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Diğer sayfaya geçiniz.

Bu denemede 90 soru vardır.

1. Hangi teoriye göre "bireylerin sosyal malların 
üretim maliyetine katlanabilme paylarına göre, 
sosyal malların optimum üretim miktarının 
belirlenebileceğini" ifade etmiştir?

A) İki yönlü etki

B) Wicksell Oybirliği Teoremi

C) Genel Denge Analizi

D) Lindahl Çözümü

E) Pareto Optimumu Analizi

2. Sosyal refah devleti anlayışı ile birlikte kamu 
ekonomisinde ortaya çıkan temel dönüşüm 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm mal ve hizmetlerin üretiminin piyasaya 
bırakılması

B) Devletin sadece, temel mal ve hizmet üretmesi

C) Devletin ekonomiye sadece ekonomik dengenin 
sağlanması için müdahale etmesi

D) Devletin toplumsal faydayı artırmak üzere özel 
mal ve hizmet üretimi de yapması

E) Kamu harcamalarının sadece sosyal amaçla 
kullanılması

3. Transfer harcamalarının dolaylı-dolaysız ayrımıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dolaylı transferler dolaylı vergilerle, dolaysız 
transferler dolaysız vergilerle finanse edilir.

B) Dolaylı transferler kişilere, dolaysız transferler 
kurumlara yapılır.

C) Dolaylı transferler kişilerin gelirini dolaylı olarak 
artırırken, dolaysız transferler doğrudan artırır.

D) Dolaylı transferler yılın belirli dönemlerinde 
yapılırken, dolaysız transferler sürekli yapılır.

E) Dolaylı transferler sübvansiyonlarla, dolaysız 
transferler malların fiyatı yoluyla yapılır.

4. A. Wagner'e göre, kamu harcamalarının artışıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu harcamalarındaki artış devlet 
faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.

B) Kamu harcamalarındaki artışta devlet şeklinin 
temsili hükümet, monarşik, üniter veya federatif 
olmasının bir rolü yoktur.

C) Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğuna artış, 
devletin eskiden sunduğu hizmetleri daha iyi 
sunmasından kaynaklanmaktadır.

D) Devlet faaliyetlerindeki genişliğine artış, devletin 
daha önce sunmadığı hizmetleri sunmasından 
kaynaklanmaktadır.

E) Kamu harcamaları merkezi hükümet düzeyinde 
artarken, yerel yönetimler düzeyinde artmamakta, 
hatta azalmaktadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi dolaysız vergilerin 
özelliklerinden biri değildir?

A) Kanuni mükellef ve fiili mükellef genellikle aynıdır

B) Kolay yansıtılamazlar

C) Sübjektif ve şahsî niteliklidirler

D) Gelir dağılımını bozarlar

E) Gelir vergisi geniş tabanlı olmakla birlikte diğer 
vergiler dar tabanlıdır

6. Yabancı sermaye çekebilmek için ülkelerin 
vergisel avantaj yaratma çabası ile bu çabanın 
sonucu bazı ülkelerin diğerlerine oranla vergisel 
olarak daha fazla avantajlı olması aşağıdakilerin 
hangisidir?

A) Vergi çengeli 

B) Vergi cenneti 

C) Vergi arbitrajı

D) Vergi avantajı 

E) Vergi rekabeti 
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7. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerin hangisi 
tarafından belirlenir?

A) Maliye Bakanlığı

B) Sayıştay

C) Bakanlar Kurulu

D) Bütçe Komisyonu

E) Kalkınma Bakanlığı

8. I. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi

II. Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçede 
gösterilmesi

III. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması

IV. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara da 
yer verilmesi

Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve 
kontrolünde yukarıdaki ilkelerden hangilerine 
uyulmaz?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) II ve IV

 D) I ve III E) III ve IV

9. Kamu harcamalarının uygulama sürecindeki 
"yüklenmeye girişme" aşaması aşağıdakilerin 
hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Bir bütçe ödeneğinin devleti borçlandıran bir 
işlemle belirli bir hizmete, kısmen ya da tümüyle 
bağlanmasıdır.

B) Devlet borcunun miktarının ve kime ödeneceğinin 
saptanmasıdır.

C) Bütçenin, Genel Kurulda onaylanması sonucunda 
hangi kamu kurumuna ne kadar ödenek 
ayrıldığının belirlenmesidir.

D) Maliye Bakanlığının kamu kuruluşlarının yapacağı 
harcamalara garanti vermesidir.

E) Hiçbir kamu kuruluşunun Maliye Bakanlığından 
izin almadan harcama yapamamasıdır.

10. Bütçenin hangi işlevi, devletin belli bir dönem 
içindeki basit bir gelir ve gider tahmininden çok, 
özel ve kamu ekonomileri arasında bir dengenin 
oluşmasını ve bu yolla genel ekonomide istikrarı 
sağlama görevini yerine getirir?

