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1.  • Bütçe ve Kesin Hesap Kanunu,
 • Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının     

    uygun bulunması,
 • Kanun Hükmünde Kararnameler’in 

   onaylanması, 
	 • Genel ve özel af ilanı,
	 • Para basılmasına karar vermek başlıca şekli      

    kanunlardır.
 Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler parlomento 

kararıdır.

 CEVAP : C

2. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler, 
YÖK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ilk kez 
1982 Anayasası’nın bir yeniliğidir.

 CEVAP : C

3.  Yargıtay üyelerinin seçiminde, Uyuşmazlık 
Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 
seçiminde Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir 
etkisi yoktur. 

 Danıştay üyelerinin dörtte birini, Askeri Yargıtay 
üyelerinin tamamını ve HSYK üyelerinin dördünü 
Cumhurbaşkanı seçer.

 
 CEVAP : B

4.  Anayasa Mahkemesi somut norm denetimi 
yoluyla Kanun ve KHK hükümlerini esasen 
inceler.

 CEVAP : B

5. İdari kamu kurumlarına;
	 •		DSİ
 •		Karayolları Genel Müdürlüğü
 •		Vakıflar Genel Müdürlüğü
 •		Orman Genel Müdürlüğü            

•	 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü örnek 
verebiliriz. İdari kamu kurumları, merkezi 
idarenin eskiden beri yürüttüğü bazı klasik 
hizmet ve faaliyetlerin merkezi teşkilat dışında 
ayrı bir tüzel kişilik olarak ortaya çıkmış olduğu 
başlıca kurumlardır.

 Soruda verilmiş olan OYAK ve Basın İlan Kurumu 
sosyal kamu kurumları kategorisinde yer 
almaktadır.

 CEVAP : C

6. Aynı kuruluşun çeşitli organları arasında ortaya 
çıkabilecek yetki sorununa yetki tecavüzü adı 
verilir; yaptırımı iptal edilebilirliktir. 

 CEVAP : D

7.  Valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu;
 a- İl Defterdarı
 b- İl Milli Eğitim Müdürü
 c- İl Sağlık Müdürü
 d- İl Çevre ve Şehircilik Müdürü
 e- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
 f- İl Hukuk İşleri Müdürü’nden oluşur. 

 Not: Vali yoksa valinin görevlendireceği Vali 
Yardımcısı başkanlığında da toplanabilir.

 İl Emniyet Müdürleri İl İdare Kurulu üyesi değildir.
 
 CEVAP : D
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8. Bakanlıkların yapmış olduğu bireysel 
işlemlere karşı ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
Danıştay’a değil İdare Mahkemeleri’ne dava 
açılır. 

 Danıştay Kanunu 24. madde:
•  Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılan 

davalar.
•		 Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili 
müşterek kararnamelere açılan davalar.

•	 Birden çok İdare veya Vergi Mahkemesi’nin 
yetki alanına giren işlere ilişkin davalar.

•	 Danıştay İdari Dairesi’nce veya İdari 
İşler Kurulu’nca verilen kararlar üzerine 
uygulanan eylem ve işlemlere açılan davalar. 

•	 Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 
çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak 
düzenleyici işlemlere açılan davalar.

•	 Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları 
ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay 
Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve  
tam yargı davaları.

•	 Tahkim yolu öngörülmeyen kamu 
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlarına ve 
sözleşmelerinden doğan idari davalar.

•	 Belediyeler ile İl Özel İdareleri’nin seçimle 
gelen organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmeleri hakkındaki davalar.

•	 Danıştay Kanunu 24. madde dışında ilk 
derece mahkemesi olarak açılacak belli 
başlı davalarda vardır. Örneğin; HSYK’nın 
meslekten çıkarma cezalarına açılan davalar 
veya 6212 sayılı kanuna göre başbakan 
veya görevli bakanın alacağı geçici yayın 
durdurma kararlarına karşı açılan davalar.

 CEVAP : E

9. •	İptal davasının konusu İdari İşlem’dir. İdari   
    Eylem ve Sözleşmelere iptal davası açılamaz.

 •	İptal davası bir idari işlemin hukuka aykırılık    
   iddiasıyla açılmasıdır.

 •	İptal davası objektif nitelikte bir davadır, 
     verilen karar herkes hakkında etki yaratır.
 •	İptal davası açabilmek için menfaat ihlali 
    yeterlidir.
 •	İptal davası idari işlemin yetki, şekil, sebep, 
    konu, amaç unsurlarından en az birinin hukuka 
    aykırı olmalarından açılır.
	 •	İptal davası tamamlanmış olmalıdır, 
    icrai olmalıdır. (Hazırlık işlemleri olmaz)
 •	İdari işlem kesinleşmiş olmalıdır. 

 CEVAP : B

10. Çekilmiş sayılan memur, çekilmiş sayıldığı 
tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe devlet 
memurluğuna atanamaz.

 CEVAP :  A

11. Suçlardan biri diğerinin unsuru ya da ağırlaştırıcı 
nedeni ise bileşik suç ortaya çıkar. Bu halde ya 
yeni bir suç meydana gelmekte ya da suçlardan 
biri diğerinin cezasını artırmaktadır.

  CEVAP : C

12. Kasıtlı bir suç, aynı kişiye karşı farklı zamanlarda 
işlenirse veya kasıtlı bir suç aynı zamanda 
işlenerek birden çok mağdur ortaya çıkarsa 
zincirleme suç dolayısıyla tek suç kabul edilerek 
verilecek ceza artar. Ancak öldürme, yaralama, 
yağma ve işkence suçlarında zincirleme suç 
hükümleri uygulanmaz. 

 
 CEVAP : C
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13. Bilirkişi, çözümü özel ve teknik bilgi gereken 
hallerde, hakimin görüşüne başvurduğu kişi 
olarak kabul edilir. Savcı ve taraflar da bilirkişi 
talep edebilir. Bilirkişiler gerçek veya tüzel kişi 
olabilir. 

 CEVAP : B

14. Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer 
mahkemesine aittir. Teşebbüste son icra 
hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda 
kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme 
suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemeleri 
yetkilidir. Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece 
mahkemelerinde duruşmada sorgusundan, 
bölge adliye mahkemelerinde incelemenin 
başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme 
raporunun okunmasından önce bildirir. 

 CEVAP : C

15. Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine 
getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, 
hükmedilebilecek hapis cezasının süresi 
ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen 
tutuklama kararı verebilir. Bu hüküm, azami 
tutukluluk süresinin dolması nedeniyle 
verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de 
uygulanabilir. Ancak, bu durumda tutuklama 
süresi Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren 
işlerde dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla 
olamaz. 

 CEVAP : B

16. Bir Türk vatandaşı, Türk kanunlarına göre aşağı 
sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını 
gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği 
ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu 
suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş 
olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin 
bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre 
cezalandırılır. Olayda, yabancı ülkede hüküm 
verildiği için Türkiye’de yargılanması mümkün 
olmaz. Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını 
gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar 
görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine 
bağlıdır. Bu durumda şikayet, vatandaşın 
Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
yapılmalıdır. 

 CEVAP : A

17. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece 
evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden 
evlenemez. Gaip olanın eşi evliliğin feshini, 
gaiplik başvurusuyla birlikte veya gaiplik 
kararının alınmasından sonra talep edebilir. 

 
 CEVAP : C

18. Olayda doğrudan zilyet B, dolaylı zilyet ise A’dır. 
Ayrıca A ,asli zilyet ve malik sıfatıyla zilyet iken; 
B ise feri zilyettir. 

 CEVAP : D

19. Kişi topluluğu olan derneklerde ilk genel kurul 
toplantısı altı ay içinde yapılmalı ve zorunlu 
organların seçimi tamamlanmalıdır. Ayrıca 
olağan genel kurul toplantıları en geç üç yılda 
bir yapılmalıdır. 

 CEVAP : B
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20. Tam ehliyetsiz olan kişinin hukuki işlemleri, 
işlemin yapıldığı andan itibaren hukuki sonuç 
doğurmaz; yani geçersiz olur. Bu halde karşı 
tarafın iyiniyetli olması mümkün olmaz ve 
korunmaz. 

 CEVAP : A

21. Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı 
davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve 
malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o 
taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı 
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne 
tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar 
altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan 
veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı 
verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan 
taşınmazın tamamının veya bölünmesinde 
sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o 
taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı 
üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne 
tesciline karar verilmesini isteyebilir.  

 CEVAP : D

22. Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış 
gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar 
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. 
Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre 
gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini 
kazanırlar. Organlar, hukukî işlemleri ve diğer 
bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. 
Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel 
olarak sorumludurlar. 

 CEVAP : D

23. İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya 
bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine 
düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu 
üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa 
hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda 
alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne 
tescil ile kurulur. Taşınır ve taşınmazlarda intifa 
hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine 
düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin 
hükümler uygulanır. Taşınmaz üzerindeki yasal 
intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa 
bile, durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil 
edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebilir. 

 CEVAP : B

24. Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen 
taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. Kural olarak 
saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz.  
Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin 
haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya da bir 
araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde 
de yanılma hükümleri uygulanır. Yanılan, 
yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı olarak 
ileri süremez. Özellikle diğer tarafın, sözleşmenin 
yanılanın kastettiği anlamda kurulmasına razı 
olduğunu bildirmesi durumunda, sözleşme bu 
anlamda kurulmuş sayılır. Yanılan, yanılmasında 
kusurlu ise, sözleşmenin hükümsüzlüğünden 
doğan zararı gidermekle yükümlüdür.  Yanılma 
sebebiyle sözleşme yapan taraf, yanılmayı 
öğrendiği andan başlayarak bir yıl içinde 
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya 
verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış 
sayılır.

 CEVAP : B
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25. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar 
veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar 
verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa 
bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar 
veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 
Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu 
ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın 
miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, 
olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı 
önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını 
hakkaniyete uygun olarak belirler. Hâkim, 
tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, 
durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını 
göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat 
biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu 
güvence göstermekle yükümlüdür. Zarar 
gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın 
doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut 
tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış 
ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen 
kaldırabilir. Zarara hafif kusuruyla sebep olan 
tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde 
yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de 
gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

 CEVAP : D

26. Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin 
yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı 
gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, 
çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat 
verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, 
zararın doğmasını engellemek için gerekli 
özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu 
olmaz. (Kurtuluş Kanıtı) Bir işletmede adam 
çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın 
doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat 
etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla 
sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. 
Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar 
veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu 
olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

 CEVAP : B

27. Birden fazla borçlunun borcun tamamından 
dolayı sorumlu olması müteselsil borçluluk 
olarak tanımlanmıştır. Borçlulardan birinin borcu 
ödemesi halinde diğer borçlularda ödemiş sayılır. 
Müteselsil borçlulardan biri borcun tamamını 
alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcu 
ile takas etmişse, diğer borçluların borcu sona 
ermiş olur. 

 CEVAP : D

28. Para borcunu zamanında ifa etmeyen borçlu 
alacaklının talebi üzerine temerrüt faizi ödemek 
zorundadır. Bunun önceden kararlaştırılmış 
olması şart değildir. Ayrıca alacaklının zararı 
temerrüt faizini aşmakta ise (aşkın zarar) 
alacaklının bunu da talep etme hakkı bulunur. 

 CEVAP : E

29. Sebepsiz zenginleşme davasının açılabilmesi 
için zenginleşme ve fakirleşme arasında illiyet 
bağı bulunmakla birlikte zenginleşme haklı bir 
nedene dayanmamalıdır. Ayrıca eksik borçların 
ifası halinde ve ahlaka aykırı bir işlemden 
kaynaklanan ödemenin yapılması halinde bedel 
geri istenemeyeceği için sebepsiz zenginleşme 
davası açılamaz. 

 CEVAP : D
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30. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar
• Kural olarak muaccel alacaklar geçirilir. 

Sözleşmede belirtilirse müeccel alacaklar da 
geçirilir. Hesaba geçirilmekle alacak yenilenmiş 
olmaz.

• Kural olarak para olmalı. Aksi durumda aynı tür 
misli eşya olmalı.

• Ticari senet, bedeli ödenme şartıyla geçirilir.
• Şarta bağlı alacaklar da şartın gerçekleşmesi 

kaydıyla hesaba geçirilir.
Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar
• Takas edilemeyecek alacaklar.
• Belirli bir amaca harcanma için teslim olunan 

para ve mallardan doğan alacaklar.
• Emre hazır tutulmak üzere teslim olunan para 

ve mallardan doğan alacaklar.

