sözleşmesi-
nin tarafı olarak arkadaşı (temsil olunan) A'yı işaret 
etmiş ve sözleşmeyi onun adına kurmuştu. Burada 
ise (T) kira sözleşmesini kendi adına kuracak yani 
aslında evi kendisi için tutmuş gibi davranacak, 
sonra bu kira sözleşmesinin taraf olma sıfatını 
(A)'ya devredecektir. 

CEVAP: B 
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22. Rekabet yasağı kurumu hukukumuzda çeşitli söz-
leşmelerde ve ortaklık türlerinde öngörülmüştür. 
Yasadan doğan rekabet yasağının yanı sıra, bir 
ilişkide taraflar, sözleşmeye dayalı bir rekabet ya-
sağı da kabul edebilir ve sözleşmenin sona erme-
sinden sonra bile taraflardan birinin ya da ikisinin 
birbirleriyle yarışmalarını önleyebilirler. Bu anla-
mıyla rekabet yasağı, işçinin hizmet sözleşmesinin 
sona ermesinden sonra, işverenle rekabet etme-
meyi taahhüt etmesidir. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde işçinin hukuken yapmaya yetkili olduğu bir 
fiili yapmaması durumdur ve süreklilik arz eder. Bu 
nedenle rekabet yasağı “sürekli ve yapmama” 
edimi olarak tanımlanabilir.  

CEVAP: B  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Bir tacir daha fazla müşteri çevresine ulaşabilmek 

amacıyla ticari faaliyetleri gereği iş yerlerinin sayı-
sını artırabilir. Bu durumda tacirin birden fazla iş-
letmesinin olması gerekir. Dolayısıyla tacir her iş-
letmesini ayrı ayrı ticaret siciline tescil ettirmelidir. 
Bunun yerine tacir bütün işletmelerini aynı çatı al-
tında toplamak isteyebilir. Bu durumda tacirin ihti-
yacına cevap verecek olan merkez şube ayrımı 
karşımıza çıkmaktadır.  

 Merkez: Aynı veya birbirine bağlı konularda çalı-
şan şube veya şubelere iç idare bakımından emir 
ve direktif veren ve şube hesaplarının toplandığı 
işyeridir. Her ticari işletmenin merkezi tektir. Bir ta-
cirin birden fazla işletmesi varsa her işletmesinin 
idaresinin bağımsız olması gerekir. Ancak bu du-
rumda birden fazla merkezden söz edilebilir. Her 
tacir ticari işletmesini açıldığı günden itibaren 15 
gün içinde işletme merkezinin bulunduğu yer tica-
ret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.  

 Şube: Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezin 
bulunduğu sicil çevresi içinde isterse başka bir sicil 
çevresi içinde olsun bağımsız sermayesi veya mu-
hasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
kendi başına sınaî ya da ticari faaliyetin yürütüldü-
ğü yerler ve satış mağazaları şubedir. Bir yerin şu-
be sayılabilmesi için birtakım unsurların varlığı ge-
rekir. Şöyle ki: 

• İç ilişkilerde bağımsız olmak 

• Dış ilişkilerde bağımsız olmak 

• İdare ayrılığı 

• Yer, sermaye ve muhasebe ayrılığı 

* Şubeler merkezin kullandığı ticaret unvanını 
şube olduklarını belirterek kullanmak zorunda-
dır. 

* Türkiye merkezli şubeler ve unvanları bulun-
dukları yer ticaret siciline şube oldukları belirti-
lerek tescil ve ilan edilir.  

* Merkezleri Türkiye dışında bulunan şubeler de 
yerli şubeler gibi tescil ve ilan edilir. (Yabancı 
merkezli şubeler kendi ülkelerindeki ticaret un-
vanı hükümlerine tâbi kılınabilir.) 

* Bir ticari işletme devredileceği zaman devrin 
kapsamına kural olarak şubeler de girer. 

* Şubeler merkezden ayrı olarak bulundukları 
yerdeki ticaret ve sanayi odalarına kaydolmak 
zorundadır. 

* Şubelerin hukuki işlemlerinden dolayı açılacak 
davalar merkezin bulunduğu yerde açılabilece-
ği gibi şubenin bulunduğu yerde de açılabilir. 
(İflas davası yalnızca merkezin bulunduğu yer-
de açılır.)  

CEVAP: C 
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24. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÖZELLİKLERİ 

• En az 1 kişiden oluşur.  

• Görev süresi en çok 3 yıldır. Yeninden seçilebi-
lir. 

• Kural olarak Genel Kurul belirler. Ancak esas 
sözleşme ile atanabilir. Kamu Tüzel Kişileri ta-
rafından atama gerçekleştirilebilir. Yönetim Ku-
rulu, kendisi boşalan üye yerine yeni bir kişiyi 
ilk genel kurulun oyuna sunmak şartıyla ataya-
bilir. 

• YK üyelerinin pay sahibi olması gerekmez. 

• Gerçek kişiler de tüzel kişiler de YK üyesi ola-
bilir. 

• Yeni TTK’nın ilk şeklinde kabul edilen yönetim 
kurulu üyelerinden en az birinin Türk vatandaşı 
olması ve dörtten fazla üyeli yönetim kurulla-
rında bir üyenin yüksek öğrenim görmüş olma-
sı Türkiye’de yerleşik olması şartları 26.6.2012 
değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

• YK, sözleşmede aksi belirtilmedikçe üye tam 
sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda ha-
zır bulunanların çoğunluğu ile de karar alır. Oy-
lar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplan-
tıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa 
söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. 

• Her üyenin 1 oy hakkı vardır,  

• Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. 

• Üyeler toplantıya vekil aracılığıyla katılamazlar. 

• YK üyeleri kendilerinin, alt-üst soy, eş 3. Dere-
ceye kadar kan ve kayın hısımları ile ilgili top-
lantılara katılamazlar. 

CEVAP: A 

 
 
 
 
 
 

25. Emre yazılı senetler, belirli bir kişinin adına yazılı 
olup da, emre kaydını içeren veya kanunen böyle 
sayılan kıymetli evraktır. 

 Buna göre, bir kıymetli evrakın emre yazılı sayıl-
ması iki şekilde gerçekleşir: 

 İradî Emre Yazılı Senetler: Lehtarın adının yanın-
da emrine kaydının yazılması halinde söz konusu 
olur. Örneğin, “Ali Ak veya emrine”, “Ali Ak veya 
emrühavalesine” şeklinde bir kaydı içeren senetler 
emre yazılıdır. 

 Kanunen Emre Yazılı Senetler: Kambiyo senetle-
ri ile makbuz senedi ve varant kanunda kanunen 
emre yazılı senet olarak düzenlenmişlerdir. Bu se-
netleri emre yazılı hale getirebilmek için “emrine” 
veya “emrühavalesine” gibi bir kayda gerek yoktur. 
Kanunen emre yazılı senetlerde, lehtarın ismen 
gösterilmiş olması senedin emre yazılı sayılması 
için yeterlidir. 

 Emre yazılı senetlerin devri, “ciro ve zilyetliğin 
devri” yoluyla gerçekleştirilir. 

 Ciro, senedin arka yüzüne, burada yer kalmamışsa 
senede yapıştırılacak bir kâğıda (alonj) yapılabilir. 

 Ciro, “tam ciro” ve “beyaz ciro” olmak üzere iki 
şekilde olabilir. 

 Buna göre, “Ali Ak emrine ödeyiniz, Mehmet Pak 
(imza)” şeklindeki ciro, tam cirodur. 

 Tam ciroda, senedi devralacak kişi ismen gösteril-
diği bir irade beyanı devreden kişi (ciranta) tarafın-
dan imzalanır. 

 Buna karşılık, ciranta senedin arka yüzünü imzala-
yarak devralana verecek olursa, senet, beyaz ciro 
ile devredilmiş olur.  

