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1. III. öncül yanlıştır. Anayasa Mahkemesi kararla-
rını Cumhurbaşkanı onaylamaz. Diğer öncüllerin 
doğruluğuna dikkat etmek gerekir. 

CEVAP: E

2. (A) Temel hak ve hürriyetler olağan dönemlerde 
de sınırlanabilir.

 (B) Temel hak ve hürriyetler,genel sınırlama ne-
denleriyle sınırlanamaz. Özel sınırlama ne-
denleriyle sınırlanabilir.

 (C) Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sı-
nırlanabilir, bu seçenek doğrudur.

 (D) Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınır-
lanamaz, sadece kanunla sınırlanabilir.

 (E) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, sı-
nırlama sebeplerinin mevcut olması duru-
munda mümkündür.

CEVAP: C

3. Başbakan, bu davayı açamaz. 

	 Kanunları	 anayasaya	 esas	 açısından	 aykırı	 ol-
ması	sebebiyle	iptal	davası	açabilecekler:

 – Cumhurbaşkanı

 – TBMM üye tamsayısının 1/5’i tutarındaki mil-
letvekili

 – İktidar meclis grubu

 – Ana muhalefet parti grubu

CEVAP: D

4. Siyasi partiler, kanunda belirtilen bildiri ve belge-
lerin İçişleri Bakanlığı’na verilmesiyle tüzelkişilik 
kazanırlar. 

CEVAP: A

5. Bakanın, müsteşar yerine işlem yapması duru-
munda konu yönünden yetkisizlik söz konusu-
dur, yani yetki unsurun da sakatlık vardır. 

CEVAP: B

6. (A) Müşterek emanet: idari sözleşme ile işin 
özel kişiye gördürülmesi yöntemidir.

 (B) İmtiyaz : idari sözleşme ile işin özel kişiye 
gördürülmesi yöntemidir.

 (C) İltizam: idari sözleşme ile işin özel kişiye 
gördürülmesi yöntemidir.

 (D) Emanet: devletin kendi işini kendi görmesi 
yöntemidir.

 (E) Yap –işlet – devret : özel hukuk sözleşmesi 
ile işin özel kişiye gördürülmesi yöntemidir.

CEVAP: D

7. Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuru-
luşlarının sorumlu organlarının görevine, kanu-
nun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısı-
nın istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir 
ve yerlerine yenileri seçtirilir.

CEVAP: E

8. İdare mahkemelerinde dava açma süresi 60 
gündür. Vergi mahkemelerinde ise dava açma 
süresi 30 gündür.

CEVAP: D

9. Bakanlık genel müdürleri ile ilgili müşterek karar-
namelere karşı açılan davalar Danıştay’da açıl-
maz ancak bakanlık müsteşarlarıyla ilgili müşte-
rek kararnamelere karşı Danıştay’da ilk derece 
mahkemesi olarak dava açılır. 

CEVAP: A
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10. İdari merci tecavüzü halinde mahkeme, dilekçe-
lerin görevli idare merciine tevdiine karar verir.

	 İlk	inceleme	üzerine	verilecek	karar:

 (1) Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerin-
ce ilk	incelemede belirtilen hususlarda kanuna 
aykırılık görülürse; 

	 Buna	göre	incelenen	hususlardan;
a) Görev	ve	yetki yönünden,adli ve askeri yargının 

görevli olduğu konularda açılan davaların	 red-
dine; idari yargının görevli olduğu konularda ise 
görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan 
davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek 
dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye 
gönderilmesine,

b) İdari	merci	 tecavüzü, halinde dilekçelerin gö-
revli idare merciine tevdiine,

c) Ehliyet, yönünden hukuka aykırılık görülürse 
(dava ehliyeti bulunmaması halinde) davanın 
reddine,

d) İdari	davaya	konu	olacak	kesin	ve	yürütülme-
si	 gereken	 bir	 işlem	 olup	 olmaması halinde 
davanın reddine,