A) Denetim İşlevi

B) Hukuki İşlevi

C) Planlama Aracı Olma İşlevi

D) Konjonktürel işlevi

E) İktisadi İşlevi

11. Aşağıdakilerden hangisi, bütçe kanun tasarısının 
hazırlanması aşamasında, Genel ve Özel Bütçeli 
kuruluşlara ait bütçe tekliflerinin cari ve yatırım 
harcamalarına ilişkin incelemeyi yapmaktadır?

A) Her ikisini de Maliye Bakanlığı inceler

B) Her ikisini de Kalkınma Bakanlığı inceler

C) Cari harcamaları Hazine, yatırım harcamalarını 
Maliye Bakanlığı inceler

D) Her ikisini de Hazine inceler

E) Cari harcamaları Maliye Bakanlığı, yatırım 
harcamalarını Kalkınma Bakanlığı inceler

12. Aşağıdakilerden hangisi devlet borcunu ortadan 
kaldıran hallerden biri değildir?

A) Borcun silinmesi

B) Borcun tahkimi

C) Borcun itfası

D) Borcun amortismanı

E) Borcun ödenmesi
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13. Türkiye'de 2015 yılı itibarıyla, bütçe giderleri 
675 milyar TL, bütçe gelirleri 672 milyar TL ve 
faiz harcamaları 46 milyar TL ise birincil fazla ne 
kadardır?

A) 3 B) 46 C) 43 D) -3 E) 0

14. Maliye politikasının amaçlarından biri olan 
ekonomik istikrar aşağıdakilerden hangisini 
kapsar?

A) Fiyat istikrarı ve tam istihdam

B) Tam istihdam ve adil gelir dağılımı

C) Fiyat istikrarı ve adil gelir dağılımı

D) Fiyat istikrarı ve ekonomik kalkınma

E) Tam istihdam ve ekonomik kalkınma

15. Durgunlukla mücadelede uygulanabilecek maliye 
politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Mal ve hizmet alımına yönelen kamu 
harcamalarının genişletici etkisi, transfer 
harcamalarına göre daha büyüktür.

B) Transfer harcamalarından yararlanan kesimlerin 
tüketim eğilimlerinin yüksek olması, bu 
harcamaların genişletici etkisini artırır.

C) Dar tabanlı vergilerdeki indirim, durgunluk 
dönemlerinde daha büyük genişletici etki yaratır.

D) Yüksek gelir gruplarına yönelik yapılan bir 
vergi indirimi, talebi artırmak yerine tasarrufu 
artıracağından beklenen genişlemeyi yaratmaz.

E) Durgunluk dönemindeki kamu borçlanması, atıl 
fonları harekete geçirirse etkili olur.

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi uzlaşma ile ilgili 
olarak yanlıştır?

A) Uzlaşma talebi, tebliği takiben 30 günde yapılabilir

B) Uzlaşma, idari aşamada çözüm yoludur, yargısal 
çözüm değildir

C) Uzlaşılan konu üzerine gecikme faizi yürütülebilir

D) Uzlaşılan konu dava konusu yapılabilir

E) Uzlaşma talep edilmesi halinde cezada indirimden 
faydalanılamaz

17. Aşağıdaki vergilerden hangisinde tahakkuk 
zamanaşımı başlangıcı, vergiyi doğuran olayı 
takip eden takvim yılbaşı değil, vergiyi doğuran 
olayın, vergi idaresinin bilgisi dışında kaldığının, 
vergi idaresinin fark etmesini takip eden yıl 
başından başlar?

A) Kurumlar Vergisi

B) Motorlu Taşıtlar Vergisi

C) KDV

D) Veraset intikal Vergisi

E) Gelir Vergisi

18. 10 Aralık 2015 tarihinde ölen gelir vergisi 
mükellefi A'nın gelir vergisi beyannamesini 
mirasçıları hangi tarihe kadar vermek 
zorundadırlar?

A) 10 Ocak 2016

B) 10 Şubat 2016

C) 10 Mart 2016

D) 31 Mart 2016

E) 10 Nisan 2016
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19. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların 
hangisinde götürü gider esasına yer verilmiştir?

A) Gayrimenkul sermaye iratları 

B) Ücretler

C) Ticari kazanç

D) Diğer kazanç ve iratlar

E) Menkul sermaye iratları

20. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte 
ödenir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21. Monopollü rekabet piyasası hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A) Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır.

B) Piyasaya giriş ve çıkış kolaydır.

C) Farklılaştırılmış mal dolayısıyla reklam çok 
önemlidir.

D) Teorisyenleri E.H. Chamberlin ve J. Robinson’dur.

E) Bu piyasadaki üretim ve satış fiyatı tam rekabet 
düzeyinin altındadır.

22. Devletin üreticiye sattığı ürün başına sabit bir 
vergi koyması durumunda, aşağıdakilerden 
hangisi meydana gelecektir?

A) Talep esnekliğinin düşük olması durumunda, 
verginin malın satış fiyatına etkisi daha az 
olacaktır.

B) Arz esnekliğinin düşük olması durumunda, 
verginin satış fiyatına etkisi daha büyük olacaktır.

C) Arzı esnekliğinin sıfır olması, verginin tamamını 
tüketicilere yansıtabileceğini gösterir.