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Aval, senede ilişkin taahhütlerin garanti altına 

alınması için yapılan kambiyo taahhüdüdür. Kimin 
lehine yapıldığı belli olmayan aval şerhi KEŞİDECİ 
lehine yapılmış sayılır.  

CEVAP: D 
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27. Burada borçlunun ödeme emrine itiraz edememesi 
kusuruna dayanmamaktadır. Borçlunun elinde ol-
mayan sebeplerle yani kusurunun olmadığı haller-
de zamanın da itiraz edememişse başvuracağı yol 
gecikmiş itirazdır.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
28. İflas idaresinde görev yapacak 3 üye için aday 

belirleme yetkisi “birinci alacaklılar toplantısına” ait-
tir. Birinci alacaklılar toplantısı tarafından belirlenen 
adaylar arasından icra mahkemesi 3 üye seçerek 
iflas idaresinin oluşmasını sağlar.  

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
29. Adi konkordato tacir olup olmadığına bakılmaksızın 

her türlü borçlu için öngörülmüş bir yoldur.  

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
30. İflas ödeme emrinde, genel haciz ve kambiyo 

senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerden farklı 
olarak borçlunun mal beyanında bulunması zorun-
luluğuna ilişkin bir ihtar yer almaz. Zira iflas taki-
binde borçlunun haczi mümkün olan bütün mal 
varlığı iflas masasına girer ve tasfiye edilir. 

CEVAP: C 
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İKTİSAT 

 

1. Stagflasyon ile mücadele etmek amacıyla 1970’li 
yıllarda geliştirilen Arz Yanlı İstisat anlayışına göre, 
üretimi artırmak için vergi oranlarının optimal dü-
zeyinin üzerine çıkarılmaması gerekir. Arz Yanlı İk-
tisat yaklaşımı vergi oranlarının optimal düzeye ar-
tırılıncaya kadar devletin vergi hasılatının artacağı-
nı, vergi oranının bu optimal oranı aştığında ise 
üreticilerin üretimden çekileceğini ve bu nedenle 
de devletin vergi hasılatın azalacağını ileri sürmek-
tedir. Bu nedenle devletin ekonomik hayatta mü-
dahaleci rol alması ekonomik faaliyetleri olumsuz 
etkileyeceğini ve devletin ekonomiye müdahale 
etmemesi gerektiğini savunur. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gelir tüketim eğrisi, mal fiyatları ve tüketici tercihle-

ri veri iken tüketicinin farklı gelir seviyelerinde fay-
da maksimizasyonu sağladığı noktaların geometrik 
yeridir. Eğri üzerindeki her noktada tüketici denge-
dedir ve fayda maksimizasyonu sağlanmıştır. Şe-
kilde görüldüğü gibi gelir tüketim eğrisi burada po-
zitif eğimlidir ve her iki malın tüketilen miktarı art-
maktadır.  Eğrinin şekli eksenlerden birine doğru 
büküldüğünde ya da negatif eğimli olduğunda tüke-
tilen mallardan birinin tüketimi artarken diğerinin ki 
azalacaktır. Dolayısıyla eğri üzerindeki her noktada 
en az bir malın tüketimi azalacaktır ifadesi her za-
man doğru bir ifade olmayacaktır. Gelir tüketim eğ-
risinin pozitif eğimli olduğu durumda her iki malın 
tüketilen miktarı artmaktadır. 

 
CEVAP: E 

3.  İkame 
Etkisi 

Gelir  
Etkisi 

Toplam  
Etki 

 Normal mal Negatif Negatif Negatif 
 Düşük mal Negatif Pozitif Negatif 
 Giffen mal Negatif Pozitif Pozitif 

 İkame ve gelir etkilerinin malların cinslerine göre 
ayrıştırıldığında yukarıdaki tabloda da görüldüğü 
gibi gelir etkisi malın cinsine göre farklılık göster-
mektedir. Bir malın fiyatının düştüğü durumda gelir 
etkisinin negatif olması, tüketicinin bu maldan ya-
pacağı tüketimin artacağını ancak yine bir malın fi-
yatının düşmesi durumunda gelir etkisinin pozitif 
olması tüketicinin bu maldan yapacağı tüketimin 
azalacağını ifade eder. Buna göre, tüketilen malın 
giffen mal olduğu durumda bu malın fiyatının düş-
mesi, malın tüketilen miktarının azalacağını ifade 
eder. 

CEVAP: B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ed = 

d

4Q P
P Q

⋅
Δ

 

 Soruda iki miktar ve iki fiyat verilmediği için formül-
de bunları yerlerine yazmak mümkün değildir. Bu 
tür sorularda formülde ilk terim olan (ΔQ/ΔP) yerine 
soruda verilen talep fonksiyonunda fiyatın önünde-

ki kat sayısı yani eğim değerinin tersi olan 
1

eğim
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

terim yazılır. Buna göre, 

 Qd = 90 − 3 ⋅ 10 = 60 

 Qd = 60 

 Ed = −3 ⋅ 10
60

 

 Ed = −0,5 

CEVAP: A 
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5. Tavan fiyat, malın fiyatının çıkamayacağı üst sınırı 
belirlemektedir. Bu nedenle temel amaç tüketiciyi 
korumaktır. Ancak tavan fiyat denge fiyatının altın-
da belinlendiği için (aksi hâlde bir anlam olmaz) 
üreticilerin üretimlerini kısmalarına yol açar. Üreti-
ciler kaynaklarını fiyatı daha yüksek olan malların 
üretimine kaydırırlar. Bu nedenle tavan fiyat uygu-
laması hükümetin kaynak dağılımına müdahalesi-
dir. Ayrıca tavan fiyat politikası fiyat artışlarını sınır-
ladığı için enflasyonu önler. Tavan fiyat uygulama-
sı ayrıca, döviz kurunun denge piyasa kurunun al-
tında tutulmak istenmesi durumunda sabit kur poli-
tikası aracı olarak da değerlendirilir. Ancak tavan 
fiyatın üreticiye koruma gibi bir amacı yoktur. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 

 Şekilde görüldüğü gibi üretimin ikinci bölgesinde 
marjinal ürün azalmaktadır. Dolayısıyla marjinal 
ürünün önce arttığı sonra azaldığı şeklinde ifade 
birinci bölgede geçerlidir. 

CEVAP: D 

7. APPK = KTPP
K

 olduğuna göre; 

 APPK = K0,5 ⋅ L0,5/K = 0,5 L = 25 olduğuna göre; 

 APPK = K0,5•25/K = 0,5 

 APPK = 5§K/K = 0,5 

 5/§K = 0,5 

 §K = 10 

 K = 100 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. TC = Q3 − 6Q2 + 15Q şeklinde toplam maliyet 

fonksiyonu için görülmesi gereken ilk şey veri top-
lam maliyet fonksiyonunda sabit maliyetin olma-
masıdır. Bu durumda firmanın marjinal ortalama ve 
ortalama değişken maliyetleri bulalım. 

 MC = 
dTC
dQ

 = 3Q2 − 12Q + 15 

 AC = 
TC
Q

 = Q2 − 60 + 15 

 AVC = 
TVC

Q
 = Q2 − 6Q + 15 

 Görüldüğü gibi üretim düzeyi ne olursa olsun fir-
manın ortalama değişken maliyeti, ortalama mali-
yete eşittir. 

CEVAP: A 
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9. Rekabetçi piyasada yer alan bir firmanın kâr mak-
simizasyon koşulu MR = MC koşulunun sağlanma-
sıyla gerçekleşir. Soruda marjinal hasılatın marjinal 
maliyetten daha büyük olduğu durum söz konusu 
olduğuna göre bu durumdaki firmanın ilk amacı kâr 
maksimizasyonu koşulunu sağlamak olacaktır. 
Mevcut üretim düzeyi MR = MC üretim düzeyinin 
altındadır ve firmanın kâr maksimizasyonunu 
sağlamasi için üretimi artırması gerekmektedir. 