 CEVAP : E

31. Genel Kurul, Anonim Şirket’in en üst düzeyde 
karar organıdır. Yılda bir defa olağan, gerekli 
hallerde ise olağanüstü toplanır. Olağan genel 
kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan 
itibaren 3 ay içinde yapılır. Bütün pay sahipleri 
genel kurula katılır ve oy hakları vardır. Oy hakkı 
sermaye paylarına göre belirlenir. 

 Genel Kurula Katılabilecekler
•  Yönetim Kurulu tarafından tutulan hazır 

bulunanlar listesi (hazirun cetveli) içerisinde 
adı olan pay sahipleri

•  Pay sahiplerinin temsilcileri (Demek ki 
pay sahiplerinin temsilcileri de toplantıya 
katılabilmektedir. Bu nedenle A şıkkındaki 
ifade yanlıştır.)

•  Yönetim Kurulu üyeleri
•  Bakanlık Temsilcisi (Hükümet Komiseri)
•  SPK gözlemcisi (Halka Açık Anonim 

Şirketler’de)
•  İntifa hakkı sahibi

 Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi kural 
olarak yönetim kuruluna aittir. Ancak azlık, tek 
pay sahipleri, tasfiye memurları, kayyım, iflas 
idaresi de genel kurulun toplanmasını isteme 
hakkına sahiptir. Şirketin feshi kararı için aranan 
oran ise ¾’tür.

 
 CEVAP :  A

32. Aynı idari sınırlar içerisinde düzenlenmiş ve 
ibraz edilecek (ödenecek) çeklerde ibraz süresi 
10 gündür. Farklı idari sınırlar içerisinde ibraz 
edilecek çeklerde bu süre 1 aydır. Aynı kıta farklı 
ülkelerde de bu süre 1 aydır. Akdenize sahili 
olan ülkelerde de bu süre 1 aydır. Farklı kıtalarda 
bulunan ülkelerde ibraz edilecek çeklerde ibraz 
süresi 3 aydır.

 CEVAP : D

33. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına 
işleten kimseye tacir denir. Tacir olmanın bir 
takım sonuçları vardır. Bunlar; 

-  Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak, 
- İflâsa tabi olmak, 
-  Ticari defterleri tutmak, 
-  Ticaret siciline kayıt olmak,
- Ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak,
- Basiretli iş adamı gibi hareket etmek,
-  Ticari iş karinesine tabi olmak,
- Kararlaştırılmasa da ücret ve faiz isteme, 
-  Fatura ve teyit mektubuna belli süre içinde
 itiraz etme,
- Ücret ve cezai şartın indirilmesini isteyememe,
-  Ticari örf ve âdetin uygulaması, 
-  Hapis hakkına sahip olması,
-  İhtarları belirli şekillerde yapma,
- Ticari temsilci atama. 

 CEVAP : D
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34. Şirketler, ya bir şirketin diğerini devralması, 
teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya 
yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik 
terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla 
birleşebilirler. Birleşme uygulamasında, kabul 
eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” 
diye adlandırılır. Birleşme, devrolunan şirketin 
mal varlığı karşılığında, bir değişim oranına 
göre devralan şirketin paylarının, devrolunan 
şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap 
edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeyle, devralan 
şirket devrolunan şirketin mal varlığını bir 
bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan 
şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. 
Tasfiye hâlindeki bir şirket, mal varlığının 
dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan 
şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. 

 CEVAP : D

35. İlamlı icrada alacaklının elinde ilam veya ilam 
niteliğinde belge olması gerekir. Bir ilamın 
yani mahkeme kararının icraya konulabilmesi 
için süresi 10 yıldır. Bu takip yolunda borçluya 
gönderilen icra emrine borçlunun itiraz imkanı 
yoktur. Ancak icranın durdurulması, iadesi ve 
icranın geri bırakılması müesseseleri vardır. Bir 
ilamın icraya konulabilmesi için kural olarak 
kesinleşmesine gerek yoktur. Bazı ilamlar ise 
ancak kesinleştikten sonra icraya konulabilir. 
Borçlunun borcunu itfa etmesi veya zamanaşımı 
ve hatta imhal ise icranın geri bırakılması 
sebebidir. İtfa ve zamanaşımı ilamsız icrada icra 
takibinin iptali gerekçesidir.

 CEVAP : E

36. Genel haciz yolu ile takipte borçlunun borca 
itiraz etmesi üzerine alacaklı 6 ay içinde 
İcra Mahkemesi’ne başvurarak itirazın kesin 
kaldırılmasını isteyebilir. Ancak elinde şu 
belgelerin olması gerekir:

1. İmzası borçlu tarafından ikrar edilmiş 
ADİ SENET (sadece alacaklının imzasını 
içerenler olmaz; örnek  fatura ve ticari 
defter)

2.  İLAM
3. Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren 

düzenleme veya onaylama biçimindeki 
NOTER SENEDİ

4.  Borç ödemeden ACİZ BELGESİ
5.  KESİN REHİN AÇIĞI BELGESİ
6.  Kredi kurumlarının verdiği belgeler

 CEVAP : C

37.  Tacirler iflasa tabidir. Adi şirket tacir olmadığı 
için iflası istenemez. Kollektif şirket tüzel kişi 
tacirdir ve iflası istenebilir. Gerçek kişi tacirin ise 
yine iflası istenebilir. Ticareti terk eden kişi ise  
1 yıl daha iflas yoluyla takip edilebilir. Anonim 
Şirket ortakları ise tacir sayılmaz; bu nedenle 
iflasları istenemez.

 CEVAP : D
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38. İflas kararı ile birlikte borçluya artık müflis adı 
verilir. Bu sıfat için iflas kararının kesinleşmesine 
gerek yoktur. İflasın alacaklılar bakımından 
önemli sonuçlarından birisi müeccel alacakların 
da bu karar ile birlikte muaccel hale gelmesidir. 
İflas kararı ile birlikte borçlunun iflasa tabi olan 
mallarının ve haklarının toplamına iflas masası 
denilir ve müflisin bunlar üzerinde tasarruf yetkisi 
kalkar. İflas kararı ile birlikte borçluya karşı yapılan 
takipler durur, yeni takip başlatılamaz. Ancak 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılması 
mümkündür. Yalnızca satış ve muhafaza tedbiri 
alınamaz. İflas kararı ile birlikte müflise karşı 
açılmış olan davalar ise ikinci alacaklılar 
toplantısından 10 gün sonrasına kadar durur 
ama düşmez. Bu davaların akıbetine ikinci 
alacaklılar toplantısında karar verilir.

 CEVAP : C 

39. Hangi mal ve hakların tamamen veya kısmen 
haczinin mümkün olmadığı İcra ve İflas Kanunu 
ile başkaca kanunlarda sayılır. Burada tamamını 
saymak mümkün olmadığından şıklar üzerinden 
gidelim: 

 Devlet, kamu malları ve köy orta malları 
haczedilemez. 

 Borçlu bir meslek veya sanat sahibi ise, mesleği 
için gerekli olan aletleri ve kitapları haczedilmez. 
Bu nedenle öğretim görevlisinin kitapları 
haczedilemez. 

 İlama bağlı nafakalar hiç haczedilemezken, ilama 
bağlı olmayan nafakaların bir kısmının haczi 
mümkündür. 

 Aynı şekilde intifa hak ve hasılatının da 
bir kısmının haczi mümkündür. Bir evdeki 
buzdolabı lüzumlu eşya sayılabileceğinden 
haczedilemezken, esnaf işletmesinin buzdolabı 
haczedilebilir.

 CEVAP : E

40. Genel haciz yolunda kendisine ödeme emri 
gönderilen borçlu, alacağa dayanak teşkil 
eden senedin altındaki imzanın kendisine ait 
olmadığı iddiasında ise imzaya itiraz edebilir. 
Borçlunun bu itirazı üzerine takip kendiliğinden 
duracağından alacaklı, borçlunun imzaya 
itirazının kendisine bildirilmesinden itibaren 
6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne itirazın geçici 
kaldırılması için başvurmalıdır. Bu nedenle A 
şıkkı yanlış. İcra Mahkemesi’nin geçici kaldırma 
kararı üzerine alacaklı geçici haciz isteyebilir. 
Bu nedenle C şıkkı yanlış. İcra Mahkemesi’nin 
yargılamalarında kural olarak yemin ve tanık 
delillerine başvurulamaz. (Bunun istisnası 
hacizde istihkak ve ihalenin feshidir.) Bu 
nedenle itirazın geçici kaldırılmasında da tanık 
dinlenemez. Bu nedenle D şıkkı yanlış. Borçlu bu 
yargılamada duruşmaya gelmelidir. Geçerli bir 
mazeret olmadan gelmemesi halinde %10 para 
cezasına çarptırılır. Bu nedenle E şıkkı da yanlış. 
İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde gerek Genel 
Mahkemeler gerekse İcra Mahkemesi “basit 
yargılama usulü” uygular. Bu nedenle doğru 
cevap B şıkkıdır.

 CEVAP : B
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1. Yirminci yüzyılın başlarına kadar tam 
rekabet ve monopol modelleri fiyat 
teorisinin temelini oluşturmuştur. Ancak 
1920’li dönemlere gelindiğinde tam rekabet 
piyasası modeli ile gerçek firma davranışları 
açıklanamaz olmuştur. Örneğin; homojen 
mal varsayımı gerçek hayatla uyumlu 
değildir. Ayrıca reklam gibi satış teknikleri 
tam rekabet modeli ile açıklanamamaktadır.

 Mal farklılaştırılmasına dayanarak negatif 
eğimli talep eğrisinin oluşturulması ilk 
defa Sraffa tarafından ekonomi yazınına 
katılmıştır. 

 Bu öneri 1933 yılında birbirlerinden bağımsız 
olarak E. Chamberlin ve Joan Robinson 
tarafından kabul edilmiştir. Bundan dolayı 
Chamberlin ve Robinson monopolcü 
rekabet modelini ilk geliştiren iktisatçılar 
olarak anılır.

 Chamberlin, mal farklılaştırılmasının firma, 
fiyat, üretim kararları ve satış stratejileri 
üzerindeki etkilerini ilk kez inceleyen 
iktisatçıdır. 

 CEVAP : E

2. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği 
adlı kitabındaki görüşleri Klasik İktisat 
Ekolü'nün temelini oluşturur. Bu model belli 
varsayımlar üzerine inşa edilmiştir.

 Temel Varsayımlar:

• Bütün bireyler rasyoneldir ve kendi 
ekonomik çıkarlarına göre hareket ederler 
(homo economicus). Bireyler kendi çıkarları 
peşinde koşmakla aynı zamanda toplumsal 
çıkarlara da hizmet etmiş olurlar.

• Ekonomik hayatta düzeni sağlayan bir 
görünmez el (invisible hand) mekanizması 
işlemektedir.

• Say Yasası (Mahreçler Kanunu) geçerlidir. 
Yani her arz kendi talebini yaratır.

• Ekonomi daima tam istihdam seviyesinde 
dengededir. Dolayısıyla ekonomide sadece 
iradi işsizlik söz konusudur. 

• Ücretler ve fiyatlar esnektir. Dolayısıyla 
piyasalar sürekli temizlenir ve 
kendiliğinden dengeye gelir.

• Para yansızdır, tüldür, peçedir; iktisadi 
faaliyetler üzerinde bir etkisi yoktur. 

• Emek – Değer teorisine dayanır. Buna göre 
emek, bir malın değerinin hem nedeni hem 
de ölçüsüdür.

• Dünya serveti sabit değildir ve dış ticaret 
toplam serveti arttırabilir. Dolayısıyla 
dış ticaret pozitif toplamlı bir oyundur. 
Dış ticaret, uluslararası uzmanlaşma ve 
işbölümü doğurarak dünya kaynaklarının 
verimliliğini artırır.

 Modele göre malın değerini belirleyen 
faktör içerdiği emek miktarıdır. 
Marjinal faydanın değerin temel ölçüsü 
olduğu varsayımı Neoklasik İktisatçılar 
tarafından ortaya atılmıştır.

 CEVAP : A
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3.  Talep eğrisinin genelde negatif eğimli 
olmasının nedeni gelir ve ikame etkilerinin 
yanısıra azalan marjinal fayda ilkesidir.

 CEVAP : C

4. MRS =                  ve U = 10•X           •  Y

 MUX = 5•  X              •  Y            

 MUY =           • X           • Y

 => MRS =            •           =          •                 = 0,5

 CEVAP : C

5.  Pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisine 
eşit olduğu bir malda toplam etki sıfırdır. 
Dolayısıyla fiyat artsa da azalsa da talep 
edilen miktar değişmez. Yani bu durumda 
talebin fiyat esnekliği sıfırdır. Esnekliğin sıfır 
olduğu mal ise "insülin"dir.  

 CEVAP : E

6.

    MPL

    APL 1. Bölge                        2. Bölge         3. Bölge

  MPL > APL                 MPL<APL      MPL<APL

 CEVAP : B

7. 