D) Talep eğrisinin daha yatık olması durumunda 
verginin fiyata yansıması daha sınırlı olacaktır.

E) Talep esnekliğinin sıfır olması durumunda, firma 
bütün vergiyi üstlenmek zorunda kalabilir.

23. Emek ve sermaye olmak üzere iki girdi kullanan 
ve negatif eğimli doğrusal eş ürün eğrisine sahip 
bir üretici için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir 
ifadedir?

A) Üretici üretim faktörleri arasında ikame yapabilme 
imkânına sahiptir.

B) Marjinal teknik ikame oranı, eş ürün eğrisinin her 
noktasında sabittir.

C) Q(K,L) X Y10 5$= +  şeklinde bir fonksiyona 
sahip olabilir.

D) Eş ürün eğrisinin eğimi her noktada bire eşittir.

E) Eş ürün eğrisi üzerindeki her noktada sermaye 
emek oranı değişkendir.

24. Tam rekabetçi bir piyasada üretim yapan bir 
firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonunun 
SRTC q q q120 30 90 1803 2= - + +  olduğu 
bilinmektedir.

Firma 30 birim üretim yaptığında, firmanın toplam 
sabit maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşit 
olacaktır?

A) 180

B) 2700

C) 900

D) 1800

E) 240
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25. Yüksek katlı binalara olan talebin ve üretimin 
artması nedeniyle, bu binalarda çalışacak vinç 
operatörlerine olan girdi talebinin artması 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Marshallgil talep

B) Alışılmış talep

C) Doğrudan talep

D) Türev talep

E) Ters talep

26. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olma 
nedenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Fiyatlar genel düzeyi arttığında paranın 
reel değeri azalır, faiz oranı artar ve yatırım 
harcamaları azalır

B) Fiyatlar genel düzeyi arttığında reel servet stoğu 
azalır, reel tüketim harcamaları azalır.

C) Fiyatlar genel düzeyi arttığında finansal varlıkların 
satın alma gücü azalır, tüketim harcamaları azalır, 
reel gelir düzeyi düşer.

D) Fiyatlar genel düzeyi arttığında paranın 
reel değeri artar, faiz oranı düşer ve yatırım 
harcamaları artar.

E) Fiyatlar genel düzeyi arttığında reel para arzı 
düşer, faiz oranı artar, ihracat gelirleri azalır, 
ithalat artar.

27. Aşağıdakilerden hangisi reel büyüme ile işsizlik 
oranı arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan 
teorilerden birisidir?

A) Laffer Yasası

B) Baveridge Eğrisi

C) Bawerk Yasası

D) Okun Yasası

E) Shumpeter Yasası

28. Enflasyonist açığın söz konusu olduğu bir 
ekonomide, aşağıdakilerden hangi para politikası 
uygulanmalıdır?

A) İthalat teminatlarının düşürülmesi

B) Reeskont oranlarının düşürülmesi

C) Reeskont oranlarının artırılması

D) Kanuni karşılık oranının düşürülmesi

E) Kredi tavanının yükseltilmesi

29. İki mal tüketen bir tüketicinin mallardan birine 
ödediği son liranın marjinal faydası, diğerine 
ödediği son liranın marjinal faydasından küçük 
ise, faydasını maksimize etmek isteyen bu tüketici 
için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

A) Tüketici marjinal faydası büyük olan malın 
tüketimini arttırmalıdır.

B) Tüketici marjinal faydasının fiyata oranı büyük 
olan malın tüketimini arttırmalıdır.

C) Tüketici fiyatı düşük olan malın tüketimini 
arttırmalıdır.

D) Tüketici marjinal faydası sıfıra en yakın olan malın 
tüketimini azaltmalıdır.

E) Tüketici marjinal faydası düşük olan malın 
tüketimini azaltmalıdır.

30. Q= K^(b/a)+L^(b/a) şeklindeki bir CES üretim 
fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır? (a ve b sıfırdan büyüktür).

A) “a” “b” den küçükse ölçeğe göre sabit getiri vardır.

B) “a”, “b” den büyük ise ölçeğe göre azalan getiri 
söz konusudur.

C) “b” sayısı “a” sayısına eşit ise ölçeğe göre sabit 
getiri vardır.

D) “b/a” birden büyük ise, ölçeğe göre artan getiri 
vardır.

E) “a” sayısı “b” sayısına eşit ise ikame esnekliği 
sonsuzdur.



6 Diğer sayfaya geçiniz.

2016-SAYIŞTAY DENEMESİ - 1

31. Pozitif gelir etkisi negatif ikame etkisinden küçük 
olan bir mal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin 
olarak doğrudur?

A) Talebin fiyat esnekliği sıfır olan bir maldır.

B) Talebin fiyat esnekliği birden büyüktür

C) Talebin gelir esnekliği pozitiftir.

D) Telafi edilmiş talep eğrisi negatif eğimlidir

E) Talep eğrisi pozitif eğimli bir maldır

32. Keynesyen aralıkta kısa dönem toplam arz 
eğrisinin biçimi nasıldır?

A) Dikey

B) Yatay

C) Pozitif eğimli

D) Negatif eğimli

E) Fiyat eksenine paralel

33. Reel devrevi dalgalanmalar teorisine göre 
aşağıdakilerin hangisindeki bir değişme devrevi 
dalgalanma olarak adlandırılır?