CEVAP: B  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. Monopol bir firmanın kâr maksimizasyon koşulu 

MR = MC koşulunun sağlanmasıyla gerçekleşir. 
Soruda firmanın kâr maksimizasyon koşulunu, 
sağladığı ve bu üretim düzeyinde marjinal hasılatı-
nın sıfır olduğu durumda marjinal maliyette sıfırdır. 
Marjinal hasılatın sıfır olduğu noktada 
monopolcünün toplam hasılatı maksimum olacak-
tır. Bu üretim düzeyi aynı zamanda talep eğrisi 
üzerinde esneklik değerinin bire eşit olduğu nokta-
yı ifade etmektedir. 

CEVAP: C 

11. 

 

 Şekilde görüldüğü gibi firmanın kâr maksimizasyo-
nu üretim düzeyi (MR = MC) E noktasında gerçek-
leşmiştir. Monopolcü rekabet piyasasında yer alan 
firma uzun dönemde her zaman normal kâr elde 
edecektir. 

 Firmanın normal kâr elde ettiği bu üretim düzeyin-
de firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi 
şekilde de görüldüğü gibi negatif eğimlidir. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Enflasyon oranı eğer çift haneli rakamlarla (veya 

üç haneli) ifade ediliyorsa, fisher etkisi yani nomi-
nal faiz oranı reel faiz oranı ve beklenen enflasyo-
nun toplamından ibarettir görüşü ortadan kalkacak 
ve tam hesaplama yöntemi devreye girecektir. Bu-
na göre; 

 i = Nominal faiz oranı 

 r = Reel faiz oranı 

 πe = Beklenen enflasyon oranı 

 r = 
e

e e

i 0,60 1 0,40
1 1 2

− π − −= =
+ π + π

 = 0,20 

CEVAP: E 
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13. Bu modelde denge gelir ve üretim düzeyinin belir-
leyicisi toplam harcamalardır. Ekonomi dengede 
iken üretim ve gelir düzeyi planlanan toplam har-
camaya eşittir. Ancak planlanan harcamalar her 
zaman gelire eşit olmayabilir. Gelir ile planlanan 
harcamalar arasındaki fark planlanmayan stok de-
ğişmesini ifade eder. Stok değişikliğine planlan-
mamış yatırımlar olarak karşımıza çıkar. Denge de 
planlanan harcamalar (toplam talep) gelire (hasıla) 
eşittir. Bu durumda yatırımlarla tasarraflarda birbi-
rine eşit olur. Basit keynesyen model de milli gelir 
dengesi faiz değişmeleri ile olmaz. Dengeyi sağla-
yan stok değişmeleridir. Bu model de faizle sabit 
kabul edilecektir. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

 

 LM eğrisinin likidite tuzağı bölgesi eğrinin yatay 
eksene paralel olan kısmıdır. i0 faiz oranında, eko-
nomik birimler spekülatif para taleplerini arttırırlar. 
i0, ekonomik birimlerin tahmin ettikleri en düşük faiz 
oranıdır. İ0 faiz oranındaki bir değişme, para talebi-
nin de değişmesine yok açar. Bu nedenle likidite 
tuzağı bölgesinde para talebinin (spekülasyongü-
düsüyle para talebinin), faize duyarlılığı sonsuzdur. 
Bu durumda arz edilen paranın tümü elde atıl ola-
rak tutulmaktadır. 

CEVAP: B 

15. 

 

 Para arzındaki azalma LM’yi sola kaydırırken kamu 
harcamalarının artması IS’yi sağa kaydıracaktır. 
Bu iki değişmenin hasıla üzerindeki etkisi belirsiz-
dir. Dolayısıyla toplam talep eğrisi üzerindeki etkisi 
de belirsizdir. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 

 

 Genişletici maliye politikası IS eğrisinin sağa kay-
masıyla ifade edilir. Gelir düzeyi artar faiz oranı 
yükselir. Paranın dolaşım hızı faiz oranındaki de-
ğişmelerden etkilenen bir unsurdur faiz oranı arttı-
ğında ekonomik birimlerin ellerinde atıl para tutma-
larının maliyeti artar, bu nedenle spekülatif para ta-
lebi (Ls) düşer. Para ekonomiye yönlendirilir. Para-
nın dolaşım hızı artar. 

CEVAP: D 
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17. Dış dünya faiz düzeyinin yükselmesi, aynı faiz 
düzeyinde daha az sermaye girişine,daha çok 
sermaye çıkışına yol açacağı için dış denge bozu-
lur. Dış açık karşısında artan döviz talebini karşı-
lamak üzere Merkez Bankası ulusal para karşılı-
ğında piyasaya döviz sürer. Ulusal para arzı azalır, 
sabit kur korunur. LM sola kayar. Daha yüksek fa-
iz, daha düşük hasıla düzeyinde yeni bir iç ve dış 
denge kurulur. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 

 

 Dalgalı döviz kuru rejiminde, sermaye hareketleri-
nin de sınırsız olduğu bir ekonomide hasılayı art-
tırmak amacıyla bağımsız para politikası izlenmesi 
gerekir. Bağımsız para politikası ve tam sermaye 
hareketliliği koşullunda sabit döviz kuru sistemin iz-
lenmesi hasıla üzerinde hiçbir olumlu etki oluştu-
ramaz. Bu nedenle, bu koşullara üçlü açmaz (im-
kansız üçlü) adı verilir. Koşullardan en az birinin 
değiştirilmesi gerekir. 

CEVAP: E 

19. Merkez Bankası, bankalara reeskont kredisi vere-
rek likidite temin eder. Bankalar bankalararası pi-
yasadan ve merkez bankasından fon temin edebi-
lirler. Merkez bankası, bankalar için en son başvu-
ru kaynağıdır. Merkez Bankasının belli bir reeskont 
oranı karşılığında fon temin etmesi bankalar için bir 
güvence oluşturur. En likidite sıkışıklığı döneminde 
ticari bankalar bu kaynağa başvurabileceklerini bi-
lirler. Bu nedenle faaliyetlerini daha rahat yürütür-
ler. 

CEVAP: C 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. Klasik miktar teorisinin Fisher Yaklaşımı, işlem tipi 

miktar kuramını ifade eder. Bu modelde para sa-
dece günlük işlemler için talep edilir, elde tutula-
maz. Fisher Yaklaşımı, bir toplam talep-toplam arz 
teorisidir. 

 
AD AS

m V P Y⋅ = ⋅  

 Kısa dönemde V ve Y sabit olduğundan para arzı 
para talebi dengesi, fiyatlar genel düzeyinin de-
ğişmesiyle sağlanır. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
21. Paranın miktar teorisinin kabul eden klasik yakla-

şımda para talebi gelir düzeyine bağlıdır, faiz ora-
nından bağımsızdır. Klasiklerde para, sadece iş-
lem güdüsü ile talep edilir, spekülasyon güdüsü ile 
para talebi yoktur. Klasik yaklaşımda faiz, makro 
denge içerisinde sadece dengesizlik durumunda 
ortaya çıkar. Bu nedenle para talebinin faiz esnek-
liği sıfırdır. 

CEVAP: D 
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22. J eğrisi: Devalüasyonun dış ticaret dengesi üze-
rindeki etkisi kısa dönemde olumsuzdur. Devalü-
asyonun fiyat etkisi, miktar etkisinden başlangıçta 
büyüktür. Devalüasyon ile ithal malları pahalandığı 
ve ihraç malları ucuzladığı hâlde aynı hızla ithalat 
kısılması ve ihracat artışı olmaz. Bu yaklaşım yur-
tiçi ve yurtdışı talep esnekliklerinin bir’den küçük 
olduğu görüşüne dayanır. Bu durumda dış ticaret 
dengesi kısa dönemde bozulur, esnekliklerin arttığı 
uzun dönemde iyileşir. Dış ticaret dengesinin böyle 
bir seyir göstermesine J eğrisi adı verilir. 