 SAC  =              + w. Q 2

 

 STC = SAC . Q

 STC = [             + w. Q 2 ] . Q

 STC  =  1    +  w. Q3

             TFC      TVC

 TFC = 1 

 CEVAP : A

8.  Marjinal maliyet ortalama maliyetlerden 
büyükken ortalama maliyetler artar. Marjinal 
maliyet ortalama maliyetlerden küçükken 
ortalama maliyetler azalır. 

 Ortalama değişken maliyet arttığına göre 
MC>AVC'dir.

 Ortalama maliyet azaldığına göre MC<AC'dir. 

 CEVAP : B
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1

Q

1

Q

} }

    MUX

    MUY

1
2

1
3

-1
2

1
2

1
3

-1
3

15

10

Y

X

15

10

27

81

10

3

APL

MPL

       L     O



9.  Oligopol modellerin arasında en yüksek kârı 
sağlayan model Chamberlin Modeli'dir. 

 CEVAP : C

10.  Monopol'de fiyatla üretim arasında 
fonksiyonel bir ilişki yoktur. Dolayısıyla 
Monopol'ün arz eğrisi çizilemez. 

 CEVAP : E

11. Tam rekabet piyasasında arz talebe eşit 
olduğundan üreticiler piyasa talebinin 
tamamını karşılar. 

 CEVAP : D

12. Q = ( K a + L a  ) 

 şeklindeki CES üretim fonksiyonunda "b" 
sayısı ölçeğe göre getiriyi ifade eder. 

 b = 1 ise ölçeğe göre sabit getiri

 b > 1 ise ölçeğe göre artan getiri

 b < 1 ise ölçeğe göre azalan getiri söz konudur.

 Q = ( K¼ + L¼  )  2

 Parantez dışındaki üs =

  2 =  
ÖGG

1

4 

 ÖGG = 1

2
  <1     ölçeğe göre azalan getiri  

               söz konusudur.

 CEVAP : B

13.  Birlikte kullanılan mallara "Tamamlayıcı Mal" 
birbiri yerine kullanılan mallara "İkame Mal" 
denir. 

 X ve Y ikame mal olduğuna göre, X malı 
fiyatı düştüğünde Y malına talep azalacaktır 
ve Y malı talep eğrisi sola kayacaktır. 

 X ve Z tamamlayıcı mal olduğuna göre X'in 
fiyatı düşünce tüketici X'e talep miktarını 
artırırken Z malına da talebini artıracak ve  
Z malı talep eğrisi sağa kayacaktır. 

 CEVAP : A

14. Genişleme Yolu; üreticinin mali olanağı 
artırıldığında oluşan denge noktalarının 
geometrik yeridir.

 Üretici denge koşulu;

  
MPL

MPK

 = 
PL

PK

   ve üretim fonksiyonu 

 Q = 50 K
1
4  L 

1
2  şeklinde olduğuna göre; 

 25 K   L   

 12,5  K    L      

20

10

  
2K

L
  = 2 

 2K = 2L 

 2K - 2L = 0 →  genişleme yolu denklemidir.

 

 CEVAP : C
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parantez içi üs

b

a

=

1
4

1
2

3
4

1
2

-

-



15. İktisadi ajanların rasyonel beklentilere sahip 
olduğu ( π = πe ) ve para politikası hakkında 
doğru bilgiye sahip olmaları durumunda, 
Phillips kısa dönemde bile düşeydir. Kısa 
dönemde enflasyon ile işsizlik arasında 
ters yönlü ilişkinin ortaya çıkabilmesi için 
Merkez Bankası'nın öngörülmeyen politikalar 
izlemesi gerekir.

 CEVAP : B

16. Klasik modelde genişleyici maliye politikası 
sonucunda ortaya çıkan bütçe açığı halka 
(banka dışı kesime) ve bankalara tahvil satışı 
yoluyla finanse edilirse, ödünç verilebilir fon 
talebinin artmasına; bunun sonucunda reel 
faiz oranlarının yükselmesine, yatırımların 
sermaye stokunun azalmasına ve cari 
işlemler açığının artmasına neden olur. Buna 
karşılık monetizasyon yolu ile finanse edilirse 
enflasyona neden olur. Fakat, Barro-Ricardo 
Hipotezi geçerliyse ekonomik birimler artan 
bütçe açığında tepki olarak, ortaya çıkan 
bütçe açığının gelecekte daha yüksek vergiler 
ile finanse edileceğini düşüneceklerinden: 

  (i) Tüketim kararlarını değiştirmezler; yani 
tüketimlerini arttırmazlar, 

 (ii)  Tasarruflarını arttırırlar,

(iii) Tasarrufların artması ödünç verilebilir fona 
arzının artmasına; böylece reel faiz oranlarının 
değişmemesine,

(iv) Faizler artmadığı için sermaye stoku azalmaz 
kısacası dışlama etkisi ortaya çıkmaz, 

 (v) Cari işlemeler açığı / fazlalığında herhangi bir 
değişme olmaz.

 CEVAP : D

17. Genişleyici maliye politikası sonucunda; 
örneğin, kamu harcamalarının arttırılması 
hasılada meydana gelen artış işlem güdüsü 
ile para talebini arttırır. Bu durumda para 
arzı sabitken tahvil arz fazlası oluşur; 
bunun sonucunda faizler artar, yatırımlar 
ve denge milli gelir düzeyi azalır. Buna 
dışlama (engelleme) etkisi adı verilir. 
Yatırım harcamalarının faiz oranlarına olan 
duyarlılığı ne kadar yüksekse genişleyici 
maliye politikası sonucunda faizlerde 
meydana gelen küçük bir artış bile yatırım 
harcamalarında ve denge milli gelir (Reel 
GSYİH’da) büyük bir azalışa neden olur.

 CEVAP :  E

18. Deflasyonist Açık = c (ΔTR) =>
 Bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi 

toplam planlanan harcamalardan büyük 
olduğunda deflasyonist açık meydana gelir. 
Bu durumda hükümetin genişleyici maliye 
politikası uygulaması gerekir. Kısacası kamu 
harcamalarını ve transfer harcamalarını 
arttırması, vergileri düşürmesi gerekir. 
Soruda tablodan hareketle marjinal tasarruf 
eğilimi (MPS,s) hesaplanabilir.   

  
Dolayısıyla c = 0,20 => 200 = 0,20 (ΔTR)=> 
(ΔTR) = 1000

 CEVAP : A
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5. Dışa kapalı bir ekonomide yukarıdaki verileri göz önünde bulundurduğumuzda 

ekonomide 200 birimlik deflasyonist açık bulunmaktadır. Buna göre hükümetin 

deflasyonist açığı ortadan kaldırabilmek için transfer harcamalarını ne kadar arttırması 

gerekir?  

A. 1000 

B. 500 

C. 450 

D. 400 

E. 150 

Cevap (A): !"#$%&'()*&+,-ç/0 = 2,(∆56)!! Bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi toplam 

planlanan harcamalardan büyük olduğunda deflasyonist açık meydana gelir. Bu durumda 

hükümetin genişleyici maliye politikası uygulaması gerekir. Kısacası kamu harcamalarını ve 

transfer harcamalarını arttırması, vergileri düşürmesi gerekir. Soruda tablodan hareketle 

marjinal tasarruf eğilim (MPS,s) hesaplanabilir. !"# = ∆&
∆' = (

)*
)+ = , = 0.80!! 

!"#$%&"'()ü+,-%.(/ğ%'%.%( !12, 4 + !"#$%&"'()"6"##78(/ğ%'%.% !19, 6 = 1!! 
Dolaysıyla ! = 020!! 200 = 0.20% ∆'( = 1000!! 
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19. 

 

 Faiz oranlarını ve hasıla düzeyini ters yönde 
etkileyen para politikası ile faiz oranı ve 
hasıla düzeyini aynı yönde etkileyen maliye 
politikasının birlikte uygulanmasına politika 
karması denir. Eğer IS ve LM eğrisi aynı 
oranda aynı miktarda sağa doğru kayarsa 
faiz oranları değişmez; dolaysıyla yatırım 
harcamaları belirsizdir. Fakat her durumda 
Reel GSYİH artacağı için hanehalkının 
tüketim harcamaları artar.

 CEVAP : C

20. Dışa açık devletin bulunduğu durumda 
vergi çarpanın formülü;

         

Harcanabilir 

Gelir  
İthalat  

50 20 

100 25 

150 30 

200 35 

 

16. Yukarıdaki verilerin geçerli olduğu devletin ve dış ticaretin modele dahil edildiği 

durumda harcanabilir 400 birim den 600 birime  çıktığında tasarruflar 300 birimden 

360 birime çıkmaktadır. Bu ekonomide gelirde her birimlik artış ise devletin vergi 

gelirlerinin 0.50 birim artmasına neden olmaktadır. Bu ekonomide dolaylı vergilerdeki 

15 birimlik artış reel GSYİH düzeyini nasıl etkiler?  

A. Denge reel GSYİH düzeyinin 6 birimden büyük 10 birimden küçük azalmasına 
neden olur. 

B. Denge reel GSYİH düzeyinin 6  birimden büyük 10 birimden küçük artmasına 
neden olur.  

C. Denge reel GSYİH düzeyinin 10 birimden daha büyük 15 birimden daha küçük 
artmasına neden olur. 

D. Denge reel GSYİH düzeyinin 10 birimden daha büyük 15 birimden daha küçük 
azalmasına neden olur. 

E. Denge reel GSYİH düzeyinin 12 azalmasına neden olur. 

Cevap (A): Dışa açık devletin bulunduğu durumda vergi çarpanın formülü 

∆" = $%
1 − % 1 − ( + * (∆,)!

 

c, Marjinal tüketim eğilimi; t, Marjinal vergi oranı (gelir vergisi oranı) ve m, marjinal ithalat 

eğilimidir.!∆#
∆$ =

&
&'!!=0.10 marjinal tasarruf eğilimi ise 

∆"
∆# = 0.60 = (!! 

Dolaysıyla ! = 0.40!! t ise 0.50 buradan vergilerdeki 15 birimlik artış reel GSYİH yüzde 6 dan 

daha fazla arttırır. 

 

  c, Marjinal tüketim eğilimi; t, Marjinal vergi 
oranı (gelir vergisi oranı) ve m, marjinal 
ithalat eğilimidir.  

                          => s = 0,30 
  c = 0,70  t= 0,50 ΔT = 15

 ΔY=                  • 15

 ΔY= -16

 CEVAP : D

21. Phillips Eğrisi'ni sağa doğru paralel bir 
biçimde kaydıran faktörler:

 1. Beklenen enflasyonun artması

 2. Negatif arz şoku

 3. Doğal işsizlik oranın artmasıdır.

 

 

 İşçilerin geçmiş enflasyonu yanlış tahmin 
etmeleri ve bunun sonucunda reel ücretleri 
azaldığında işverenden daha yüksek ücret 
talep etmeleri sonucunda kısa dönem 
Phillips Eğrisi (SRPC) sağa doğru, dışa doğru 
paralel bir biçimde kayar.

 CEVAP : C

22. Para politikasının etkinliği, yatırımların faiz 
oranlarına olan duyarlılığı ve çarpan değeri 
arttıkça; buna karşılık para talebinin gelire 
ve faiz oranlarına olan duyarlılığı azaldıkça, 
genişleyici para politikası sonucunda Reel 
GSYİH’da meydana gelen artış o kadar büyük 
olur. Para politikasının etkinliği artar.

 CEVAP : D
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17. Modern Phillips eğrisi yaklaşımına göre işçilerin geçmiş enflasyona ilişkin tahmin 

hatalarını düzeltmeleri sonucunda daha yüksek nominal ücret talep etmeleri 

sonucunda kısa dönem Phillips eğrisinin şekli nasıl olur? 

A. Yatay hale gelir. 

B. Dikleşir. 

C. Paralel bir biçimde sağa dışa doğru kayar. 

D. Paralel bir biçimde sola dışa doğru kayar. 

E. Eğri üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harekete neden olur. 

Cevap (C): 

Phillips eğrisini sağa doğru paralel bir biçimde kaydıran faktörler: 

1. Beklenen enflasyonun artması 

2. Negatif arz şoku 

3. Doğal işsizlik oranın artmasıdır. 

 

İşçilerin geçmiş enflasyonu yanlış tahmin etmeleri ve bunun sonucunda reel ücretleri 

azaldığında işverenden daha yüksek ücret talep etmeleri sonucunda kısa dönem phillips eğrisi 

(SRPC) sağa doğru dışa doğru paralel bir biçimde kayar. 

 

 

π

U5.5
0

1 : ( )e
NSRPC U U sπ π γ= − − −

2 : ( )e
NSRPC U U sπ π γ= − − −

Kısa Dönem Phillips 
Eğrisinde Kayma: 

1. Beklenen enflasyonun 
artması 
2. Negatif arz şoku 
3. Doğal işsizlik oranın 
artması 
 

14. IS-LM modeline göre, genişleyici bir maliye politikasının ve genişleyici para 

politikasının aynı anda uygulandığı politika karmasının planlanan yatırım 

harcamalarında ve tüketim harcamaları üzerindeki etkisi nasıldır? 