A) Yatırımlar

B) Kamu Harcamaları

C) Tüketim Harcamaları

D) Fiili GSYİH

E) Potansiyel GSYİH

34. Sermayenin marjinal etkinliğinin artmasının 
yatırım talebi eğrisi üzerindeki etkisi nasıl olur?

A) Yatırım talebi eğrisi dikleşir.

B) Yatırım talebi eğrisi yatıklaşır.

C) Yatırım talebi eğrisi üzerinde aşağı doğru bir 
hareket olur.

D) Yatırım talebi eğrisi sola kayar.

E) Yatırım talebi eğrisi sağa kayar.

35. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonu 
hedeflemesinin avantajlarından değildir?

A) Kısa dönemde ekonomik büyüme sınırlanabilir

B) Diğer stratejilere göre daha anlaşılırdır

C) Merkez bankalarına araç bağımsızlığı sağlar

D) Dış şoklardan korunma imkânı sağlar

E) Para politikası şeffaf bir durum sergiler

36. Nominal faiz oranı bireylerin normal kabul ettikleri 
düzeyin üstünde ise, bireylerin davranışlarıyla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

A) Spekülatif amaçlı para talebi artar.

B) Spekülatif amaçlı para talebi azalır.

C) İşlem amaçlı para talebi artar

D) İhtiyat amaçlı para talebi artar.

E) İhtiyat amaçlı para talebi azalır.
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37. Para talebinin faiz esnekliğindeki bir artışın 
toplam talep eğrisi üzerindeki etkisi ile ilgili 
hangisi doğrudur?

A) Para politikasının etkinliğini arttıracak ve toplam 
talep eğrisi dikleşecektir.

B) Maliye politikasının etkinliği azalacak ve toplam 
talep eğrisi dikleşecektir.

C) Toplam talep eğrisi ve IS eğrisi dikleşecektir.

D) Para politikasının etkinliği artacak ve toplam talep 
eğrisi yatıklaşacaktır.

E) LM eğrisi daha yatık duruma gelirken, toplam 
talep eğrisi dikleşecektir.

38. Artan kamu harcamaları nedeniyle piyasa faiz 
oranının yükselmesi, yükselen faizler nedeniyle 
yatırımların fırsat maliyetinin artması ve özel 
sektör yatırım harcamalarının azalması hangi etki 
ile isimlendirilir?

A) Fisher Etkisi

B) Pigou etkisi

C) Keynes etkisi

D) Crowding -Our

E) Likidite etkisi

39. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası 
bilançosunun aktifinde yer almaz?

A) Hazine avansları

B) Fon hesapları

C) Değerleme hesabı

D) Altın

E) Banka kredileri

40. Aşağıdakilerin hangisinde para çarpanının değeri 
büyümez?

A) Munzam karşılık oranları azaltıldığında

B) Halkın nakit tercihi azaldığında

C) Bankaların atıl rezervleri azaldığında

D) Piyasa faiz oranı arttığında 

E) Merkez Bankası reeskont oranlarını artırdığında 

41. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları 
yasaklardan biri değildir?

A) Siyasi partiler, yurt dışında teşkilatlanamaz.  

B) Siyasi partilerin tüzükleri demokratik ve laik 
Cumhuriyet ilkesine aykırı olamaz.

C) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler.

D) Siyasi partiler, yabancı devletlerden maddi yardım 
alamazlar.

E) Siyasi partiler, sınıf veya zümre diktatörlüğünü 
amaçlayamazlar.

42. 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun esas 
bakımından anayasaya aykırılığı iddiası ile iptal 
davası açma süresi kanunun Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren kaç gündür?

A) 10 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90



8 Diğer sayfaya geçiniz.

2016-SAYIŞTAY DENEMESİ - 1

43. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının seçilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3 aday 
belirler ve bunlar arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir. 

B) Adalet Bakanı 5 aday belirler ve bunlar arasından 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 
seçilir. 

C) Yargıtay Genel Kurulu 3 aday belirler ve bunlar 
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından seçilir. 

D) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar 
arasından Adalet Bakanı tarafından seçilir. 

E) Yargıtay Genel Kurulu 5 aday belirler ve bunlar 
arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

44. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerin 
hangisinde, bir bakanın görevi sona ermez?

A) Bakanın milletvekili seçilme yeterliliğini 
kaybetmesi

B) Başbakanın istifa etmesi

C) Bakanın yasama dokunulmazlığının kaldırılması

D) Bakanın Yüce Divana sevk edilmesi

E) Başbakanın Yüce Divana sevk edilmesi

45. 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırma bedelinin 
taksitle ödenmesine izin verilen hallerde 
taksitlendirme süresi kaç yılı geçemez?

A) 1 B) 3 C) 5

 D) 10 E) 20

46. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan 
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan değildir?