 Hollanda Hastalığı: Petrol şoklarının yaşandığı 
1970’li yıllarda ham petrolün ve doğal gazın dünya 
fiyatının artması sonucunda Hollanda’da (daha 
sonra Norveç ve İngiltere’de) geleneksel sanayi 
ürünleri üretimi azalmış, ürün fiyatları artmış ve bu 
nedenle üretim faktörleri bu alana kaymıştır. Tica-
ret konusu sektörde bir malın fiyatının artması, ti-
carete konu olmayan mal sektörlerinden üretim 
faktörlerinin aktarılmasına yol açar. 

 Tekila Etkisi: 1994 yılında Meksika’da yaşanan 
finansal krizden sonra yatırımcılar özellikle Arjan-
tin, Brezilya, Filipinler gibi bazı gelişmekte olan ül-
kelerdeki fonlarını geri çekmiştir. Bu tepkiye tekila 
etkisi adı verilmiştir. 

 Yansıma Etkisi: Bir ülkede hasıla artışı, ithalatının 
artmasına, bu artış da ticaret ortağının ihracatının 
artmasına yol açar. Ulusal ekonominin Zenginleş-
mesi, dünya ekonomisinin de zenginleşmesini sağ-
lar. Ülkeler arasındaki bu karşılıklı iktisadi etkileşi-
me “yansıma etkisi” adı verilir. 

 Yakınsama Hipotezi: Farklı iktisadi gelişmişlik 
düzeyinde olan ülkelerin farklı büyüme hızları so-
nucunda benzer gelişmişlik düzeylerine ulaşmala-
rıdır. Solow büyüme modelinde mutlak ve nisbi ya-
kınsama görüşleri yer almaktadır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
23. Devalüasyonun beklenen etkisi, ihracatın artması, 

ithalatın azalması yönündedir. Bu durumda cari iş-
lemler fazlası oluşur. Denge gelir düzeyinde cari iş-
lemler açığı oluşması beklenmez. 

CEVAP: E 

24. Ricardo Modeli eksik değil tam uzmanlaşmaya 
dayanır. Ülkeler kaynaklarının tamamını tek bir 
malda toplayarak, sadece o malın üretiminde uz-
manlaşırlar. Bu nedenle de model tam uzmanlaş-
mayı kabul eder. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Solow-Swan büyüme modeline göre, büyüme 

oranı dışsal unsurlara (teknolojiye) bağlıdır. Model 
de tasarruf eğilimi arttıkça, durağan durum serma-
ye ve hasıla düzeyi de artar. Ancak bu artış sürekli 
olmaz. Yeni bir durağan durum dengesine ulaşıl-
dıktan sonra hasıla artışı sıfır olur. Tasarruf eğilimi, 
büyümeyi geçici olarak olumlu etkiler. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Harrod-Domar büyüme modeline göre büyüme 

oranı (g); 

 g = s⋅ α olarak bulunur. Burada α; (Y/K) dır. 

 Sermaye hasıla kat sayısı 2 ise α = 1/2 olur. 

 Buna göre, büyüme oranı 

 g = 0,10 ⋅ 1
2

 g = 0,05 

 Yatırımların her yıl %5 artması gerekir. 

CEVAP: B 
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27. Yeni Büyüme Modeli öncülerinden P. Romer, içsel 
büyüme teorilerinde günümüzde geçerli olan tekel-
ci rekabet koşullarını temel alır. Solow modelinde 
azalan verimler yasası geçerli olduğu için sürekli 
tasarruf ve yatırım artışı ile sürekli büyüme sağla-
namaz. 

 Sürekli büyümeyi sağlayan unsur dışsal olan tek-
nolojik gelişmedir. İçsel büyüme modelinde ise bü-
yümenin kaynakları; 

− Bilgi birikim (Paul Romer) 

− Kamusal altyapılar (Robert Barro) 

− Beşeri sermaye (Robert Lucas) 

− Araştırma - Geliştirme Harcamaları 

 Neoklasik Solow modelinin en önemli özelliği aza-
lan verimler varsayımı nedeniyle tam rekabet piya-
sası ile bağdaşması ve dışsallıkların olmamasıdır. 
Dışsallıkların olmadığı bir ekonomide özel serma-
yenin marjinal prodüktivitesi sosyal marjinal pro-
düktiviteye eşit olur. Böylece sosyal optimum ile bi-
reysel optimum örtüşür. Buna karşılık içsel büyüme 
teorileri artan verimler varsayımına dayandığı için 
firma açısından dışsallıklar söz konusudur. Dışsal-
lıkların varlığı durumunda rekabetçi denge opti-
mum değildir. Bireysel ve sosyal optimumluk ör-
tüşmez. Bu nedenle kaynakların bireysel optimum-
lar yerine merkezi planlama tarafından tahsisi du-
rumunda büyüme oranı daha yüksek olur. 

CEVAP: A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 1946 ile 1960 yılları arasında Türkiye’de ulaştırma 

sektöründe kara yolları, deniz yolları ve demir yol-
larının önüne geçmiştir. 

CEVAP: D 

29. Ülke parasının, yabancı paralar karşısındaki değe-
rinin düşürülmesi devalüasyon denir. Bu uygulama 
Türkiye’de ilk kez 1946 yılında %54,3 oranında uy-
gulanmıştır. 1$ = 1,28 TL’den, 1$ = 2 ⋅ 80 TL’ye 
devalüe edilmiştir. 

CEVAP: E 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30.  Müdahaleci ve korumacı dış ticaret politikalarının 
başında ithal malların üzerine yüksek bir gümrük 
vergisi konulması veya ithal mallarının ülkeye giri-
şinin yasaklanması (kota) uygulanmasıdır. Bunla-
rın dışında ithal malların yurtiçinde değerinin yük-
sek olmasını sağlayarak döviz kuru uygulaması ya 
da ülke parasının değerinin yabancı paralar karşı-
sında belirlenmesidir.  

 1929 ve 1931 yılları arasında Türkiye dış ticareti 
kontrol altına almış ve bunun yanında da Türk pa-
rasının Değerinin Korunması ile ilgili konunu çı-
kartmıştır. Diğer seçeneklerde ise dış ticaret politi-
kasının değil, yurtiçi ekonomi politikasının uygula-
malarıdır. 

CEVAP: A 



2016 KPSS - A DENEME SINAVI  5 

19 

 

MALİYE 

 
1. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar 

− Geleneksel Yaklaşımlar 

• Kurumsal Yaklaşım 

• Yapısal Yaklaşım 

• Değişim Yaklaşım 

• Refah Yaklaşım 

• Gelir Yaklaşımı 

Modern Yaklaşımlar 
• Hukuk Yaklaşım 

• İktisadi Yaklaşım 

• Siyasi Yaklaşım 

− Kurumsal Yaklaşım; devlet faaliyetlerini hu-
kuki ve idari açıdan inceleyen yaklaşımdır. 

− Yapısal Yaklaşım; kamu maliyesini ekonomik 
açıdan inceleyen yaklaşımdır. 

− Değişim Yaklaşımı; Kamusal faaliyetlerin op-
timum düzeyini belirlemeyi hedefleyen yakla-
şımdır. 

− Refah yaklaşımı: Kamusal faaliyetler ile top-
lumsal refahın en üst düzeyde gerçekleşmesini 
hedefleyen yaklaşımdır. 

− Gelir yaklaşımı; devlet faaliyetlerinin milli gelir 
üzerindeki artırıcı veya azaltıcı etkilerini incele-
yen yaklaşımdır. 

− Hukuki yaklaşım: Devlet faaliyetlerinde tarihi, 
hukuki ve kurumsal düzenlemelerin önem taşı-
dığı bir yaklaşımdır. 

− İktisadi yaklaşım: Maliyenin ekonomik ve sos-
yal yönü ile ilgilidir. 

− Siyasi yaklaşım: Maliyeyi iktisadi ve siyasi 
açıdan birlikte ele alan bir yaklaşımdır. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pareto optimallik; kaynakları yeniden dağılarak 
toplumda hiç kimsenin refahını azaltmadan en az 
bir bireyin refahını artırmanın mümkün olmadığı 
durumdur. 