Planlanan Yatırım Harcamaları  Tüketim Harcamaları 

A.  Artar     Belirsizdir 

B.  Düşer     Belirsizdir 

C.  Belirsizdir    Artar 

D.  Belirsizdir    Azalır 

E.  Belirsizdir    Belirsizdir  

Cevap (C):  

 

 

Faiz oranlarının ve hasıla düzeyini ters yönde etkileyen para politikası ile faiz oranı ve hasıla 

düzeyini aynı yönde etkileyen maliye politikasının birlikte uygulanmasına politika karması 

denir. Eğer IS ve LM eğrisi aynı oranda aynı miktarda sağa doğru kayarsa faiz oranları 

değişmez dolaysıyla yatırım harcamaları belirsizdir. Fakat her durumda reel GSYİH artacağı 

için hane halkının tüketim harcamaları artar.  

 

Faiz Oranı
i

Y

0IS

0LM

0Y

1

2

1i

1Y

1ISGΔ

2Y

2i

1LM

3

60
200

0,70
1-0,70(1-0,50)+0



23. Soruda tanımlanan tüketim  teorisi 
Yaşam Boyu Gelir Hipotezi'dir ve bu 
teoriyi savunanlar Modigliani, Ando 
ve Brumberg'dir. Bu teoride tüketimin 
değişmemesine Tüketim Düzleşmesi adı 
verilir. 

 CEVAP : C

 

24. İşsizlik Oranı; bir ekonomideki işsiz sayısının 
toplam iş gücüne oranlanmasıyla bulunur. 

 İşsizlik Oranı =         
                               
 
  Toplam İşgücü =    Çalışanlar       +  İşsizler 
              (İstihdam edilenler)
                              Tam               Yarı
                                Çalışanlar =       Zamanlı  + Zamanlı
                              Çalışanlar   Çalışanlar
CEVAP : E

25. 

 

 Para talebinin artması LM eğrisini sola 
doğru paralel bir biçimde kaydırır, faiz 
oranları artar, (i1) yükselir, Merkez Bankası 
tekrar hedeflemiş olduğu faiz düzeyinde, 
(i*) seviyesine dönebilmek için genişletici 
para politikası izler; bunun için açık piyasa 
işlemleri ile bankalararası para piyasasında 
bankalardan likidite senedi alır. Böylece 
nominal para arzı artar, LM eğrisi tekrar eski 
konumuna geri gelir.

 CEVAP : A

26. Merkez Bankası sistemdeki likidite 
sıkışıklığının kalıcı olduğunu düşünüyorsa 
bankalardan doğrudan tahvil alır (doğrudan 
alım). Tersi durumda likidite bolluğu kalıcı 
ise, doğrudan tahvil satımına (doğrudan 
satım) gider.

 CEVAP : E

27. Sterilizasyon işleminde Merkez Bankası yerli 
para karşılığında döviz satın alır. Fakat daha 
sonra yurt içi para hacmindeki artışı açık 
piyasa işlemleriyle piyasaya menkul kıymet 
satarak tersine çevirir. Bu nedenle, sterilize 
edilen müdahale durumunda yurt içi para 
arzı sabit tutulur.

 CEVAP : A
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x 100İşsizler
Toplam İşgücü



28. Bir ticari bankanın bilançosu şu şekildedir;

       AKTİF            X BANKA BİLANÇOSU    PASİF

VARLIKLAR                        KAYNAKLAR

CEVAP : D

29.  Otonom işlemler yani cari işlemler ile 
sermaye işlemleri ekonomik hayatın 
normal işleyişi sürecinde kendiliğinden 
yapılan işlemlerdir. Dengesizlik yaratan; 
yani bilançoda açık ya da fazlanın ortaya 
çıkmasına neden olan bu işlemler çizgi üstü 
işlemler olarak adlandırılmaktadır. 

 Resmi rezervler hesabındaki işlemler, bu açık 
ya da fazlaların bir sonucudur; yani resmi 
rezervler hesabı denkleştirici bir işlemdir ve 
çizgi altında yer alır. 

 Otonom işlemlerin alacak (döviz girişi) ve 
borçlu (döviz çıkışı) kısımları eşit olsaydı; 
resmi rezervlerde bir değişmeye gerek  
kalmayacaktı. 

 Resmi rezevler hesabı, ülkenin  Merkez 
Bankası tarafından tutulan uluslararası 
rezervlerdeki değişmeyi göstermektedir. 
Uluslararası rezevler yabancı ülke parası, 
altın, özel çekme hakları (SDR), yabancı ülke 
kuruluşları tarafından çıkarılan ve her an 
nakte dönüştürülebilir nitelikteki menkul 
kıymetlerin toplamından oluşmaktadır. 

 CEVAP : E 

30.  Klasikler; serbest ticaretin, üretim 
olanaklarının ötesinde tüketime olanak 
sağlayarak halkın yaşam düzeyinin 
yükseleceğini kabul etmektedir. Buna 
göre serbest ticaret ülkede yaşayan 
insanların tümünün yararına, korumacılığın 
ise tümünün zararınadır. Stolper ve 
Samuelson'a göre ise serbest ticaret ihracat 
endüstrisinde yoğun kullanılan faktörün 
lehinedir. Korumacılık politikalarıda ithalata 
rakip endüstride yoğun kullanılan faktörlerin 
yararınadır. Buna göre korumacılık nedeniyle 
ekonomi bir bütün olarak kaybetse de 
ithalata rakip kesimde çalışanlar yarar 
sağlamaktadırlar. 

 Stolper - Samuelson gelir dağılımı modeline 
göre serbest dış ticaret, gelir dağılımını 
ülkenin zengin biçimde sahip bulunduğu 
faktör lehine ve arzı kıt olan faktör aleyhine 
değiştirir. 

 CEVAP : B

31. Leontief Paradoksu, W. Leontief'in Faktör 
Donatımı Teorisini test etmek için Amerikan 
ekonomisi üzerine yaptığı çalışmanın 
sonucudur. Bu çalışma, teoriyle çelişkili 
olarak ABD'nin emek yoğun mal ihraç 
edip, sermaye yoğun mallar ithal ettiğini 
göstermiştir. Leontief Paradoksu'nun faktör 
donatımı üzerinde yarattığı tartışmaların 
sonucunda, 1960'lardan sonra şu hipotezler 
ya da teoremler ortaya atılmıştır: 

 - Nitelikli iş gücü teoremi (Keesing-Kenen)

 - Teknoloji açığı teoremi (Posner)

 - Ürün dönemleri teoremi (Vernon)

 - Tercihlerde benzerlik  teoremi (Linder)

 - Ölçek ekonomileri teorisi 

   (Krugman-Helpman)

 - Monopolcü rekabet teorisi 

 CEVAP : D
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 * Nakit
 * Rezervler 
    Zorunlu Rezervler
    Atıl (Serbest) Rezervler
 * Krediler
    Kamu kesimine verilen krediler
    Halka verilen krediler
    Diğer bankalara verilen krediler
 * Menkul Kıymetler
 * Duran Varlıklar
 * İştirakler
 * Diğer Aktifler

 *  Özsermaye
 *  Mevduat
      Vadesiz Mevduat
      Vadeli Mevduat
 *  Mevduat Dışı Kaynaklar
      Bankalar arası piyasadan 
      alınan krediler
      İhraç edilen menkul kıymetler
 *  Reeskont Kredileri 
 *  Diğer Pasifler



32.  Bir grup ülkenin kendi aralarında birlik 
oluşturmalarına iktisadi bütünleşme denir. 
Bir diğer tanımıyla, birleşmeye giden 
ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına 
serbesti sağlayıp, ticarete engel olan 
kısıtlamaları ortadan kaldırarak bir ortak 
pazar yaratmaktır. İktisadi bütünleşme 
türlerini sistematik biçimde inceleyen 
iktisatçı Bela Balassa’ dır. İktisadi bütünleşme 
türleri 5 farklı biçimde gerçekleşir.

 • Tercihli ticaret anlaşması
 • Serbest ticaret bölgesi anlaşması
 • Gümrük birliği
 • Ortak pazar
 • İktisadi birlik

 CEVAP : B

33. Yoksulluk, bir ülkede belirli bir seviyenin 
altında gelir elde edilmesine denmektedir. 
Yoksulluğun beş adet ölçüm yöntemleri 
ve bu yöntemlerde kullanılan dört adet de 
endeks bulunmaktadır.

 Yoksulluk ölçüm yöntemleri;

 • Açlık sınırı yaklaşımı,
 • Temel ihtiyaçlar yaklaşımı,
 • Gıda oranı yaklaşımı,
 • Medyan gelir (nispi yoksulluk) yaklaşımı,
 • Leyden (öznel) yaklaşım şeklinde   

 sıralanabilir.
 Yoksulluk ölçümleri ise;

 • Kafa sayısı endeksi,
 • Sen endeksi,
 • Yoksulluk açığı endeksi,
 • FGT (Foster, Greer ve Thorbecke) endeksi
  şeklinde sıralanabilir.
 Yani Sen endeksi yoksulluk ölçümünde 

kullanılan bir yöntem değil;bu yöntemlerde 
hesaplamalarda kullanılan bir endeks 
türüdür.

 CEVAP : A

34. Harris - Todaro Modeli'ne göre; kırsal 
kesimden kentsel kesime göçün temel 
nedeni, kentsel  yerlerle kırsal yerler 
arasındaki ücret farklılığıdır. Ücret farklılığı 
nedeniyle kente olan göçün artması ile 
kentsel işsizlikte artmaktadır. 

 Kentsel işsizliği azaltmak için uygulanacak 
politikaların, kentlere olan göçü 
hızlandırması nedeniyle işsizlik oranında 
artışa neden olmaktadır ki bu duruma 
Todaro Paradoksu adı verilmektedir.

 Kırdan kente göç sonucunda kırsal kesimle 
kentsel kesimdeki ücretler eşitlenir ve bu 
durumda da göç durur. Göçün durduğu bu 
duruma Harris - Todaro Dengesi adı verilir.  

 CEVAP : B

35. Solow, çıktı artışının faktör artışıyla 
açıklanamayan kısmını toplam faktör 
verimliliği olarak açıklamıştır. Bu durum 
ekonomi literatüründe Solow Atığı ya da 
Solow Bakiyesi olarak tanımlanmıştır. Yani 
Solow Bakiyesi ekonomik büyümenin emek 
ve sermaye büyümesinden fazla olması 
durumudur. Bu durum, modelde üretime 
teknolojinin katkısı olarak ele alınmıştır.

 Solow Artığı büyüme muhasebesi ile 
hesaplanır. Büyüme muhasebesi ile üretim 
faktörü büyümesinin ve bir “artık” olarak 
teknoloji büyümesinin çıktı büyümesine 
katkıları ayrı ayrı hesaplanır.

 CEVAP : E  
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36. Ricardo’ya göre büyüme, sermaye birikimine 
bağlıdır. Yatırımlar; yani sermaye birikimi ne 
kadar yüksek olursa büyüme de o kadar fazla 
olur. Ricardo’ya göre sermaye birikiminide 
tasarruflar belirlemektedir. Bir ekonomide 
tasarrufları yapanlarda kapitalistlerdir. 

 Ricardo modelinde, toplam üründen rant 
çıkarıldıktan sonra arta kalan ürünün 
büyüme oranı kâr / ücret oranına eşittir. 
Kârın artış hızının, ücretin artış hızını aşması 
durumunda büyüme yaşanacaktır.

 Kâr / Ücret = (Verimlilik - Ücret) / Ücret 
olduğundan, ekonomik büyümenin olması 
için verimlilik artış hızının ücret artış hızından 
büyük  olması gerekir.

 Ricardo modelinde büyüme, kapitalistin 
kârına bağlıdır. Böylece kâr ne kadar yüksek 
olursa; tasarruf, sermaye birikimi ve büyüme 
o kadar fazla olur.  

 CEVAP : C

37. Gümrük Birliği, serbest ticaret bölgelerine 
göre daha ileri bir birleşme olup, üyelerin 
kendi aralarındaki ticaret  gümrük tarifeleri 
ve kotaları kaldırmakla birlikte, birlik 
dışında kalan ülkelere karşı ortak bir tarife 
uyguladıkları iktisadi birleşme türüdür.

 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında ileride tam üyeliği öngören Ankara 
Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde yapılmıştır.

 Türkiye ile AET arasında kurulan ortak 
üyelikten önceki dönem; yani hazırlık 
dönemi 1967'den 1970'e kadar sürmüştür. 
Geçiş dönemi, Türkiye ile AET arasında 
hazırlık döneminden sonra ve Gümrük 
Birliği'nden önceki 1 Ocak 1970 ile 1 Ocak 
1996 arasındaki süredir. 