A) Rekabet Kurumu

B) Devlet Denetleme Kurulu

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

D) Sermaye Piyasası Kurulu

E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

47. İdari işlemin geri alınması ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir idari işlem yapmaya yetkili kılınmış olan 
merci, kanunda aksi öngörülmedikçe o işlemi geri 
almaya yetkilidir.

B) Hiyerarşik üstün astın işlemlerini geri alma yetkisi 
vardır.

C) İdarece geri alınan işlem yapıldığı andan itibaren 
hükümsüz hale gelir.

D) İdare, ancak ilgilinin başvurusu üzerine idari 
işlemi geri alabilir.

E) Hukuka uygun idari işlemlerin geri alınması 
mümkün değildir.
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48. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi ihalelerde uygulanacak 
temel ilkeler arasında yer almaz?

A) Saydamlık

B) Gizlilik

C) Eşit muamele

D) Rekabet

E) Değişkenlik

49. Hukuk; toplum halinde yaşayan kişilerce uyulması 
gereken, devlet tarafından tanınmış emir ve 
yasaklardan oluşan, sosyal davranış kurallarıdır. 
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarına ilişkin 
yanlış bir ifadedir?

A) Bir devlette yetkili organlarca konulmuş, 
yürürlükte bulunan Anayasa, kanun, kanun 
hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik gibi 
tüm yazılı hukuk kurallarının toplamına mevzuat 
adı verilir.

B) Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde 
öngörülmüş yaptırımların ortak özelliği kişileri 
bağlayıcı şekilde maddi olmalarıdır. 

C) Hakim önüne gelen uyuşmazlıkta yalnızca yazılı 
hukuk kurallarına göre karar verebilir.

D) Yaptırım; hukuk kurallarına riayet edilmemesine 
bağlanan hukuki sonuçlardır.

E) Bir devlette bulunan yazılı ve yazısız tüm hukuk 
kurallarının toplamı pozitif hukuktur.

50. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun 3. 
Maddesinde düzenlenen iyiniyet kavramına ilişkin 
yanlış ifadedir?

A) İyiniyete sonuç bağlanan hallerde kişinin iyiniyetli 
olduğu varsayıldığından aksi ispatlanabilen adi bir 
karinedir.

B) İyiniyet hakların kazanımında ve borçların yerine 
getirilmesinde esas alınan genel bir kuraldır.

C) Bir hakkın kazanımına engel olan durumu 
bilmemek veya bilinmesinin beklenememesi 
hallerinde söz konusu olur.

D) Bir kişi gerekli özeni gösterseydi hakkın 
kazanımına engel olan durumu anlayabilecekti 
ise, kötüniyetli sayılacağından o hakkı 
kazanamaz.

E) İyiniyet yalnızca kanunda öngörülen istisnai  
hallerde hakkın kazanımını sağlayan bir kuraldır.

51. Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan 
kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı 
korunmasını isteyebilir Aşağıdakilerden hangisi 
kişiliğin dışa karşı korunmasına ilişkin yanlış 
ifadedir?

A) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha 
üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya 
da kanunun verdiği yetkinin kullanılması 
sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik 
haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

B) Kişiliğine saldırılan davacı, hâkimden saldırı 
tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya 
son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri 
devam eden saldırının hukuka aykırılığının 
tespitini isteyebilir.

C) Kişiliğine saldırılan davacı, düzeltmenin veya 
kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da 
yayımlanması, maddî ve manevî tazminat ve 
bu yolla saldırganca elde edilmiş olan kazancın 
vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine 
verilmesini de isteyebilir. 

D) Manevî tazminat istemi, hiçbir durumda üçüncü 
kişilere devredilemez 

E) Manevi tazminat talebinde bulunacak kişi 
ölmüşse, ilk kez mirasçılar tarafından öne 
sürülemez.
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52. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin başkasının 
malzemesi ile kendi arazisine bir yapı yapmış 
olması halinde, malzeme sahibinin arazinin 
mülkiyetini talep edebilmesi için gerekli olan 
şartlardan değildir?

A) Malzeme sahibinin irtifak hakkına sahip olmaması 
gerekmektedir.

B) Malzeme maliki iyiniyetli olmalıdır.

C) Malzeme sahibi tazminat talep etmemiş olmalıdır.

D) Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazla 
olmalıdır.

E) Malzeme sahibi malzemenin sökülmesini talep 
etmemiş veya bu talebi reddedilmiş olmalıdır.

53. Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz 
zenginleşme davası açılamaz?

A) Fazladan iki taksit ödenmesi halinde

B) Geçersiz sözleşmeye dayanılarak karşı taraf 
lehine tescil edilen taşınmazın iadesinde

C) Geçersiz sözleşmeye dayanılarak karşı tarafa 
verilen bir miktar paranın iadesinde 

D) Şartın gerçekleşeceği düşüncesiyle şarta bağlı 
olarak yapılan bağışlamanın ifa edilmesinden 
sonra şartın gerçekleşmeyeceği¬nin 
kesinleşmesinde

E) Sözleşmenin yapılmasından ve edimlerin 
ifasından sonra, sözleşmenin geçmişe etkili 
olarak ortadan kalkmasında 

54. Eksik borçlara ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bu borçların ifası için dava açılabilir; ancak açılan 
davada borçlu ifaya zorlanamaz.