− Pareto iyileştirme; hiçbir bireyin refahını azalt-
madan diğer bireylerin refahını artırabiliyor ise 
pareto optimuma ulaşıncaya kadar yapılan her 
iyileştirme faaliyetidir. 

− Devlet müdahalesi olmadan piyasanın etkinli-
ğin sağlanması durumu I. En İyi Teorisi’dir. I. 
En İyi Teori Tam rekabet koşulları altında ger-
çekleşir. 

− Devlet müdahalesi ile etkinliğin sağlandığı du-
rum ise II. En İyi durum ve piyasa eksik piyasa-
lar da gerçekleşir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3. Erdemli Mal ve Hizmetler ilk defa Musgrave tara-

fından ifade edilmiştir. Bazı kişi ya da gruplarının 
ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla ya be-
delsiz olarak topluma sunmakta ve finansmanı 
vergilerle sağlanmakta ya da piyasa-fiyatının çok 
altında pazarlanmaktadır. 

− Huzur evleri 

− Yetiştirme yurtları 

− Öğrenci yurtları 

− Kaymakamlık ve valilik hizmetleri 

− Okullarda ücretsiz kitap ve süt dağıtımı 

 Eğitim hizmetleri hem özel kesim hem de kamu 
kesimin birlikte sunmuş olduğu mal ve hizmetler-
den biridir ve yarı kamusal mal ve hizmetlere ör-
nektir. 

CEVAP: C 
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4.  Kamu Harcamaları 

   ⇓ 

Dar Anlamda Kamu Harcamaları 
− Merkezi Yönetim 

• Genel Bütçeli İdareler 

− Bakanlıklar 

− Müsteşarlıklar 

− Komutanlıklar 

• Özel Bütçeli İdareler 

− Üniversiteler 

− Akademiler 

− Kurullar 

− Orman Genel Müdürlüğü 

− Vakıflar Genel Müdürlüğü 

− Karayolları Genel Müdürlüğü 

• Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
• RTÜK 

• TAPDK 

• BDDK 

• Sermaye Piyasası 

• Rekabet Kurulu 

− Yerel Yönetimler 

• İl özel idaresi 

• Belediyeler 

• Köyler 

 Geniş Anlamda Kamu Harcamaları 

− Merkezi Yönetim 

− Mahalli (yerel) yönetimler 

− Parafiskal kurumlar 

− SGK  

− Türk-İş Kurumu 

− BARO 

− ÇAYKUR 

− Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

− Fonlar 

− Yardım ve Bağışlar 
CEVAP: E 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Kamu harcaması sınıflandırılmasından biri olan 
bilimsel ve Ekonomik Sınıflandırmalar kendi içeri-
sinde alt harcamalara ayrılır. 

Bunlar; 
1. Reel Harcamalar - Transfer Harcamaları 

2. Verimli - Verimsiz Harcamalar 

3. Adi - Olağanüstü Harcamalar 

4. Zorunlu - İhtiyari Harcamalar 

• Reel Harcamalar kendi içerisinde; 

− Cari harcama 

− Yatırım harcaması olarak ayrılır. 

Cari Harcamalar: 
• Personel maaşları 

• Yolluk giderleri 

• Kırtasiye 

• Isınma 

• Elektrik 

Yatırım Harcamaları: 
− AR-GE 

− Proje 

− ETÜT 

− Taşıt alımı 

− Yeni bina alımı 

− Baraj yol yapımı 
CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mutlak artış: Kamu harcamalarının belirli bir za-
man aralığında parasal olarak artmasıdır. 

 Göreli Artış: Kamu harcamalarının ekonomideki 
diğer büyüklüklere göre artışıdır. 

 Kamu harcamalarının artış nedenleri gerçek ve 
görünüşte artış nedenleri olmak üzere iki başlık al-
tında incelenir. 

CEVAP: A 
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7. Gerçek Artış Nedenleri; 

• Savaş, savunma ve savaş teknolojisi giderler 

• Devlet anlayışındaki değişiklikler 

• İktisadi nedenler 

• Sosyal nedenler 

• Teknolojik yenilikler 

• Sanayileşme 

• Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi 

• Nüfus artışı oransal artış olduğu için görünüşte 
artış nedenidir. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
 
 
8. Niskanen’e göre; 

 Kamu harcamalarının artışı bürokratların daha 
fazla gelir, güç, prestij elde etmelerine bağlayarak 
Bürokrasi Modeli ile ele alır. Bürokratların kendi 
faydasını maxsimizasyon çabası kamu harcamala-
rını artırır. 

CEVAP: C 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
9. Cebri kamu geliri olan verginin özellikleri; 

− Devletin egemenlik gücüne dayalı olarak alınır. 

− Cebridir. 

− Kanunidir. 

− Karşılıksızdır. 

− Kesindir, geri ödenmez. 

− Ödenme gücüne göre tahsil edilir. 

− Parasal olarak tahsil edilir. 

− Mali amaç taşıdığı gibi sosyal ve ekonomik 
amaçlarla tahsil edilir. 

CEVAP: C 

10. Eşit fedakarlık görüşü ödenen vergi nedeniyle 
mükelleflerin sahip oldukları toplam faydadaki aza-
lışın aynı düzeyde olması, bu yolla katlanılan feda-
karlığın eşitlenmesini savunan görüştür. Eşit oran-
da fedakarlık görüşü: geliri yüksek olandan daha 
fazla vergi alınarak vergilendirilmesidir. Minimum 
fedakarlık görüşü (En az toplam fedakarlık): Top-
lumun tüm kesimleri üzerinde yarattığı toplam fe-
dakarlığın en az düzeyde olması gerektiğini savu-
nan görüştür. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
11. • Vergi muafiyeti, vergilendirilmesi gereken 

kişilerin kanun hükmü ile vergi dışı bırakılması-
dır. 

• Vergi istisnası; vergi konusunun kanun hükmü 
ile vergi dışı bırakılmasıdır. 

• Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı 
iktisadi değerdir. 

• Vergi sorumlusu, asıl mükellef olmadığı hâlde 
mükellef adına maddi ve şekli vergi sorumlu-
lukları nedeniyle vergi dairesine karşı muhatap 
olan kişidir. 

• Vergiyi Doğuran Olay: Vergi mükellefinin vergi-
nin konusu ile temas kurması soncu ortaya çı-
kar. 

CEVAP: A 

 

 
  

 

 
 
12. Vergi Tahsil Yöntemleri 

− İltizam Usulü 

− İhale Usulü 

− Halk Temsilcileri Aracılığıyla Tahsil Usulü 

− Emanet Usulü 

− Pul ve Bandrol Yapıştırmak 

− Stopaj Usulü 

 Beyan usulü matrah belirleme usullerinden birisidir. 

CEVAP: E 
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13. Vergi baskısı sonucu mükellefin verdiği tepki-
ler; 

• Verginin dönüştürülmesi: Vergi oranların artı-
rılması veya yeni bir verginin getirilmesi sonucu 
oluşan vergi yükünün belli bir kısmından ya da 
tamamından kurtulmak amacıyla mükelleflerin 
yeni ekonomik kararlar almasıdır. 

• Verginin karar (beyan) etkisi: Artan vergi oran-
larının neticesinde bireylerin tüketim, tasarruf 
ve yatırım kararlarını değiştirmesidir. 

• Verginin gelir etkisi: Vergi nedeniyle geliri aza-
lan bireylerin eski gelir seviyesine ulaşmak için 
daha fazla çalışmayı tercih etmesidir. 

• Verginin ikame etkisi: Artan vergi nedeniyle ge-
liri azalan bireylerin çalışma yerine boş zaman 
talep etmeleridir. 

CEVAP: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

14. Dolaylı Vergiler 

− Yansıtılabilen vergilerdir. 

− Vergi adaletine uygun düşmez. 

− Tersine artan oranlıdır. 