 Türkiye ile AET ilişkilerinde geçiş döneminin 
süre ve koşullarını düzenleyen ek anlaşma, 
yani Katma Protokol 23 Kasım 1970 yılında 
imzalanmıştır.

 Türkiye, Nisan 1987'de Roma Anlaşması 
hükümleri uyarınca Avrupa Birliği'ne ilk 
tam üyelik başvurusunu yapmıştır. 1 Ocak 
1996 yılında Türkiye - AB Gümrük Birliği 
Anlaşması yürürlüğe girdi. Sanayi malları 
alanında AB ile tarifelerin sıfırlanmasını ve 
üçüncü ülkelere karşı AB'nin ortak gümrük 
tarifesi uygulanması öngörülmüştür. 

 CEVAP : C
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38. 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri kapsamında 
KİT ürünlerine zam yapılarak, görev 
zararlarının azaltılması ve böylece bütçe 
yükünün en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

 24 Ocak kararlarının kısa dönemli amaçları; 
enflasyonun düşürülmesi, ihracatın 
arttırılması, KİT açıklarının kapatılması, 
yabancı sermaye girişinin hızlanması gibi 
hedeflerdir.

 Orta ve uzun dönemli amaçları ise; KİT'lerin 
özelleştirilmesi, mali disiplinin sağlanması 
,dış borçların düzenli şekilde ödenmesidir.

 24 Ocak  kararlarında üretimin arttırılması 
hedefi olmasına rağmen büyüme amaçlı 
kamu yatırımlarının arttırılması gibi bir 
hedef yoktur.

                                                                       

 CEVAP : A

39. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarınca 
hazırlanan kalkınma planlarında   
Harrod - Domar Büyüme Modeli örnek 
alınmıştır. Kalkınma planlarının ortak 
özellikleri şöyle özetlenebilir: 

 - Sanayileşmeye öncelik verilmesi. 

 - Belli bir uzun dönem stratejisinin parçaları  
   şeklinde olması.

 - Ekonomik ve toplumsal yapı veri olarak     
   alınmıştır. 

 - Ekonomik büyüme ve bunun yıllık artış         
  oranının temel belirleyici değişken olarak 
   alınması. 

 - Planlar kamu kesimi için emredici, özel 
 kesim için ise yol gösterici bir özellik 
   göstermiştir.     

                                                             

 CEVAP : E

40.  Türkiye ekonomisinin ödemeler dengesine 
ilişkin verilerini içeren tablo aşağıdadır.

 

 Buna göre 2015 yılsonu itibariyle 32,2 milyar 
dolar civarında bir cari hesap dengesi açığı 
bulunmaktadır.

 CEVAP : D
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 1. Ortodoks Maliye Yaklaşımı’nın temel 
ilkeleri;

-  Devlet harcamaları hacimce küçük 
olmalıdır,

-  Devlet bütçesi denk olmalıdır,
-  Kamu giderleri dolaylı vergilerle finanse 

edilmelidir. Çünkü, bu yaklaşıma göre 
dolaylı vergiler iktisadi faaliyetler 
karşısında tarafsızdır ve nispi fiyat yapısı 
üzerinde etkili olmamaktadır. O nedenle 
devlet, piyasa aktörleri tarafından 
oluşturulmuş olan “optimum” kaynak 
dağılımına müdahale ederek onu 
optimumdan uzaklaştırmamalıdır,

-  Bütçe açıkları kısa vadeli borçlanmalarla 
kapatılmamalıdır,

- Borçlanmanın para piyasası yerine 
uzun vadeli fonların toplandığı 
sermaye piyasasından yapılması salık 
verilmektedir. Aksi halde bankacılık 
sektörü daha çok özel sektörün kısa 
vadeli fon ihtiyacının karşılandığı 
piyasalar olduğu için, kamu kesiminin 
özel kesimin fon kullanım olanaklarını 
daraltmaması istenmektedir. 

 CEVAP : E

2. Condorcet, hiçbir zaman çoğunluk 
oylama dengesinin kurulamayacağını ileri 
sürmüştür. Örnek olarak; tek oranlı bir vergi 
tarifesi çeşitli gelir grupları açısından farklı 
biçimde değerlendirilmektedir.

        Seçenekler
        Gelir grupları  A B C
 Fakir % 20 % 18 % 17
 Orta % 20 % 18 % 21
 Yüksek % 20 % 24 % 22

 Bu örnekte, yoksul ve orta sınıf B’yi, A’ya 
tercih etmektedir. Çünkü bu iki gelir 
grubunun B seçeneğinde vergisi düşerken 
zenginin vergi yükü artmaktadır. O nedenle 
B seçeneği tercih edilir.

 Ancak, bu kez zengin yoksula C seçeneğini 
önerir. Bu seçenekte yoksulun vergi yükü 
B’ye göre daha da düşmekte zenginin 
vergi yükü de A’ya göre artmakta ama 
B’ye göre düşmektedir. Bu arada orta sınıf 
zengini ikna ederek C seçeneği yerine A’yı 
önermektedir. Orta ile zenginin vergi yükü 
düşerken yoksulunki artmaktadır. Bu şekilde 
A ile C arasında C seçilir. Bu şekilde oylama 
sürüp gider ve kilitlenir. Bu duruma oylama 
paradoksu adı verilir. 

 Bu durumu engellemek için Condorcet, bir 
tek seçeneğin alınarak tüm seçeneklere 
karşı oylanması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Ancak, hangi seçeneğin diğer seçeneklere 
karşı oylanacağının belirlenmesi subjektif 
olduğu için oylama paradoksunu aşmakta 
işlevsel olmayacaktır.

 CEVAP : C

3. Azalan maliyet koşullarında üretim yapan bir 
firmanın üretim ölçeği büyüdükçe, değişken 
maliyetler düşüş göstermektedir. Ölçek 
ekonomilerinin yüksek olduğu elektrik, 
su, doğalgaz gibi alanlarda doğal tekeller 
oluşmaktadır. Bu durumda, devlet ortaya 
çıkan doğal tekellerde ya kendisi üretici 
olarak ya da regülasyonlar ile üretim hacmi 
ve satış fiyatına müdahale ederek [tespit 
ederek] sosyal refahı maksimize etmektedir. 

 CEVAP : A
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4. Reel harcamalar devletin mal ve hizmet 
alımına yönelik harcamalarıdır. Reel 
harcamalar karşılığında üretim faktörleri 
satın alınmakta; dolayısıyla ekonomide 
yeni gelir akımları doğmakta ve milli gelir 
artmaktadır. Devletin belirli hizmetleri 
gerçekleştirmek amacıyla, hizmet 
üretiminde kullanmak üzere, piyasadan mal 
ve hizmet satın almasına yönelik harcamaları, 
piyasada üretilmiş mal ve hizmetleri satın 
alarak belirli hizmetleri gidermeye yönelik 
harcamaları reel harcamalardır. 

 CEVAP : A

5. Sosyal iskonto oranı, kamu hizmetlerinin 
maliyet yapısını belirleyen bir unsur değildir. 
Maliyet ölçümlemesinde kullanılan bir 
yöntemdir. 

 CEVAP : E

6. Üretilen mal birimi başına verilen 
sübvansiyon spesifik, maliyet ya da satış 
fiyatının belli bir oranı biçiminde verilen 
sübvansiyon ise advalorem sübvansiyondur. 

 CEVAP : A

7. Eski bir hastanenin ısınma giderleri, kalkınma 
carisi olarak değerlendirilmektedir. 

 CEVAP : C

8. Artan oranlı gelir vergisinin uygulanması, 
gelir arttıkça mükelleften daha fazla vergi 
alınması demektir. Vergi arttıkça da, kamu 
tasarrufu artar. Özel tasarruf ise azalır. 

 CEVAP : D

9. Bazı kamu hizmetlerinde toplumsal faydadan 
öte bireysel fayda ve yararlanma söz 
konusudur. Sağlanan özel fayda nedeni ile 
faydayı sağlayan bireylerin hizmet maliyetine 
belirli ölçüde katılması karşılığında alınan 
bedellerdir. Cebridir; ancak karşılığı ve özel 
faydası olan bir unsurdur. Katkı payı olarak 
da ifade edilir.

 CEVAP : A

10. Öznel vergi, mükellefin kişisel durumunu 
dikkate alan vergi demektir. Dolaysız vergiler 
bu özelliğe sahiptir.

 CEVAP : A

11. Katma değer vergisi, her üretim ve 
dağıtım aşamasında mal ve hizmetlerin 
tesliminde, oransal olarak uygulanan 
yayılı bir muamele vergisidir. KDV’yi, 
diğer muamele vergilerinden ayıran 
niteliği; verginin her aşamada, satış bedeli 
üzerinden hesaplanmakla birlikte, her 
üretim ve dağıtım aşamasında “katılan 
değer”in vergilendirilmesidir. Başka bir 
deyişle, verginin matrahı, “katma değer”dir 
ve sistem bunun üzerinde kurulmuştur. 
Verginin matrahı olan katılan değer; üretim 
faktörlerinin, üretim süreci içerisinde 
yarattıkları değeri ifade etmektedir. 
Otokontrolü sağlayan bir sistemdir. 
Çünkü; her bir üretici birim, bir önceki 
birimden aldığı mal için ödediği verginin 
indirilebilmesi için belge düzenine ihtiyaç 
vardır; belge düzeni ise üreticinin toplam 
üretim ve karının ortaya çıkmasına neden 
olur. Aksi halde, belgelenemeyen verginin 
de yüklenilmesi söz konusu olacaktır. Katma 
değer vergisi, yayılı ve toplu muamele 
vergilerinde olduğu şekilde piramitleşmeye 
neden olmadığından mali ve ekonomik 
açıdan da olumludur. 

 CEVAP : E
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12. - Kanuni mükellef=kanuni yüklenici=kanuni   
  anlamda gerçek mükellef

 - Aracı  yükümlü=vergiyi yansıtan=aracı taşıyıcı

 - Gerçek mükellef=iktisadi anlamda gerçek 
mükellef=vergi yüklenicisi=vergi taşıyıcısı

 - Vergi sorumlusu=vergi ödevlerine ilişkin 
mükellef=vergi nedeni ile geliri ve serveti 
azalmayan kişi

 CEVAP : E

13. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, özel bütçeli 
diğer idareler kapsamındadır.

 CEVAP : C

14. Bütçe Dengesi = Bütçe gelirleri – bütçe 
giderleri

 Bütçe Dengesi = 100 – 120 = - 20
 Nakit Dengesi = Bütçe Dengesi – Avanslar + 
 Bütçe Emaneti
 Nakit Dengesi = - 20 – 5 + 5 = - 20
 Bütçe Finansmanı = Nakit Dengesi + İç 

Borçlanma Net Hasılatı + Dış Borçlanma Net 
Hasılatı

 Bütçe Finansmanı = - 20 + 20 = 0

 CEVAP :  D  

15.  Jestiyon yönteminin katı bir şekilde 
uygulanması yoluna gidilmemiş, bazı 
istisnalar getirilmiştir. Mahsup işlemleri, 
bütçe emaneti ve düyuna kalma jestiyon 
yönteminin kabul ettiği istisnalardandır. 
Mahsup işlemleri, bütçe dışı avans ve 
dört aylık mahsup süresi olmak üzere iki 
biçimde ortaya çıkmaktadır.  Mali yıl içinde 
saymanlarca ödenmemiş olan harcamadan 
ödeneğine mahsubu yapılmamış olanlar 
varsa, bunların mahsup işlemleri için 
saymanlara dört aylık bir mahsup süresi 
tanınmıştır. 

 CEVAP : A

16. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir bütçesini 
uygulayan bir kurumdur. 

 CEVAP : C 

17. Bir yıldan kısa vadeli iç borçlara iç dalgalı 
borç denilmektedir. Her ülkede iç dalgalı 
borçların değişik uygulamaları görülür. 
Ülkemizde bütçeler, yıldan yıla ve gittikçe 
büyüyen tıkanıklıklarla karşılaşmaktadır. İç 
dalgalı borçlanma nedenleri kısaca;

-  Bütçe dönemi içindeki gelir –  gider 
farklılıkları,

-  Uzun süreli borçlanmaya hazırlık,

-  Kısa vadeli borçlanmanın uzun vadeli 
borçlanmaya oranla daha elverişli 
olması,

-  Ekonomik dengelerin sağlanması için 
(deflasyonist ortamın varlığı gibi).

 Kısa vadeli borcun karşılandığı piyasa para 
piyasasıdır. Uzun vadeli borcun karşılandığı 
piyasa ise sermaye piyasasıdır.