e) Süre	aşımı halinde davanın reddine,

f) Husumet, davanın hasım gösterilmeden veya 
yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava 
dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebli-
ğine,

g) 3	ve	5	inci	maddelere	uygun	olup	olmadıkla-
rı, Dava dilekçesi uygun şekilde düzenlenmemiş 
ise (dilekçede bulunması gerekli hususlar eksik 
veya tam değilse) Aynı dilekçe ile dava açılabile-
cek hallerde otuzgün içinde İYUK’un3 ve 5 inci 
maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek 
veya noksanları tamamlanmak yahut ehliyet yö-
nünden, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan 
vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde 
bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak 
üzere dilekçelerin reddine,

 karar verilir.

CEVAP: E

11. A) Taksirde hareket iradidir ancak netice iradi 
değildir.

 (B) Birden çok kişinin işlediği taksirli suçlar bakı-
mından iştirak hükümleri uygulanmaz.

 (C) Bilinçli taksir genel cezayı ağırlaştırıcı ne-
dendir.

 (D) Bilinçli taksirde netice öngörülür fakat istenmez

 (E) Bilinçli taksirle gerçekleştirilen hareket so-
nucu ortaya çıkan netice münhasıran failin 
kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur 
olmasına yol açmışsa, ceza indirilebilir.

CEVAP: E

12. İcra hareketleri tamamlanmışsa, yine teşeb-
büsten söz edilebilir. Örneğin fail mağdura ateş 
eder, ancak mermi boşa gider. Burada icra ha-
reketleri tamamlanmış, fakat suç tamamlanma-
mıştır Fakat suç tamamlanmışsa teşebbüsten 
söz edilemez. 

CEVAP: C

13. (A) Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı dava aç-
mak zorunda değildir.

 (B) Şikâyet hakkı, fiilin ve failin öğrenilmesinden 
itibaren 1 yıl içinde değil 6 ay içinde kullanı-
labilir.

 (C) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri    
şikâyet edilirse, hepsi şikâyet edilmiş olur.

 (D) Şikâyetten vazgeçme tek taraflı değil iki ta-
raflı bir işlemdir.

 (E) Şikayetten vazgeçme hüküm kesinleşince-
ye kadar mümkündür. 

CEVAP: C

14. TCK m. 25’e göre; gerek kendisine ve gerek baş-
kasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, ger-
çekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız 
bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı 
ile orantılı biçimde defetmeye meşru savunma 
adı verilir. Her türlü hakka yönelik saldırıya karşı 
meşru savunma mümkündür.

CEVAP: E
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15. Sanığın 4. Dereceden kan hısmı tanıklıktan çeki-
nebilecek kişilerden değildir.

 Şüpheli veya sanığa olan yakınlıkları sebebiyle 
tanıklıktan çekinebilecekler: 

 (a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı 

 (b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanı-
ğın eşi 

 (c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından 
veya kayın hısımlığından üstsoy veya altso-
yu 

 (d) Şüpheli veya sanığın 3. derece dahil kan 
veya 2. derece dahil kayın hısımları 

 (e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı 
bulunanlar 

CEVAP: E

16. Ceza zamanaşımının kamu davasını düşürme-
diğine dikkat etmek gerekir

	 Kamu	davasını	düşürebilen	(kaldırabilen)	ku-
rumlar:

 – Genel af

 – Dava zamanaşımı

 – Önödeme

 – Şikâyetten vazgeçme

 – Uzlaşma

 – Sanığın ölümü

	 Kamu	davasını	düşürmeyen	kurumlar:
 – Özel af

 – Ceza zamanaşımı

 – Hükümlünün ölümü

 – Şüphelinin ölümü

CEVAP: A

17. Takdir yetkisinde kuralın içinde bilerek bırakılan 
bir boşluk vardır. Kanun koyucunun bilerek ve is-
teyerek yani bilinçli olarak bıraktığı kural içi boş-
lukları hâkim; olaylardaki özellikler, toplumdaki 
ahlaki düşünceler, takdir yetkisini tanıyan kuralın 
amacı, sosyal adalet gibi hususları göz önünde 
tutarak hakkaniyete uygun bir şekilde doldu-
rur. Kanunda takdir yetkisinin tanınmış olma-
sı gerekir.  Takdir yetkisi, kanunun çizdiği sınır 
içinde kullanılmalıdır. Takdir yetkisi, hakkaniyet 
ölçüsünde, yani hak (adalet) ve nisfet (vicdan) 
ölçülerine uygun hareket edilmek suretiyle kulla-
nılmalıdır. Takdir yetkisi üst yargının denetimine 
tabidir.

CEVAP: A

18. Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla 
beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin 
sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşa-
ğıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal da-
nışman atanır:

 – Dava açma ve sulh olma,

 – Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve 
bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulma-
sı,

 – Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilme-
si,

 – Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı 
işleri,

 – Ödünç verme ve alma,

 – Ana parayı alma,

 – Bağışlama,

 – Kambiyo taahhüdü altına girme,

 – Kefil olma.

 Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını 
yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf 
hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir. 

CEVAP: B
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19. Cenin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur. Ölü do-
ğan çocuk mirasçı olamaz. Mirasın açıldığı anda 
henüz var olmayan bir kimseye artmirasçı veya 
art vasiyet alacaklısı olarak, tereke veya tereke 
malı bırakılabilir. Mirasbırakan tarafından önmiras-
çı atanmamışsa, yasal mirasçı, önmirasçı sayılır. 
Mirasın açıldığı tarihte, mirasçı olabilecek bir cenin 
varsa paylaşma doğumuna kadar ertelenir.

CEVAP: B

20. Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak 
bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli pay-
larla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, pay-
lar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı 
bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip 
olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacak-
lılar tarafından haczettirilebilir. Dolayısıyla malik 
hak ve yükümlülüklerine sahip olduğundan payı 
üzerinde diğer paydaşlara danışmadan intifa 
hakkı kurabilir.

CEVAP: C

21. Taşınmaz malikinin sorumluluğu kusursuz so-
rumluluk hâllerinden biridir. Böyle durumlarda 
yapılan değerlendirme taşınmaza malik olup 
olmamasına ilişkindir. Kişinin ayırtım gücüne, 
ehliyet durumuna, vs, bakılmaz. Bu hâllerde, so-
rumluluk süjesinin kusuruna gerek olmadığı için 
tam ehliyetsizler de sorumlu olurlar.

CEVAP: A

22. İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya 
bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine düzen-
leme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üze-
rinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa hakkı 
sahibi, intifaın başlangıcını izleyen üç ay içinde, 
hakkın konusu olan alacağın ve kıymetli evrakın 
kendisine devrini isteyebilir. İntifa hakkı sahibi, 
alacağın ve kıymetli evrakın devri sırasındaki 
değeri tutarında devredene karşı bunların bede-
lini ödeme borcu altına girer ve feragat edilme-
dikçe bu borç için ayrıca güvence göstermekle 
yükümlü olur. Güvence istemekten feragat edil-
memiş ise devir, ancak güvence gösterildikten 
sonra hüküm ifade eder.