− Mali anestezisi yüksektir. 

− Objektif vergileme söz konusudur. 

− Kanuni ve fiili mükellefi farklı kişilerdir. 

Dolaysız Vergiler 
− Yansıtılamazlar 

− Vergi adaletine uygundur. 

− Kişisel ve ailevi durumlar dikkate alınır. 

− Subjektif vergileme esastır. 

− Kanuni ve fiili mükellefi aynıdır. 
CEVAP: D 

15. Bütçenin Klasik Fonksiyonları; 

• Mali-İktisadi Fonksiyonu: Gelir-gider arasın-
daki eşitliği ifade eden mali denklik mali fonksi-
yonu, kıt kaynakların bütçe ile dağıtılması ikti-
sadi fonksiyonu ifade eder. 

• Siyasi Fonksiyonu: TBMM tarafından onayla-
nan bütçenin hazırlanmasında siyasi idare yet-
kilidir. 

• Bütçenin Hukuki Fonksiyonu: Bütçe kanun-
lara uygun hazırlanır ve denetlenir. Bütçenin 
temel dayanağı Anayasa’dır. 

• Bütçenin Denetim Fonksiyonu: Bütçenin ta-
mamlayıcı fonksiyonudur. 

– Telafi Edici Fonksiyonu: Bütçenin çağdaş 
fonksiyonudur. 

CEVAP: E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bütçe Denklik Teorileri; 

• Geleneksel Bütçe Teorisi 

• Devri Bütçe Teorisi 

• Telafi Edici Bütçe Teorisi 

Geleneksel Bütçe Teorisi 
− Klasik iktisadi düşünceyi baz alır. 

− Mali denklik esastır. 

− Bütçe küçük ve denk olmalıdır. 

− Bütçe devletin müdahale aracı olamaz. 

− Borçlanma mali denkliğe zarar verir düşüncesi 
ile borçlanmaya karşıdırlar. 

 Devri Bütçe Teorisi: 

– Keynes tarafından geliştirilen devri bütçe teori-
sinin öncüsü Alvin Hansen’dir. 

– Yıl içinde gerçekleşen açık ve fazlalardan çok 
konjonktür devresinin sonunda oluşan “ekono-
mik denklik” önemlidir. 

– Bütçe canlanma dönemlerinde fazla verir. Da-
ralma dönemine girildiğinde; fazla verilen dö-
nemde fonlara aktarılan fazlalar ekonomiye ak-
tarılarak, daralma dönemindeki açıkları finanse 
eder. 
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 Telafi Edici Bütçe Teorisi: 

– Ekonomik denge ve bütçe açığı politikalarına 
dayanır. 

– Ekonomi tam istihdam ve istikrar halinde olma-
lıdır. Bu durum bütçe açığı gerektirir. 

– Depresyon içindeki bir ekonomide, özel sektör 
tam istihdamı sağlayamayacağı için bu görevi 
devlet üstlenecektir. Devlet, ekonomi tam istih-
dama ulaşıncaya kadar bütçe açığı vermeli, bu 
noktadan sonra denklik aranmalıdır. 

– Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edilir. 

– Tam istihdam denge noktasına ulaşınca tekrar 
denk bütçe uygulanır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Bütçe İlkeleri; 

 • Genellik ilkesi 

• Birlik ilkesi 

• Doğruluk ilkesi 

• Açıklık ilkesi 

• Önceden izin alma ilkesi 

• Tahsis ilkesi 

• Aleniyet ilkesi 

• Tasarrufluk ilkesi 

• Denklik ilkesi 

• Yıllık Olma ilkesi 

• Giderlerin bölümler itibariyle onaylanması ilkesi 

• Genellik ilkesi 
• Adem-i Tahsis İlkesi: Belirli gelirlerin belirli gi-

derlere tahsis edilmemesini ifade eder. 

• Gayrisafi Usul: Bütçede devletin bütün gelir ve 
giderlerin mahsup edilmeksizin ayrı ayrı göste-
rilmesidir. 

CEVAP: B 

18. Planlama-Programlama Bütçe Sisteminin Aşa-
maları; 

− Planlama 

− Programlama 

− Bütçeleme 

− Sistem analizi 

− Planlama Aşaması: Planlama yapılırken 
amaçlar saptanmakta, fiziksel analiz ve seçe-
neklerin analizi gerçekleşmekte, maliyetler 
tahmin edilmekte ve son aşamada model orta-
ya konulmaktadır. 

− Programlama Aşaması: Planlama aşamasın-
da alınan kararlar gerçekleştirilir. 

− Bütçeleme Aşaması; Planlanan ve program-
lanan harcamalara kaynak tahsis edilmektedir. 

− Sistem Analizi Aşaması: Kamusal kaynakla-
rın en rasyonel bir biçimde kullanılması için 
belli ölçümler yapılır ve fayda maliyet ve mali-
yet etkinlik analizi yapılır. 

CEVAP: E 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri; 

• 5081 sayısı kanunda IV sayılı cetvelde yer alır-
lar. 

• Kamu tüzel kişilikleri vardır. 

• Mali ve idari açıdan özerktirler. 

• Sayıştay denetimine sahiptir. 

• Merkezi yönetim kapsamındadırlar. 
CEVAP: C 
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20. Devlet Borçları 

− Kamusal ihtiyaçların karşılanması için yapılır. 

− Temel dayanağı kanundur. 

− Borçlanma şartları tek taraflı olarak belirlenir. 

− Hem iç hem dış piyasadan sağlanır. 

− Kamusal varlıklar haczedilemez. 

− Borcun reddi söz konusu olabilir. 

− Hacim ve miktar olarak büyüktür. 

Özel Borçlar 
− Özel ihtiyaçların karşılanması için yapılır. 

− Borçlanma şartları birlikte yapılır. 

− Genellikle iç piyasalardan sağlanır. 

− Mali amaçlarla yapılır. 

− Haczedilebilir. 

− Borcun mutlaka ödenmesi gereklidir. 

− Hacim ve miktar olarak küçüktür. 
CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Cebri Borçlanma Şekilleri 

• Tam Zorlama Tehdidi ile Alınan Borçlar 
 Hukuki zorlama altında bir kanun yürürlüğe ko-

yarak borç veren tarafın hür iradesinin göz ardı 
edildiği borçlanmadır. 

• Zorlanma Tehdidi ile Alınan Borçlar 
 Devlet duyumlarıyla satılamayan tahvillerin kişi 

ve kurumlara zorla satılacağını ilan eder. 

• Manevi Zorlama ile Alınan Borçlar 
 Halkın manevi bir baskıya sokarak tahvil alımı-

na mecbur bırakılmasıdır. 

• Zorunlu Tasarruf Yaratarak Alınan Borçlar 
 Vatandaşı belli bir satın alma gücünden yoksun 

bırakarak, devletin yapılan tasarrufu kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmasıdır. 

• İhtiyari Borçlar cebri unsurlara Göre Sınıflan-
dırmanın alt başlığıdır. 

CEVAP: A 

22. İç borçlanma kaynakları; 

− Bireyler: Devletin borçlandığı ilk kaynak birey-
lerdir. Enflasyonist dönemlerde en etkili borç-
lanma kaynağıdır. 

− Özel ve Mali Kaynaklar: Devlet, şirketlerden 
sosyal güvenlik kurumlarından ve diğer kurum-
lardan borçlanmaktadır. 

− Ticari Bankalar: Deflasyonla mücadelede en 
etkili borçlanma kaynağıdır. 

− Merkez Bankası: Devletin borçlanmada en et-
kili kaynaklarından biridir. Ekonomide genişleti-
ci etki yaratır. Deflasyonla mücadele etkilidir. 
Dünya Bankası dış borçlanmada etkilidir. 