 CEVAP : D

18. Borsada tahvil satışı, borçlanmada satış 
yöntemlerinden biridir.

 CEVAP : E

19. Başabaşın altında ihraç; tahvilin nominal 
değerinin altında bir bedelle alacaklıya 
devlet tarafından satılmasıdır. Alacaklı tahvili 
düşük fiyata aldığı için avantajlı olmaktadır.

 CEVAP : D
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20. Borçlanmada başabaşın üstünde ihraç 
yöntemi yoktur.

 CEVAP :  E

21. 

 
 CEVAP :  C

22. İşsizlik Sigorta Primleri ve İşsizlik 
Yardımları: Ekonominin refah devrelerinde 
işsiz sayısı az olduğu için, işsizlik sigortası 
primleri birikmekte, bu şekilde meydana 
gelen sosyal fonlar başka amaçlar için 
kullanılmadığı zaman, toplam talep kısılmış 
bulunmaktadır. Buna karşın, ekonominin 
durakalama ve gerileme devrelerinde işsiz 
sayısı arttığından, işsizlere sosyal sigortalar 
işsizlik yardımında bulunmakta, işçilerin 
gelirlerinin kesintiye uğraması önlenmekte, 
efektif talep beklenenden daha az 
gerilemektedir.

 CEVAP : E

23. Vergi Hasılatındaki Otomatik 
Değişmeler: Vergi zorunlu olarak, mükellefi 
gelirinden mahrum ettiğinden, özel 
tüketim ve yatırım harcamaları, mükellefin 
geliriyle orantılı olarak artmamaktadır; 
ekonominin daralma devrelerinde, vergi 
mükelleflerinin ödedikleri verginin ortalama 
oranı da düşmekte, mükellefler adeta vergi 
indirimlerinden yararlanır hale gelmekte, 
gelirlerin azalmasına rağmen harcamalarını 
geniş ölçüde devam ettirebilmektedirler. Bu 
duruma göre, şahsi gelir vergisi, ekonominin 
refah devrelerinde özel harcamaları kısıcı, 
ekonomiyi daraltıcı yönde etkilemekte, 
ekonominin daralma devrelerinde özel 
harcamaların düşmesine engel olmakta, 
ekonomide genişletici etkiler meydana 
getirmektedir. Şahsi gelir vergisinin 
otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu 
yerine getirebilmesi aşağıdaki özellikleri 
taşımasına bağlıdır.    

—  Şahsi gelir vergisi genel bir vergi olmalı 
ve her kazanç vergilenmeli

—  Verginin tarifesi dik müterakki 
olmalıdır.

—  Gelir vergisinde kaçakçılık olmamalı, 
geniş ölçüde kaynakta kesme usulüne 
göre alınmalı.

—  Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin 
önemli kısmı gelir vergisinin en düşük 
gelir dilimlerinde bulunmamalıdır.

—  Vergi götürü usulle tahsil edilmemelidir.

 CEVAP : B
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24.  Keynesyen İktisadi Düşünce
 Devletin ekonomiye müdahalesinin zorunlu 

olduğunu, ekonominin her zaman tam 
istihdamda dengede olmadığını, eksik 
istihdamda da dengeye gelebileceğini, 
toplam talebin (efektif talep) artırılarak 
ekonomide tam istihdamda dengeye 
getirilebileceğini ileri sürmüştür. 
— Teorinin dayanağı Likidite Tercihi, 

Efektif Talep ve Sermayenin Marjinal 
Verimliliği’ne dayandırılmıştır,

—  Devlet, gelirin yeniden dağılımı için bir 
araçtır,

— Hazinenin ekonomik istikrarı sağlama, 
kamunun gelir ihtiyacını karşılama ve 
ekonomiyi düzenleme görevleri vardır,

— Tarafsız gelir ve harcama yoktur,
— Spekülasyon güdüsüyle para talebi 

faiz esnekliği likidite tuzağı nedeni 
ile sonsuzdur ve bu durumda para 
politikası değil maliye politikası etkindir.

—  Faiz, para arz ve talebine göre belirlenir.

 CEVAP : B

25. C + I = C + S
 I = S

 CEVAP : D

26.  Bölge İdare Mahkemesi, hiçbir yargı yolunda 
ilk derece mahkemesi olarak davalara 
bakmaz.

 CEVAP : C

27. —    Alacak faizi,

—  Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi 
gelmemiş kuponlarının satışından elde 
edilen gelirler,

—  İştirak hisselerinin sahibi adına henüz 
tahakkuk etmemiş kar paylarının 
devir ve temliki karşılığı alınan para ve 
ayınlar,

—  Senet iskonto bedeli,
— Yurt dışında elde edilen mevduat 

faizi, devlet tahvili faizi, vb., kıyı 
bankacılığından elde edilen faiz 
kazançları, Eurobondlardan elde edilen 
faiz kazançları, menkul sermaye iradı 
kapsamındadır.

   CEVAP : D

28.  -  Sporcuların transfer ücretleri: Ücret
 - Noterlerin kazancı: Serbest meslek kazancı
 - Zirai faaliyetlerle uğraşan adi şirketin   

  ortağının kazancı: Zirai kazanç
 - Eczacının kazancı: Ticari kazanç
 - Tahvilin kuponlu satışından elde edilen      

   kazanç: Diğer kazanç ve irat    

 CEVAP : D
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29. Vergi hatalarını düzeltmeye vergi dairesi 
müdürü yetkilidir. Mükellef zararına olan 
hataların düzeltilmesinde, düzeltmenin 
kendisine tebliğini takip eden bir yıl 
içerisinde vergi dairesine başvurmaz ise 
fazla tahsil edilen vergiyi iade alma hakkını 
yitirir. Düzeltme talebi dava açma süresi 
içersinde yapılırsa dava açma süresini 
durur. Dava açma süresi dolduktan sonra 
yapılan düzeltme talebi vergi idaresince red 
edilirse (60 gün içinde vergi dairesinin cevap 
vermemesi de  zımni red sayılır), mükellef  
Maliye Bakanlığı’na şikayet eder.

 CEVAP : E

30. Telif kazançlar; telif hakkının sahibi veya 
kanuni mirasçıları tarafından başkalarına 
satılmaları veya kiralanmaları, serbest 
meslek kazancı kapsamındadır. Telif 
hakkının üçüncü kişi tarafından kiraya 
verilmesi, gayrimenkul sermaye iradı 
kapsamındadır. Telif hakkının üçüncü kişi 
tarafından satılması ise, diğer kazanç ve irat 
kapsamındadır.

 CEVAP : D

31. Demokrasilerde seçimle işbaşına gelen 
siyasal yönetimlerin davranış modelini 
inceleyen Downs, her hükümetin sağladığı 
siyasal desteği maksimize etmeyi ve iktidar 
olmayı amaçladığını savunmaktadır. 
Hükümetler kamu harcamaları politikasının 
kendilerine sağladığı marjinal oy kazancı, 
vergi veya finansman politikasının 
neden olduğu marjinal oy kaybına eşit 
oluncaya kadar harcama politikalarını 
sürdüreceklerdir. Belirlilik koşulları altında 
bir hükümetin izleyeceği en iyi strateji, 
seçmen çoğunluğunun desteğini kazanacak 
politikaları uygulamaktır. 

 CEVAP : A 

32. Tüketiciden üreticiye olumsuz dışsallık; 
kişinin, firmanın kullandığı ürünü hakkındaki 
olumsuz düşüncelerini diğer tüketicilerle 
paylaşması ve bunun firma satışlarını 
olumsuz etkilemesi halinde tüketiciden 
üreticiye olumsuz dışsallık söz konusu 
olmaktadır. 

 CEVAP : A 

33. Tiebout modeli, yerel sosyal mal 
sunumundaki mali değişkenleri açıklar. Yani 
model, insanların neden tercihlerine uygun 
hizmet ve fayda sunan yerlerde yaşamayı 
tercih ettiklerini açıklar. Tiebout 1956’daki 
çalışmasında, “voting by feet” (ayakları ile oy 
verme) kavramını ortaya atmıştır. 

 CEVAP : B 

2017- KPSS 03

                                                                                24                                                                  Diğer sayfaya geçiniz.

D
AT

A
 A

K
A

D
EM

İ



34. Kamu giderini, dar ve geniş anlamda olmak 
üzere ikiye ayırmak mümkündür. Buna 
göre, dar anlamda kamu giderleri, merkezi 
idare tarafından gerçekleştirilen hizmetler 
dolayısıyla yapılan giderleri ve yerel yönetim 
giderlerini, geniş anlamda ise; merkezi idare, 
yerel yönetimler, kamu (merkezi ve yerel) 
girişimleri, sosyal güvenlik kuruluşlarının 
harcamalarını kapsamaktadır. 

 CEVAP : E 

35. Ekonomide parasal ücretlerin azalmasıyla 
fiyatlar genel seviyesinin de düşmesi halinde, 
daha önce biriktirilmiş tasarrufların reel 
değerleri artacak ve fertler bu nedenle daha 
az tasarruf ederek, fiyatları düşen tüketim 
mallarına olan taleplerini artıracaklardır. 
Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla 
ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya toplam 
harcamaları artırıcı etkiye “reel balans etkisi” 
ya da “Pigou etkisi” denir. 

 CEVAP : D 

36. Devletin sağlık hizmetlerinin yürümesi 
için yaptığı harcamalar, reel harcama 
kapsamındadır. Örneğin, devletin hastane 
yapması, yatırım harcamasıdır. Doktora 
verdiği maaş da, kalkınma carisidir. İki 
harcama da reel harcama kapsamındadır. 

 CEVAP : B 

37. Bütçede belirtilen ödeneklerin kullanımı 
ancak, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri 
serbest bırakması (dağıtması) ile mümkün 
olur. Ödenekler yılın ilk altı aylık dönemi 
ve ikinci altı aylık dönemi için ayrı ayrı 
serbest bırakılmakla birlikte, ödeneklerin 
harcamanın niteliğine göre ikinci altı ay 
için üçer aylık ayrı ayrı dönemler olarak da 
serbest bırakılması söz konusudur. Serbest 
bırakılan ödenek tutarından kalan kısım ise 
bloke (kesinti) edilmiş demektir. 

 CEVAP : D 

38.  -   KİT’ler, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulurlar,
-  Kendi gelirleri ile giderlerini karşılarlar,
-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
    Kanunu’na tabi değildirler,
-  Sayıştay denetimine tabidirler,
-  Bütçelerindeki gelir – gider açığı genel  
    bütçeden yapılan transfer harcamaları ile
    karşılanmaktadır,
-   Genellik ve birlik ilkesinden sapmadır. 

CEVAP : D 
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39. Kişilerin davranışlarını belirleyen temel öğe, 
gelecekle ilgili beklentileridir. Bu beklentiler 
de rasyoneldir. Dolayısıyla, devletin 
ekonomiye müdahalesi gereksizdir. Ayrıca, 
piyasanın temizlenmesi varsayımına göre, 
ekonomide rekabet tamdır ve ücretler ve 
fiyatlar tam esnektir. Bu nedenle de devletin 
ekonomiye müdahalesine ihtiyaç yoktur. 
Yeni klasik makro ekonomi yaklaşımının 
en önemli kuramı, “Rasyonel Beklentiler 
Kuramı”dır. Bu kuramın en önemli varsayımı, 
insanların rasyonel olmasıdır. Bu görüşü ilk 
defa ortaya koyan Muth adlı bir iktisatçıdır. 
Ancak bu kuramı daha sonra, derinleştiren 
kişi ise Lucas’dır. Kişiler, piyasayı 
yakından takip ederler ve geleceklerini 
biçimlendirerek, sistemli hatalar yapmazlar. 
Yeni klasik makro ekonomi yaklaşımının 
bir başka önemli teorisi de, piyasanın 
temizlenmesi varsayımıdır. Bu varsayıma 
göre, piyasa mükemmel bir şekilde işler ve 
ekonomide her zaman denge vardır. Piyasa, 
olumsuzlukları kendi içinden temizler. Bu 
yaklaşıma göre, belirtilen varsayımlar kabul 
edildiğinde, devletin gerek maliye politikası, 
gerekse de para politikasıyla ekonomiye 
müdahalesi anlamsız olacaktır.  

 CEVAP : D

40. Mali kural; vergi, kamu harcaması, borçlanma 
ve bütçe dengesi gibi maliye politikası 
araçlarına sınırlama getiren düzenlemeler 
olarak     belirtilebilir.   Bu  kurallar,   daha   çok 

 neo – liberal düşüncenin gelişmesiyle birlikte 
ortaya çıkmış ve genellikle hedef, kamunun 
daraltılması noktasına odaklanmıştır.Bu 
bağlamda, önceden beri uygulanan örneğin, 
Merkez Bankası bağımsızlığı gibi bir para 
politikasına ilişkin mali kural vardır. Acaba, 
kamu maliyesine ilişkin mali kurallar neler 
olabilir? Bu bağlamda, denk bütçe kuralı, 
denk bütçede altın kural, bütçe açığı kuralı, 
büyüme, enflasyon bütçe açığı ilişkisine 
yönelik mali kurallar, kamu maliyesi ile ilgili 
kurallar olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Denk Bütçe Kuralı: Bütçe gelir ve giderleri 
birbirine denk olmalı ve borçlanmaya 
başvurulmamalıdır.