B) Eksik borçların yaptırımı yoktur.

C) Ahlaki vazifenin ifasından doğan borçlar da eksik 
borçturlar.

D) Borçlu, eksik borcu bunu bilmeden ödediği 
takdirde sebepsiz zenginleşme davası açabilir.

E) Borcun eksik olduğunun ileri sürülmesi genel 
itibariyle def’i teşkil eder. 

55. Ehliyete ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yasak işlemler gerek sınırlı ehliyetsiz gerek tam 
ehliyetsiz tarafından yapılamaz. 

B) Tam ehliyetliler borçlandırıcı işlemleri serbestçe 
yapabilirler.

C) Sınırlı ehliyetsizler kazandırıcı işlemleri tek başına 
yapabilirler.

D) Tam ehliyetsizin yasak işlemleri haricindeki 
diğer işlemlerini onlar adına ve hesabına yasal 
temsilcileri yapar.

E) Sınırlı ehliyetlilerin işlemlerini de onlar adına ve 
hesabına yasal temsilcileri yapar.

56. Aşağıdakilerden hangisinde borcu ödeyen 
üçüncü kişi kanun gereği alacaklıya halef olmaz?

A) Üçüncü kişinin, borçlu ile anlaşması 
çerçevesinde, bir edim karşılığın¬da, borçlunun 
borcunu ödemesinde

B) Başkasının borcu için kendi taşınır malı üzerinde 
rehin hakkı tesis eden kişinin malın satılmaması 
için borcu ödemesinde

C) Üzerinde rehin tesis edilmiş olan malda sınırlı 
ayni hak sahibi olan kişinin, malın satılmaması 
için borçlunun borcunu ödemesinde

D) Kefilin talebi üzerine alacaklıya ödeme 
yapmasında 

E) Müteselsil borçlulardan birinin alacaklıya payını 
aşan bir ödeme yapmasında 
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57. A, 01.05.2009 tarihinde ticari işletmesini B’ye 
devretmiştir. Devir, Türkiye çapında yayın yapan 
ulusal bir gazetede 10.05.2009 tarihinde ilan 
edilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Devir, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edilmediğinden, devrolunan ticari işletmenin 
borçları B’ye intikal etmez.

B) Devir esnasında bildirilmeyen işletmenin elektrik 
ve telefon borçlarından B sorumlu tutulamaz.

C) Ticaret siciline kaydedilmemiş ticari işletme rehni, 
B’ye karşı ileri sürülemez.

D) Ticari işletmenin vadesi 01.04.2009 olan bono 
borcundan dolayı A, en geç 01.05.2010 tarihine 
kadar müteselsil sorumludur.

E) 21.05.2009 tarihinde imzalanmış kredi 
sözleşmesinden doğan ve vadesi 31.12.2009 olan 
kredi borcu için A, en geç 31.12.2010 tarihine 
kadar müteselsil sorumludur.

58. Ticari İşletme rehni ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Tacire borç veren memur lehine kurulabilir

B) Tacire kredili satış yapan müessese lehine 
kurulacak ticari işletme rehni, ticari işletmeye dahil 
tüm unsurları içermek zorundadır

C) Ticari işletmeye ait taşınmaz ticari işletme rehnine 
dahil değildir.

D) Ticaret siciline tescili zorunlu değildir

E) Sınai haklar, rehin kapsamı dışına bırakılamaz

59. Aşağıdakilerden hangisi ödemede bulunan 
borçlunun borçtan kurtulmasıyla ilgili şartlardan 
biri değildir?

A) Senedi geri almak

B) Vadeden önce ödememek

C) Ağır kusurla ödemiş olmamak

D) İyi niyetle ödemiş olmak

E) Hak sahibi olduğu senetten anlaşılan şahsa 
ödemek

60. Adi şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Ortaklar arasındaki hukuki bağ, ortakların 
iradelerine, yani sözleşmeye dayanır.

B) Sadece gerçek kişiler ortak olabilir.

C) Sermaye payları ve şirketin faaliyeti sırasında 
elde edilen değerler üzerinde kural olarak iştirak 
hâlinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) ilişkisi vardır. 

D) Gerek yargılama gerek takip hukuku bakımından 
aktif ve pasif husumet ehliyetine sahip değildir.

E) İdareci ortağın ücret talep etme hakkı vardır.

61. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
kişi hak ve hürriyetleri arasında yer alır?

A) Konut hakkı

B) Kamu hizmetine girme hakkı

C) Konut dokunulmazlığı

D) Çalışma hakkı ve ödevi

E) Bilgi edinme hakkı

62. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanına tanınan görev ve yetkiler 
arasında yer almaz?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde 
toplantıya çağırmak,

B) Kanun teklifi vermek

C) Kanunları yayımlamak

D) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne geri göndermek 

E) Anayasanın saydığı belirli hallerde erken seçim 
kararı almak
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63. 1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta olan 
olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi 
üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere 
uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden 
hangisi yetkilidir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Millî Güvenlik Kurulu

C) Genelkurmay Başkanı

D) İçişleri Bakanı

E) TBMM

64. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 
beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri beş 
yılda bir yapılır. 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının 
ilk günü kendiliğinden toplanır.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama yılında en 
çok üç ay tatil yapabilir.