CEVAP: C 

 

 

23. Faiz oranını etkileyen faktörler; 

• Borcun vadesi 

• Devletin borca olan ihtiyacı 

• Ekonominin konjonktürel durumu 

• Piyasa faiz oranı 

• Devlete duyulan güven durumu 

• Vatandaşın psikolojik durumu 
CEVAP: D 

 

 

 

24. Gelir vergisinin etkisi olabilmesi için; 

• Genel bir vergi olması, her çeşit gelir ve ka-
zancı vergilendirilmelidir. 

• Vergi tarifesi dik müterakki olmalıdır. 

• Vergi stopaj usulüne göre tahsil edilmeli, 

• Kayıp kaçak olmamalı, 

• Mükelleflerin önemli bir kısmı gelir vergisinin en 
düşük diliminde yer almamalıdır. 

CEVAP: C 

 

 

25. Durgunluğun milli gelire etkileri; 

− Toplam arzın toplam talepten fazla olması ta-
lep yetersizliğinden kaynaklanır. 

− Eksik istihdam meydana gelir. 

− Fiyatlar genel seviyesi düşer. 

− Talep yetersizliği doğar. 

− Üretim kapasitesi atıl kalır. 
CEVAP: C 
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26. Ortadoks İstikrar Programı: 
Temel varsayımlar; 

• Devlet harcamaları küçük olmalı ve bütçe denk 
olmalıdır. 

• Kamu giderleri dolaylı vergilerle finanse edil-
melidir. 

• Daraltıcı maliye politikası ve sıkı para politikası 
uygulanmalıdır. 

− Heredoks İstikrar Programı; 
• Temel varsayımları; 
• Döviz kuru sabitlenmelidir. 

• Ücret ve fiyatlar kontrol altına alınmalıdır. 
CEVAP: E 

 
 
 
27. Vergi Hukukunun Yürütmeden Doğan Kaynak-

ları; 

− Kanun Hükmünde Kararname 

− Bakanlar Kurulu Kararları 

− Tüzük 

− Yönetmelik 

− Genel Tebliğ 

− Sirküler 

− Özelge 

− Genelge 

• Yasamadan Doğan Kaynaklar; 
− Anayasa 

− Kanun 

− Uluslar arası vergi antlaşmaları 

• Yargıdan Doğan Kaynaklar; 
− Anayasa Mahkemesi Kararları 

− İçtihadi Birleştirme Kararları 

− Diğer Yargı Kararları 
CEVAP: B 

 

 
 

28. Yorum Türkleri; 

• Yasama Yorumu: Kanunun nasıl anlaşılması 
gerektiğini açıklayan yorumdur. 

• Yargısal Yorum: Vergi uyuşmazlıklarının çö-
zümünde yargı organlarınca yapılan yorumdur. 

• İdari Yorum: Vergi yasalarının vergi idaresi ta-
rafından yorumlanmasıdır. 

• Bilimsel Yorum: Bilim adamları tarafından yapı-
lan yorumdur. 

Yorum Yöntemleri; 
• Deyimsel yorum 

• Tarihi yorum 

• Sistematik yorum 

• Gai yorum 
CEVAP: E 

 

 

 
 
 

29. Defter tutmak zorunda olan Mükellefler; 

− Gerçek ve tüzel kişiler defter tutmaya mecbur-
dur. 

− Ticaret ve sanat erbabı 

− Ticaret şirketleri 

− İktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıfla-
ra ait kamu müesseseleri 

− Serbest meslek erbabı 

− Çiftçiler 

− Defter Tutmak Zorunda Olmayan Mükellefler 

− Gelir vergisinde muaf esnaf ve gerçek usulde 
vergiye tabi olmayan çiftçiler. 

− Basit usulde tespit edilenler 

− Kurumlar vergisinden muaf olan iktisadi kamu 
müesseseleri ve dernek ve vakıflar alt iktisadi 
işletmeler. 

CEVAP: A 

 

 

 

 

 

30. Örtülü Kazanç: 

 Kurumlar vergisi ile ilgili bir kavramdır. Kurumlar 
vergisi matrahından indirilemeyecek bir giderdir. 
Kurumlar vergisi kanunu md. 17’ye göre: 

 Sermaye şirketlerinin sahte ekonomik ve hukuki 
ilişkide bulunduğu ikinci kişilere, emsallerine göre 
açık farklılık gösteren nitelikte menfaatte bulunma-
sı, bu kişilere örtülü kazanç aktarımı olarak kabul 
edilir. Yapılan bu aktarımlar, emsallerine göre yük-
sek bedelle ya da bedelsiz olarak yapılan alım-
satım, ithalat, inşaat işlemleri, kiralama ilişkileri 
komisyon alıp verme, ücret ödeme ve faiz yürütme 
adı altında gerçekleştirilir. 

CEVAP: A 
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MUHASEBE 

 
1. Özün Önceliği kavramı: İşlemlerin muhasebeye 

yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlemelerin 
yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas 
alınması gereğini ifade eder. İleri vadeli çekler 
TTK’ya göre çek olarak değerlendirilirken, muha-
sebe açısından vadeli bir işlemdir ve muhasebe-
leştirilmesinde bu kavram gereği dönem sonunda 
senetlere aktarılır. 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
 
2. Kullanılacak olan stok değerleme yöntemi işletme-

nin tercihine bağlıdır. Daha önce tercih edilmiş 
olan bir yöntemin değiştirilmesi halinde Tutarlılık 
kavramına aykırı davranılmış olur. 

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
 
3. Muhasebe defterlerine yapılacak kayıtların ispat 

edici çek, senet, fatura, makbuz vb. belgelere da-
yanması gerekir. Muhasebe fişleri ise bu belgelerin 
defterlere kaydedilmesinden önce yazıldığı fişler-
dir. Mahsup fişi muhasebe fişleri arasında yer alır. 

CEVAP: E 

 
 
 

 

 
 
4. Kambiyo kârı = Satış bedeli – Alış bedeli 

 250 = 4.000 – Alış bedeli 

 Alış bedeli = 3.750 TL 

 
3.750 TL
3.00 TL

 = 1,250$ 

CEVAP: B 

5. KDV’siz satış 5.900 TL / 1,18 = 5.000 TL hesapla-
nan KDV 900 TL’dir. Ancak alınan 3.000€’nun kar-
şılığı (3.000€ × 2,10) 6.300 TL’dir. Aradaki fark çek 
cirosu ile ödenmektedir. Bununla ilgili yapılacak 
kayıt; 

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

 Kasa 6.300 

  Yurtiçi Satışlar  5.000 

  Hesaplanan KDV  900 

  Alınan Çekler  400 

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

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
 
 
 
6. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı Aktif 

Düzenleyici Pasif hesaptır. Bu nedenle çek düzen-
lendiğinde alacaklandırılır, ödendiğinde borçlandı-
rılır. Alacak kalanı verir. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
 
 
 
 
7. Faiz  = Anapara × Faiz Oranı × Vade 

  = 150.000 × 0,12 × 
3

12
 

  = 4.500 TL 

 4.500 × 0,10 = 450 TL stopaj kesintisi 

 Yapılması gereken kayıt; 

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

 Bankalar 4.050 

 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 450 

  Faiz Gelirleri  4.500 

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

CEVAP: D 
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8. 2014 yılına ait işlemiş faiz geliri için 2014 dönem 
sonu itibariyle aşağıdaki tahakkuk kaydı yapılır: 

 ––––––––––––––– 31.12.2014 ––––––––––––––– 

 Gelir Tahakkukları 25.000 

  Faiz Gelirleri  25.000 

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

 2015 yılında satış tarihine kadar geçen süre 7 
aydır. Buna göre faiz geliri aşağıdaki gibi hesapla-
nır: (31.12.14 – 01.08.15) 

 Faiz = 200.000 × 0,30 × 
7

12
 

  = 35.000 TL 

 ––––––––––––––– 01.08.2015 ––––––––––––––– 

 Kasa (Bankalar) 258.000 

 Menkul Kıymet Satış Zararları 2.000 

  Özel Kesim Tahvil Senet ve 

  Bonoları  200.000 

  Gelir Tahakkukları  25.000 

  Faiz Gelirleri  35.000 

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

CEVAP: E 

 

 

9. Diğer Alacaklar hesap grubu şu hesaplardan olu-
şur; 

– Ortaklardan Alacaklar 

– İştiraklerden Alacaklar 

– Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 

– Personelden Alacaklar 

– Diğer Çeşitli Alacaklar 

– Şüpheli Diğer Alacaklar 

– Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 
CEVAP: D 

 

 

10. Dönem sonunda Alacak Senetlerine “Dönemsellik” 
kavramı gereği reeskont hesaplanır. Yani senedin 
peşin değeri hesaplanır. Nominal değer ile peşin 
değer arasındaki fark faiz gideridir ve şu şekilde 
kayda alınır: 

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

 Reeskont Faiz Giderleri X 

  Alacak Senetleri Reeskontu  X 

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

CEVAP: C 

11. Tic. Mal. hs’nın borç toplamından dönembaşı stok 
tutarına ulaşılır. 

 Tic. Mal. hs’nın borç topl. = DBS + DİA + Alış Gid. 
+ Satış iad. 