 Denk Bütçede Altın Kural: Gelirlerle tüketim 
harcamaları eşit olmalıdır. Borçlanmaya, 
sadece yatırım harcamalarının finansmanı 
için başvurulmalıdır.

 Büyüme ve Bütçe Açığı Kuralı: Para 
arzındaki artış, beklenen enflasyon oranı ve 
büyüme oranının toplamı kadar olmalıdır 
ve bütçe açığı, hedeflenen enflasyonla, 
büyüme oranının toplamının parasal tabanla 
çarpımı sonucunda ortaya çıkan miktar kadar 
olmalıdır.

 Bütçe Açığı Kuralı: Bütçenin denk olması 
kuralı, katı bir kuraldır ve uygulanması zordur. 
Bu nedenle, böyle bir katı kural yerine, 
bütçe açığının sınırlandırılması daha doğru 
olacaktır, düşüncesinden hareketle ortaya 
konmuş bir kuraldır. Örneğin, bütçe açığının 
GSYİH’ya oranının en fazla % 3 olması gerekir, 
gibi bir mali kural konulabilir ki, bu mali kural, 
Maatsricht kriterlerinden biridir.  

 Bu kuralların temel amacı, kamunun 
müdahalesini olabildiğince daraltıcı 
politikalar geliştirerek, maliye politikasının 
iradi anlayıştan çıkartılıp, formül esnekliği 
boyutunda değerlendirilmesini sağlamaktır. 

 CEVAP : B
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1. İşletmenin yaşam süresinin sonsuz olduğunun 
düşünülmesi ve faaliyetlere bu doğrultuda yön 
verilmesi uzun vadeli bütün faaliyetlerin kapısını 
işletmeye açar. Süreklilik kavramı olmasaydı 
işletmeler her an tasfiye olacağı düşüncesiyle 
faaliyetlerine yön verir ve vadeli hiçbir işlem 
yapmazlardı. 

 CEVAP : D

2. Artışların alacak tarafa, azalışların ise borç tarafa 
kaydedildiği hesaplar kaynak hesapları ve gelir 
hesaplarıdır. Seçenekler arasında her ikiside yer 
almadığı için geriye bir tek pasif karakterli aktif 
hesaplar kalıyor (Aktifi Düzenleyici Hesaplar).  
Bu hesaplar bilançonun aktifinde yer alırlar; fakat 
kaynak hesapları gibi çalışırlar.

 CEVAP : E

3. Mart ayı KDV bilgileri şöyledir:

 Hesaplanan KDV 75.000
 İndirilecek KDV  61.000
  
 İşletme devlete borçludur  14.000
 Devreden KDV 14.000
  
 Devlete borç veya alacak yok 0

 Seçenekler arasında tek doğru bilgi Şubat 
ayından Mart ayına 14.000 TL tutarında KDV’nin 
devretmesidir.

 CEVAP : C

4. Mali kâr, üzerinden kurumlar vergisi 
hesaplanacak olan tutardır. Mali Kâr 
bulunurken Ticari Kâra eklenecek ve 
çıkarılacak kalemler aşağıdaki gibidir. 

 TİCARİ KÂR
  
 + Kanunen kabul edilmeyen giderler
 -  Vergiden muaf gelirler
 + Eksik değerleme farkları
 -  Fazla değerleme farkları

 Mali kâr = 20.000 + 5.000 - 3.000 + 2.500 -   
3.500 = 21.000 TL.

 Not: Finansman Gideri sorudu kafa karıştırmak için 
verilmiştir Mali Kârın hesaplanmasında kullanıl-
maz.

 CEVAP :  A

5. A seçeneği: Borç senedi yenilendiğinde, eski 
borç senedi alınır, yerine uzayan vadeden dolayı 
faiz içeren yeni borç senedi verilir. Dolayısıyla, 
işletmenin borcu vade farkı nedeniyle arttığı için 
bu artış tutarı 780 Finansman Gideri hesabına 
kaydedilir. 

 B seçeneği: Alacak senedinin iskonto 
ettirilmesinde alacak senedi vadesinden önce 
paraya çevrildiği için eksik tahsil edilir. Bu da 
finansman gideri yaratır.

 C seçeneği: Banka kredisine faiz tahakkuk 
ettiğinde ödenecek faiz tutarı borçlanmanın 
maliyeti olacağından 780 Finansman Gideri 
hesabına kaydedilir. 

 D seçeneği: Finans departmanında çalışan 
personele ücret tahakkuk ettiğinde ödenecek 
maaş işletme için bir giderdir. Ancak bu gider 
780 Finansman Gideri hesabına değil, 770 Genel 
Yönetim Gideri hesabına kaydedilir.

 E seçeneği: İhraç edilen bonoya faiz tahakkuk 
ettiğinde ödenecek faiz borçlanmanın maliyeti 
olacağından 780 Finansman Gideri hesabına  
kaydedilir.

  
 CEVAP :  D
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6. Tespit ve değerleme işlemlerinden sonra bulunan 
neticelerin muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak 
hesapların, gerçek durumu ifade eder duruma 
getirilmesi işlemine muhasebe içi envanter 
denir. Muhasebe içi envanter işlemleri gerekli 
düzenleyici muhasebe kayıtlarını kapsar.

 Muhasebe içi envanter işlemleri aşağıdaki sıra 
dahilinde yapılır. 

 -  Sayım sonuçları ile geçici mizan karşılaştırılarak
    farklılıkları bulmak.
 -  Farklılıkları gidermek için gerekli kayıtları yapmak.
 - Dönem sonu yansıtma kayıtlarını yapmak.
 - Yansıtma ve maliyet hesaplarını kapatmak.
 - Gelir tablosu düzenlemek.
 - Gelir tablosu hesaplarını kapatmak.
 - Kesin mizanı düzenlemek.
 - Kapanış bilançosu hazırlamak.
 - Kapanış kaydı yapmak.
 
 Bankadan hesap özeti almak muhasebe dışı 

envanterdir. 
 
 CEVAP : E 

7. Soruda, farkın nedenine göre daha önce 
noksanlık kaydı yapıldığı anlışılmaktadır. Yani 
197 Sayım ve Tesellüm Noksanı hesabına  
1.100 TL’lik kayıt, fark ortaya çıktığında 
yapılmıştır. 

 Farkın nedeni bulunduğunda 197 Sayım ve 
Tesellüm Noksanı hesabı alacaklandırılarak  
hemen kapatılır. Keşide edilen çekin banka 
tarafından ödenmesine rağmen İşletmenin  
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabında 
takip ettiği  550 TL tutarındaki çeki borçlandırarak 
kapatması gerekirken alacaklı kaydederek 
ilgili hesabı 1.100 TL’ye çıkarmasından dolayı  
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı 
1.100 TL borçlandırılarak kapatılır. 

 
 CEVAP :  C

8. Bankaya vadeli hesaba yatırılan paraya, işletme 
aylık mali tablo düzenlediği için her ayın sonunda 
faiz tahakkuk eder. İşletme bu tahakkuk eden 
faizi 181 Gider Tahakkukları hesabı yardımıyla ait 
olduğu dönem 642 Faiz Geliri hesabına kaydeder. 

 Bu faiz şu şekilde hesaplanır:
      

40.000 x  % 9 x 1  ay 
 Faiz Tutarı =    = 300 TL
      1.200

 İşletme aylık mali tablo düzenlediği için 10. 
ayın 11. ayın ve 12. ayın sonunda 300 TL 
tutarında tahakkuk kaydı yapmak zorundadır. 
(Dönemsellik) 

         31.12.2017  
 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS.                    300

                                   642 FAİZ GELİRİ  HS.                                 300

 

 B               181 GELİR TAHAKKUKLARI HS                       A 
 10. AY  300
 11. AY  300
 12. AY 300
 
 B.T. = 900

 CEVAP :  A
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9. Vade sonunda, işletmenin vadeli hesabında yer 
alan anaparaya  faiz tutarı eklenir. Daha sonra 
vadeli hesap kapatılarak vadesiz hesaba aktarılır 
ve stopaj kesilir. 

 Not: Faiz önce vadeli hesaba eklenir daha 
sonra vadesiz hesaba aktarılır. 

 
 Vade sonunda anapara ve faiz tahsilatı ile ilgili 

muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur. 

  //
 102 BANKALAR HS.                              1.000
                     - Vadeli  

 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON HS.      200

 102 BANKALAR HS.          40.800
                     - Vadesiz

   181 GELİR TAHAKKUKLARI HS           900  

  642 FAİZ GELİRİ HS.             100

   102 BANKALAR HS.       41.000
                              - Vadeli
 

 
 CEVAP :  E

10. İşletme vadeli hesaba yatırdığı mevduatı, vade 
sonu gelmeden çekerse, tahakkuk etmiş faizleri 
tahsil edemez, sadece anaparayı tahsil eder. 
Ayrıca, önceki dönem sonu tahakkuk kaydında 
642 Faiz Geliri hesabına kaydedilen tutar vadeli 
hesap kapatılırken 681 Önceki Dönem Gider ve 
Zarar hesabına aktarılır. 

 
 Yapılacak kayıt 

  15.11.2015 

 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARAR        300

 102 BANKALAR HS                                       40.000

                  181 GELİR TAHAKKUKLARI HS                       300

           102 BANKALAR                            40.000

 

 CEVAP :  A

11. Senet keşide edilerek maddi duran varlık 
alımında yapılması gereken kayıt aşağıdaki 
gibidir.

  //
 255 DEMİRBAŞ HS                                     xxx

 191 İND. KDV. HS                                                 xxx

       336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS                       xxx
 
 
 Not: Her keşide edilen senet, 321 Borç Senetleri 

hesabına kaydedilmez. 321 Borç Senetleri 
hesabına kayıt yapabilmek için faaliyetin ticari 
faaliyet olması gerekir.

 CEVAP : D

12. İşletme bir tahvil veya bonoyu ihraç tarihinden 
daha sonraki bir tarihte tahakkuk etmiş faiziyle 
birlikte satın alıyorsa, tahakkuk etmiş faiz için de 
bir bedel ödemek zorundadır. Ödenen bu bedel 
(Daha sonra tahsil edilecek bir faiz ödemesi)  
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIK HS’na 
kaydedilir. 

 CEVAP : D 

13. Sorudan anlaşılacağı üzere (A) Hisse Senedi’nin 
değeri 50.000 TL’den 66.000 TL’ye yükselmiş,  
(B) Hisse Senedi’nin değeri ise 70.000 TL’den 
60.000 TL’ye düşmüştür. 

 İhtiyatlılık kavramı gereği, gelirler ancak 
gerçekleştiğinde kaydedildiğinden (A) Hisse 
Senetleri de satılmadığından yani gelir 
gerçekleşmediğinden dolayı hiçbir işlem 
yapılmaz. (B) Hisse Senetlerinin değeri de  
10.000 TL düştüğünden dolayı işletme zarar 
riskiyle karşılaşmış (gider doğmuştur) ve  
10.000 TL tutarında karşılık ayırmıştır.  

 CEVAP : D
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14. 01.04.2017 tarihinde yapılan kayıtta, bir yıllık kira 
bedelinin tamamı 2017 yılının kira gideri olarak 
kaydedilmiştir. Dönemsellik kavramına aykırı 
olan bu kaydın düzeltilmesiyle ilgili dönem sonu 
yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır. 

    31.12.2017  
 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ HS      60.000 

 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS         15.000

          ALINAN ÇEKLER HS                  60.000

  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS      15.000 

 
 CEVAP :  A

15. Tahvil ve bonoların altında, vadeden dolayı oluşan 
faiz içeren kuponlar yer alır.  Vade bitiminde bu 
kuponları tahsil etme hakkı kazandığımızda bu 
kuponları keseriz, 108 Diğer Hazır Değerler 
Hesabına kaydederiz. Karşılığında ise 642 Faiz 
Geliri Hesabını kullanırız çünkü bu kuponlar faiz 
içerir. 

 CEVAP : E

16.  Alacak senedinin alındığı tarihteki kur: 
 1 $ = 9.600 / 4.000 = 2,40 TL’dir.
 2,55-2,40 = 0,15 x 4.000$ = 600 TL olumlu kur farkı

 Olumlu kur farkı ile ilgili olarak dönem sonu 
yapılacak değerlemeye ilişkin kayıtta 

 121 Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır. 
 646 Kambiyo Karları Hesabı alacaklandırılır. 