E) Siyasi parti grupları en az yirmi üyeden meydana 
gelir.

65. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde görülen,

I. Baba Zünnun

II. Canberdi Gazali

III. Kalenderoğlu

isyanlardan hangilerinde devlet kurma amacı 
olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I,II ve III

66. Osmanlı padişahı II. Osman’nın hacca gitmek 
isteyerek otağını Üsküdar kurdurmuştur. Ancak 
yeniçeriler kendilerine karşı bir girişim olduğunu 
anlamışlar ve isyan ederek padişah II. Osman’ı 
tahttan indirerek idam etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaya verilen isimdir?

A) At Meydanı Ayaklanması

B) Buçuktepe İsyanı

C) Vaka-i Vakvakiye 

D) Edirne (Cebeci) 

E) Haile-i Osmaniye 

67. Osmanlı devletinde memur olup görev alma şartı 
kabul edilen “müslüman olma” şartı ilk defa hangi 
padişah döneminde kaldırılmıştır?

A) III. Ahmet

B) I. Mahmut

C) III. Mustafa

D) I. Abdülhamit

E) III. Selim

68. Osmanlı devletinin, Avrupalı devletlere 
tanıdığı ekonomik ve hukuki ayrıcalık olan 
kapitülasyonların kaldırılma fikri aşağıdaki 
antlaşmaların hangisinde ilk kez Osmanlı 
tarafından gündeme getirilmiştir?

A) Küçük Kaynarca 

B) Yaş 

C) Edirne 

D) Paris 

E) Berlin
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69. XIX.yy da Osmanlı Devletinde görülen,

I. Tanzimat

II. Islahat Fermanı

III. Meşrutiyet’in ilanı

gelişmelerinden hangilerinde Fransız ihtilalinin 
etkilerinin olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

 D) II ve III E) I,II ve III

70. A , , , , ,1 1 2 2 3 3 4 4 5 5= - + - +  ise A
1  ifadesinin 

değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,3 B) 3
1  C)1 D) 2

3  E) 2

71. A sayısı 49 ile bölündüğünde kalan sayı, bölen 
sayının karesine eşit oluyor. Buna göre A sayısı 
en çok kaç olabilir?

A) 270 B) 300 C) 321

 D) 330 E) 392

72. 1112111 sayısı 1001 m kaç katıdır?

A) 111 B) 1011 C) 1101

 D) 1211 E) 1111

73. x x3 9 6 18 0+ - - =  denklemini sağlayan x reel 
sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

74. Sıfırdan ve birbirinden farklı a,b,c rakamlarıyla 
yazılabilecek tüm iki basamaklı sayılar toplanıyor.

Bu toplamın sonucuyla ilgili

I. Tek sayıdır

II. 11 ile tam bölünür

III. En büyük değeri 792'dir.

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

A) Yalnız I b) Yalnız II C) II ve III

 D) I ve III E) I, II ve III
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75. Bir usta bir günde 3 masa, çırağı ise 3 günde 
bir masa yapabiliyor. İkisi birlikte 20 masayı kaç 
günde yapar?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14

76. Bir ürünü 5
1 'i %10 kar ile, yarısı %10 zararla 

kalanıda %40 kar ile satılıyor. Satış sonunda 
kar zarar durumu için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) %3 zarar B) %3 kar C) %1 zarar

 D) %9 kar E) %10 kar

77. Bir tırtıl 52 metre yüksekliğindeki bir duvara 
gündüz 5 metre tırmanıp gece 2 metre aşağı 
kayıyor. Duvarın üstüne vardığında toplam kaç 
metre yol kat etmiştir?

A) 100 B) 108 C) 109 D) 110 E) 112

78. A

B CE

D

x

56c

ABC bir üçgen

BD AEve6 6@ @ 
açıortay

(BDE)m 56= c%

Yukarıda verilenlere göre (C)m x=X  kaç 
derecedir?

A) 68 B) 70 C) 72 D) 74 E) 76

79. I. Saka Türklerine ait destanlar Alp Er tunga ve Şu 
Destanlarıdır.

II. Ufacık dedi kodular bile büyük bir aileyi 
da¬ğıtmak için yeterli olur.

III. Tanzimat Fermanı 1839’da Mustafa Reşit paşa 
tarafından okunur.

IV. Araba, büyük bir binanın önünde sarsıla¬rak 
durdu.

V. Bu konuyuda onunla konuşalım ki her şey 
yoluna girsin.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yoktur?

A) I B) II C) III

 D) IV E) V

80. (I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili 
apartmanın girişinde küçük, beyaz perdeli bir 
dükkâna yaklaştık. (II) Dışarıdan bir resim atölyesi, 
üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin 
atölyesi gibi görünmüyordu. (III) Acaba doğru yere 
mi geldik diye düşündük? (IV) İçeri girince mütevazı, 
sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolarla çevrilmiş bir 
atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Afrika maskı, 
ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V
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81. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır

A) Bin yüz tonluk ağırlığındaki gemi karaya oturdu.