 490.000 = DBS + 210.000 + 0 + 12.000 

 DBS = 268.000 TL 

 Satıştan iadeler tic. mal. hs’na karsız yazılır. 

 14.400 / 1,20 = 12.000 TL 

CEVAP: A 

 
 

12. Ticari Mallar hs’nın alacak toplamından Alıştan 
iadeler tutarına ulaşılır. 

 Tic. Mal. hs’nın alacak topl. = Alıştan İadeler + Alış 
İskontoları + Satışların Maliyeti 

 280.000 = Alış İad. + 4.000 + 225.000 

 Alış iadeleri = 51.000 TL 

Satışların maliyeti = 270.000/1,20 = 225.000 TL 
CEVAP: E 

 
 

13. Sürekli envanter yönteminde STMM şu şekilde 
hesaplanır: 

 STMM = Satışların maliyeti – Satış iadelerinin 
maliyeti 

 Satışlar 270.000 / 1,20 = 225.000 

 Satıştan iadeler 14.400 / 1,20 = 12.000 

 STMM = 225.000 – 12.000 = 213.000 

CEVAP: B 

 
 

14. Brüt Satış Karı / Zararı şu şekilde bulunur: 

 Satışlar 270.000 

 Satıştan İadeler (14.400) 

 Satış iskontoları (–) 

 Net Satışlar 255.600 

 STMM (213.000) 

 Brüt Satış kârı 42.600 TL 

CEVAP: D 

 
 

15. Faaliyet karı/zararı şu şekilde bulunur: 

 Brüt Satış Karı 42.600 TL 

 Faaliyet Giderleri (50.000) TL 

 Faaliyet Zararı (7.400) TL 

CEVAP: A 
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16. Dönem sonunda izleyen yıla ait gelirle ilgili şu 
şekilde kayıt yapılmalıdır: 

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

 Yurtiçi Satışlar 7.000 

  Gelecek Aylara Ait Gelirler  7.000 

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

CEVAP: E 

 

 

 
 

 

17. İş Avansları; işletme adına mal ve hizmet satın 
alacak, işletme adına bir kısım giderleri ve ödeme-
leri yapacak personele ve personel dışındaki kişile-
re verilen avansların izlendiği hesaptır. 

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

 İş Avansları X 

  Kasa  X 

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

CEVAP: A 

 

 

 
 
 
18. Komisyon Giderleri hesabı Gelir Tablosunda yer 

alan bir gider hesabıdır. 

CEVAP: C 

 

 

 
 
 
19. Kiralanan gayrimenkullere yapılan değer arttırıcı 

harcamalar Özel Maliyetler hesabının borcunda iz-
lenir. Vitrin, asma kat, asansör, parke vb. gibi de-
ğer arttırıcı işlemler bu hesapta izlenir. 

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

 Özel Maliyetler 3.000 

 İndirilecek KDV 540 

  Kasa  3.540 

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

CEVAP: D 

20. Üçüncü kişilerin belirli bir işi yapmalarını, aldıkları 
bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve 
belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir ala-
cağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminatlar 
“Alınan Depozito ve Teminatlar” hesabının alaca-
ğında izlenir. 

 - Depozito alındığında; 

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

 Kasa X 

  Alınan Depozito ve Teminatlar  X 

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

 - Depozito geri ödendiğinde; 

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

 Alınan Depozito ve Teminatlar X 

  Kasa  X 

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

CEVAP: C 

 

 

 
21. Kıdem tazminatı işletmelerin personelleri için her 

dönem sonunda kanun tarafından belirtilen neden-
lerle ödenmesi gereken tazminatların ayrıldığı kar-
şılık tutarıdır. Personel işten ayrılana kadar ya da 
emekli olana kadar bu tazminatlar Uzun Vadeli 
Yabancı Kaynaklar hesap sınıfında yer alan Kıdem 
Tazminatı Karşılığı hesabında izlenir. Personel iş-
ten ayrılır veya emekli olursa Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar hesap sınıfına aktarılır. 

CEVAP: C 

 

 

 
22. - 2015 yılı zararı, 2016 yılında şu şekilde kayda 

alınır: 
 ––––––––––––––– 01.01.2016 ––––––––––––––– 

 Geçmiş Yıllar Zararları X 

  Dönem Net Zararı  X 

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

- Zararın sermayeden düşülmesine karar verildi-
ğinde; 

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

 Sermaye X 

  Geçmiş Yıllar Zararları  X 

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

CEVAP: E 
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23. Komisyon Giderleri hesabı, gelir tablosu hesabı 
olup 7/A ve 7/B maliyet hesapları içerisinde bu 
isimle bir hesap bulunmamaktadır. 

CEVAP: A 

 

 

 
 

 

24. Cari Oran = 
Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Borçlar
 

 Özkaynaklar = Aktif – Borçlar (KVB + YVB) 

  = 120.000 – 60.000 

  = 60.000 TL 

 
Duran Varlık Duran Varlık

Devamlı Sermaye 20.000 60.000

(UVYK Özkaynak)

=
+

+

 = 0,60 

  = 48.000 (Duran Varlıklar) 

 Aktif = Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar 

 120.000 = 
72.000

Dönen Varlıklar  + 48.000 

 Cari Oran = 
72.000
40.000

 = 1,8 

CEVAP: C 

 

 

 
 

 

25. Finansal Kaldıraç Oranı = 
Borçlar 80

Aktif (Pasif) 100
=  

 Pasifin %80’i borçlar ise %20’si Özkaynaklardır. 

 
Özkaynak

Pasif (Aktif)
= %20 olur. 

CEVAP: B 

 

 

 
 
26. Nakit Oranı  = 

Hazır Değerler
Kısa Vadeli Borçlar

 

  = 
60.000

120.000
 = 0,50 

CEVAP: E 

27. Asit-Test Oranı = 
Dönen Varlıklar Stoklar

Kısa Vadeli Borçlar
−

 

  = 
(Hazır Değ Tic.Alac Stoklar) Stoklar

Kısa Vadeli Borçlar
+ + −

 

  = 
60.000 80.000 160.000 160.000

120.000
+ + −

 

  = 1,16 

CEVAP: B 

 

 

 
 

 

28. Faiz  = Anapara × Faiz Oranı × Vade 

  = 280.000 × 0,90 × 
90
360

 

  = 63.000 TL 

CEVAP: D 

 

 

 
 
 
29.  Faiz  = Anapara × Faiz Oranı × Vade 

  3.200  = A.P × 0,08 × 
6

12
 

  A.P  = 80.000 TL 

CEVAP: E 

 

 

 
 

 
30. İç İskonto = vade

Gelecek Değer
(1 Faiz Oranı)+

 

 20.000 = 3

Gelecek Değer
(1 0,10)+

 

 Gelecek Değer = 26.620 TL 

 26.620 – 20.000 = 6.620 TL (iskonto) 

CEVAP: A 
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