 31.12.200X
 121 ALACAK SENETLERİ HS                          600

             646 KAMBİYO KARLARI HS                        600 
 

CEVAP : C

17. İhraç edilen bonolar 30 Mali Borçlar grubundaki 
305 Çıkarılmış  Bono ve Senetler hesabına 
kaydedilir.  

 CEVAP :  D

18. 
I.  Alıcılardan olan senetsiz alacağa karşılık 

bono alınması: Sadece varlıklar (aktif ) 
kısmında değişikliğe neden olur. Bilanço 
toplamında herhangi bir değişikliğe yol 
açmaz. 

II.  Peşin olarak kârlı mal satılması: Bu işlem 
hem varlıkları (aktif ) hem de kaynakları 
(pasif ) kâr kadar artırır.

III.  Binalar için amortisman ayrılması: 
Amortisman gideri binaların net aktif 
değerini azaltır. Amortisman gideri kadar  
Öz Kaynaklar da azalır. Böylece hem varlıklar 
(aktif ) hem de kaynaklar (pasif ) eşit tutarda 
azalarak bilanço toplamını azaltmış olur. 

IV.  Alacak senedinin bankaya kırdırılması: 
Bu işlem sonunda varlıklar iskonto tutarı 
kadar azalır. Kaynaklarda finansman gideri 
(iskonto tutarı) kadar azalır. Sonuçta bilanço 
toplamı eşit tutarda azalır. 

V.  İşletmenin bankadan uzun vadeli 
kredi çekmesi: İşletmenin varlıklarını ve 
kaynaklarını eşit bir şekilde arttırır. Sonuçta 
bilanço toplamı eşit bir tutarda artar. 

 CEVAP : B
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19. Maddi duran varlık satışı ticari bir faaliyet değildir 
ve dolayısıyla işletme bu satıştan aldığı senetleri 
12 Ticari Alacak grubundaki 121 Alacak Senetleri 
hesabına kaydedemez.

 İşletme bu senetleri 13 Diğer Alacak grubundaki 
136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına kaydeder. 
13 nolu grupta Alacak Senetleri hesabı yoktur, 
nedeni ise bu gruptaki alacakların senetli, senetsiz 
ayırımına tabi tutulmamış olmasıdır. Ancak 
dönem sonunda reeskont hesaplanmaktadır. 

         Dönem sonu 31.12.200X
 657 REESKONT FAİZ GİDERİ                                     xxx

           137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONT       xxx

  
    

         Dönem başı  01.01.200X
 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU   xxx

                     647 REESKONT FAİZ GELİRİ                                          xxx

  

 CEVAP :  B

20.  B                        153   TİCARİ MAL HS                       A
 DBS  75.000            A. İADESİ     10X
 DİA       100X            A. İSKONT.   YOK
 A.GİDERİ       YOK
  

BT =    100 X + 75.000       AT =                  10 X 
 NET ALIŞ :      345.000

  345.000 = (100 X + 75.000 ) - (10 X)
  270.000 = 90 X ise 
               X = 3.000 TL

   DÖNEM İÇİ BRÜT ALIŞ   =       D.İ.A.  +   A. GİDERİ
  
 300.000   = 300.000   +   YOK

 CEVAP : A

21. DÖNEM İÇİ NET ALIŞ = ( DİA + A. GİDERİ) - 
          (A. İADESİ + A. İSKONTOSU)

 DÖNEM İÇİ NET ALIŞ = (300.000 + 0) - (30.000+0)
 DÖNEM İÇİ NET ALIŞ : 270.000 TL
 
 CEVAP : B

22. Aralıklı envarter yönetiminde;
 
 STMM    =   NET ALIŞ   -    DSS          ise

 STMM = 345.000 - 56.000
 STMM = 289.000 TL‘dir.

 CEVAP :  D

23. Satış iadesi =  400.000 X 0,10
                          =  40.000 TL

 60 BRÜT SATIŞLAR        400.000
  Yurt içi satışlar     400.000
 61 SATIŞ İNDİRİMİ            (55.000)
  Satış iadesi              40.000
  Satış iskontosu      15.000
  NET SATIŞLAR          345.000
 62 SATIŞLARIN MALİYETİ        (289.000)
  STMM                    289.000  
  BRÜT SATIŞ KARI             56.000  

 CEVAP :  A
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24. Bir işletmedeki ekonomik değerin elde edilmesi 
veyahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan 
ödemelerle, bunlara bağlı olarak yapılan her türlü 
giderin toplamına maliyet bedeli denir. 

 
 CEVAP : D

25 ABC işletmesinin ortaklık oranı % 5 olduğundan 
dolayı, DATA işletmesine bağlı menkul kıymet düze-
yinde ortak olmuştur ve DATA işletmesi ortaklarına 
kar payı dağıtma kararı almıştır. 

 Yapılması gereken muhasebe kaydı
     //  
 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS                          XX

              649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS      XX  

 
 CEVAP :  E

26. Bilançonun aktifinde yer alan ve alacak kalanı 
veren hesaplar düzenleyici hesaplardır.

 Düzenleyici hesaplar bilançonun aktifinde de  
pasifinde de yer alırlar. Bilançonun pasifinde yer 
alan düzenleyici hesaplar da borç kalanı verirler.

 Bu soruda aktifte yer alan tek bir düzenleyici hesap 
bulunmaktadır. O da 243 İştiraklere Sermaye 
Taahhütleri hesabıdır.

 CEVAP : A

27. Binalar için ayrılan Amortisman Payı: 

 Normal Amortisman Oranı = 1/5 = 0,20 (%20)

 Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı = 0,20 x 2 = 0,40

 2012 Yılı Amortisman Tutarı = 80.000 x 0,40 = 32.000 TL

 2013 Yılı Amortisman Tutarı = 48.000 x 0,40 = 19.200 TL
  

                           51.200 TL

 

 2014 Yılı Net Değer = 80.000 - 51.200

              = 28.800 TL 

 

 CEVAP : A

28.  Taşıtlar için ayrılan Amortisman Payı
 Normal Amortisman Oranı  = 1/4 = 0,25 (%25)

 2012 Yılı Amortisman Tutarı= 100.000X0,25=25.000 Tl

 2013 Yılı Amortisman Tutarı= 100.000X0,25=25.000 Tl

 2014 Yılı Amortisman Tutarı= 100.000X0,25=25.000 TL
                
 75.000 TL

 Binalar 2014 yılı içinde satıldığından dolayı  

51.200 TL tutarındaki amortismanı kapatılmıştır. 

Dolayısıyla 2014 yılı sonu itibariyle 257 Birikmiş 

Amortismanlar hesabının alacak bakiyesi 75.000 TL 

olacaktır. 

 CEVAP : B
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29.  Kollektif şirket ortakları sermaye olarak maddi 
değerler dışında emeklerini ve ticari itibarlarını 
koyabilirler. Bu durumda kâr dağıtılırken belli 
bir kâr payı (faiz) bütün ortaklar için uygulanır. 
Sonra kalan kâr sermayeleri oranında dağıtılır. 

 Ortakların Kar Payları (Faiz) 
 
 Ortak A =  20.000 x %15  = 3.000 TL Faiz
 Ortak B =  16.000 x % 15 = 2.400 TL Faiz     
                   5.400 TL

 Şirketin Karı = 18.000 - 5.400 = 12.600 TL
 
                          12.600 / 3 =  4.200 TL
   Kar Payları  
 Ortak A = 3.000 + 4.200 = 7.200 TL
 Ortak B = 2.400 + 4.200 = 6.600 TL
 Ortak C = 4.200 TL

 CEVAP : D

 
30.   Finansal Tablolar Analiz Teknikleri
 1. Karşılaştırmalı Tabalolar Analizi (Yatay Analiz)
 2. Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz)
 3. Eğilim Yüzdeleri ile Analiz (Trend Analizi)
 4. Oran Yöntemiyle Analiz (Rasyo Analizi) 

 Statik Analiz analiz tekniği değildir, 
kapsamına göre (yapılış biçimine)  analiz 
türüdür. 

 CEVAP :  E

31.   Otofinansman Oranı = 
 Kâr Yedekleri - Geçmiş Yıllar Zararı
  
              Ödenmiş Sermaye

 54 KÂR YEDEKLERİ
 540 Yasal Yedekler
 541 Statü Yedekleri
 542 Olağanüstü Yedekler
 548 Diğer Kâr Yedekleri 
 549 Özel Fon

 50 ÖDENMİŞ SERMAYE
 500 Sermaye
 501 Ödenmemiş Sermaye (-)

 Otofinansman oranının hesaplanmasında 
 570 Geçmiş Yıllar Kârı hesabı kullanılmaz.     
   
 CEVAP :  E

32. NET İŞLETME SERMAYESİ =DÖNEN VARLIK - KVYK

 Verilen rakamları bilanço’da yerlerine koyalım
 A                                   BİLANÇO                                    P
         

  I  DÖNEN VARLIK         III   KVYK 
            IV   UVYK 
 II  DURAN VARLIK               350.000
            600.000         V   ÖZKAYNAK  
                 450.000
 AT= 1.000.000 PT= 1.000.000

 Aktif ve Pasif toplamının 1.000.000 TL olduğunu 
varsayarsak, Dönen Varlık toplamı 400.000 TL 
KVYK toplamı ise 200.000 TL olur.

 Net İşletme Sermayesi = 400.000 - 200.000
 Net İşletme Sermayesi = 200.000 TL olur.

 CEVAP :  C
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33.                                                             Net Kar
 Mali Rantabilite Oranı =  

               Özkaynaklar

 Pasif Toplamı = KVYK + UVYK + Özkaynak

 160.000 = 40.000 + 20.000 + Özkaynak
 
 Özkaynaklar = 160.000 - 60.000
 
 Özkaynaklar = 100.000 TL.

                                                                    60.000
 Mali Rantalibiti Oranı =   = 0,60

             100.000

 CEVAP : E
 

34. Ortalama Etkinlik Süresi, stokların ortalama 
tüketilme süresi ile alacakların ortalama tahsilat 
sürelerini toplamından oluşur. 

 Stoklar Devir Hızı = 250.000/(35.000+45.000)/2
            = 6,25
 Alacak Devir Hızı = 400.000/(30.000+20.000)/2
            = 16
 Stokların Tüketilme Süresi = 360 / 6,25
            = 57,6
 Alacakların Tahsil Süresi = 360 / 16
            = 22,5
 Ortalama Etkinlik  Süresi = 57,6+22,5=80,1

 CEVAP : D

35. Asit - Test Oranı’nın  “1” olması arzulanır Oran’ın 
“1” olması, işletmenin kısa vadeli borçlarının 
tamamını stoklar hariç tüm likit dönen varlığıyla 
ödeyebileceğini gösterir. Asit - Test Oranı’nın 
“1”den küçük çıkması, işletmenin likit sıkıntısı 
yaşadığı, borçlarını ödemek için stoklara ihtiyaç 
duyacağı anlamına gelir. 

 CEVAP : B

36. Satış Fiyatı = 100 TL kabul edirilirse

 Kâr = 36 TL olacaktır.

 Satış Fiyatı = Maliyet + Kâr

 Maliyet = Satış Fiyatı - Kâr

 Maliyet = 100 - 36 = 64 TL

 Maliyet = 64 TL Kâr = 36 TL

 Maliyet = 100 TL Kâr = x TL

 

 KÂR = 3.600 / 64

           =   % 56.25

 CEVAP : C 
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37. A TL para bankaya t aylığına yatırılıp vade 
sonunda 4 katı olarak geri çekilirse:

  A x 50 x  t
      = ( 4A - A)
      1.200
 

         A x 50 x  t
      = 3A
      1.200

              t
      = 3
   24

          t = 72

 CEVAP :  B

38. Maliyet  Satış
 100     90

 
                                    

 A  2A - 990

 A • 
90

100  = 2A - 990

 

 A = 900

 CEVAP :  C

39. Özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma veya 
satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu 
olarak uzun bir süre gerektiren varılıklardır.

 Özellikli Varlıklar
 - Satılabilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi   

  gerektiren stoklar 
 - İmalat (üretim) tesisleri
 - Enerji üretim tesisleri
 - Maddi olmayan duran varlıklar
 - Yatırım amaçlı gayrimenkuller

 CEVAP : A

40.  Denetçinin finansal tablolar hakkında önemli 
yanlışlık olduğu halde, finansal tabloların 
doğru olarak sunulduğu sonucuna varması 
ve finansal tablolar  hakkında olumlu görüş 
bildirme olasılığına denetim riski denir.

 Denetim planlaması aşamasında 
denetçiler katlanacakları riski belirlemek 
durumundadırlar. Denetim riski üç tür risk 
şeklinde ortaya çıkar.

 
 •  Yapısal risk
 •  Kontrol riski
 •  Bulgu riski

 CEVAP : C
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