B) Yaz dönemi olmasına rağmen meyve sebze hala 
çok pahalı.

C) Yaşlı gözlerle bana bakma desem; beni dinler 
misin?

D) Anlat anlatabildiğin kadar; artık senin kölenim.

E) Uzak diyarlardan gelen insanlara her zaman 
yardım ederdi.

82. Yaşamanın güzelliği, acılara karşı koymanın 
gerekliliği, bu sanatçımızın şiirinin ana temasıdır. 
Ölümler bile onda, bir yeniden doğuş, doğanın bir 
başka canlısında yeniden var olmak gibi dile gelir.

Bu parçada tanıtılan kişiden aşağıdakilerin 
hangisi beklenemez?

A) Olaylara olumlu bir açıdan bakma

B) Hayatı bütün yönleriyle sevme

C) Kendini üzüntülere kaptırmama

D) Her şeyden ümidini kesme

E) Çevresindeki güzellikleri görebilme

83. İçimizden gülmek geldiğinde hüzünlü görünmek 
istediğimiz olmaz mı? Bunun gibi kaygılı 
dakikala¬rımızda neşeli olmak, öfkelendiğimizde 
serinkanlı davranmak zorunda kalmaz mıyız? 
Konuğu¬muzun yaramaz çocuğu, masadaki değerli 
va¬zoyu yere düşürüp kırdığında, “Ne önemi var 
efendim, çocuktur kırar” dediğimiz olmaz mı?

Parçada vurgulanmak istenen düşünce 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İnsan ruhunu birbirine karşıt, birbiriyle çelişen 
özellikleri vardır.

B) Konukseverlik, üzüntüleri gizlemeyi gerektirir.

C) Gerçek duyguların belirtilmekten kaçınıldığı 
durumlar vardır.

D) Kimi durumlarda yalana başvurmanın sakıncası 
yoktur.

E) insanların içinden geçenleri anlamak ve yo-
rumlamak güçtür.

84. Şiir, her okumada insanı bir başka limana ata-bilmeli;  
yani her okuyan onda ayrı bir tat, anlam bulabilmeli. 
Hatta belki de aynı insan başka oku-malarda onda 
daha önce bulamadıklarını bula-bilmeli. Evet bence 
şiir budur.

Bu parçaya göre, şiirin en belirgin özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim güzelliği

B) Konuda özgünlük

C) Renkli bir anlatım

D) Kendine özgü bir üslup

E) Anlam zenginliği

85. Şiire yaşlı bir şair gibi başlamak, genç bir şair gibi onu 
sürdürmek gerekir.

Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden 
hangisine anlamca en yakındır?  

A) Şiir, deneyim ve coşkunun ürünü olmalıdır.

B) Şair, gençlik döneminde daha çok ürün verebilir.

C) Gerçek şiire, sürekli çalışmalar sonunda ulaşılır.

D) Şiir yazmaya belli bir yaştan önce başlanmaz.

E) Şiirde, duyguların ve aklın payı aynı oranda 
olmaz.

86.  - Yıldız Dağları

 - Menteşe Yöresi

 - Teke Yarımadası

 - Hakkari Bölümü

Yukarıda verilen alanların ortak özelliklerinden biri de 
nüfus yoğunluklarının az olmasıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yörelerde 
nüfusun seyrek olmasının nedenlerinden biri 
değildir?

A) Tarım alanlarının dar olması

B) Yerşekillerinin engebeli olması

C) Sanayinin gelişmemiş olması

D) Ulaşımın gelişmemiş olması

E) Yağış miktarının az olması
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87. Türkiye’de nüfusun bölgelere göre dağılışıyla ilgili 
verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfusun yarıdan fazlası kıyı bölgelerde 
yaşamaktadır.

B) Nüfus miktarının en fazla olduğu bölge 
Marmara’dır.

C) Nüfus miktarı ve yoğunluğunun en az olduğu 
bölge Doğu Anadolu’dur.

D) Marmara ve İç Anadolu bölgelerinin nüfus 
yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

E) Nüfus miktarı bakımından Doğu Anadolu’dan 
sonra ikinci sırada yer alan Güneydoğu 
Anadıky’nun nüfus yoğunluğu Türkiye 
ortalamasının üzerindedir.

88. 
III

IVV

II

I

Yukarıda verilen alanlardan hangisi seyrek 
nüfuslu yerlerden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

89. 

III

IV

V
II I

Yukarıda verilen alanlardan hangileri yağış 
miktarının az olmasından dolayı seyrek 
nüfuslanmıştır?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV

 D) III ve V E) IV ve V

90. 

III
IV

●●

●

●II

I

Haritada numaralarla belitilen alanlardan 
hangilerinde yüzey şekillerine bağlı olarak 
nüfuslanmanın az olduğu söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

 D) II ve IV E) III ve IV