CEVAP: E

23. Tasarruf işlemleri, genellikle taahhüt işlemlerin-
den sonra ve bu işlemlerden doğan borcu yerine 
getiren işlemlerdir.  Tasarruf işlemi mal varlığı-
nın aktifini etkiler, taahhüt işlemi ise etkilemez. 
Borç doğurucu işlemin (taahhüt) kurulması için 
tarafların hukuki işlem ehliyetine sahip olması 
yeterlidir. Tasarruf işleminin sonuç doğurması 
için, tasarruf edenin işlemi yaptığı sırada hukuki 
işlem ehliyetinin yanı sıra tasarruf yetkisine de 
sahip olması gerekir. Bu çerçevede seçenekler 
incelendiğinde ibra sözleşmesi, alacağın devri, 
taşınmazın tescili, taşınırlarda zilyetliğin dev-
ri mal varlığını etkiler. Taşınır satış sözleşmesi 
ise mal varlığını etkilemez, çünkü mal varlığında 
azalış olması için zilyetliğin devri taşınırlar için 
zorunludur.

CEVAP: C

24. İfa, borç ilişkisini sona erdiren ve borçlunun bor-
cunu sözleşmeye uygun olarak yerine getirmesi-
ni (usulüne uygun ifa) ifade eden bir kavramdır. 
Borç ilişkisinde amaç, borçlunun borca uygun 
olarak edimini yerine getirmesidir. Borçlu, bor-
ca uygun olarak edimini yerine getirirse borçtan 
kurtulur. Borçlunun, borca uygun olarak edimin 
tamamını ifa etmesi gerekir. İfa kısmen yapılır-
sa borçlu, ifa ettiği kısım için borçtan kurtulur. 
Şayet borcun tamamı muaccel olmuşsa (vadesi 
gelmişse) ve herhangi bir uyuşmazlık da bulun-
muyorsa bu durumda alacaklı, kısmi ifayı kabul 
etmek zorunda değildir. Bu kuralın aksi, sözleş-
me ile kararlaştırılabilir. Sözleşmede belirtilme-
miş olsa bile hakkaniyet gereğince de kısmi ifa 
söz konusu olabilir. Borçlu, sadece borcun aslını 
değil, buna bağlı ferî borçları da (faiz gibi) ifayla 
yükümlüdür. Bu durumda asıl borcun ifası borcu 
sona erdirmez. Karşılıklı tam iki tarafa borç yük-
leyen sözleşmelerde karşı taraf edimini yerine 
getirmediyse ödemezlik defi ileri sürülebilir.

CEVAP: E
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25. Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olma-
dıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın 
alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Alaca-
ğın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlıdır. Alacağın devri sözü verme, 
şekle bağlı değildir. Borçlu, alacağın devredildi-
ği, devreden veya devralan tarafından kendisine 
bildirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç 
kez devredilmişse, son devralan yerine önceki 
devralanlardan birine iyiniyetle ifada buluna-
rak borcundan kurtulur. Alacağın  devri yeni bir 
sözleşmeyle olur, taraf değişikliği olmaz. Alaca-
ğın devri bir tasarruf işlemidir. Zaman aşımına 
uğramış bir alacak da devredilebilir. Alacak, bir 
edim karşılığında devredilmişse devreden, devir 
sırasında alacağın varlığını ve borçlunun ödeme 
gücüne sahip olduğunu garanti etmiş olur. Dola-
yısıyla E seçeneğinde yer alan ifade doğrudur.

CEVAP: E

26. Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine geti-
ren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak 
yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. Za-
manaşımına uğramış bir borcun ifasından veya 
ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından 
kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. 
Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçek-
leşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. An-
cak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete mal 
edilmesine karar verebilir. Önceki (başlangıçta-
ki) kusursuz imkânsızlıkta, tarafların önceden ifa 
ettikleri edimlerin bulunması halinde işlem but-
lan ile hükümsüz olacağından taraflar aldıklarını 
sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade 
ederler.

CEVAP: E

27. Belirli bir borç ilişkisi içerisinde borçlunun bor-
cunu düzenli veya düzensiz aralıklar ifa ettiği 
edimler dönemsel edim olarak ifade edilir. An-
cak, bundan özellikle her türlü kira ilişkisinde her 
borcun dönemsel edim olduğu sonucuna varıl-
mamalıdır. Zira, Kira sözleşmesinde kiralayanın 
kiralananı kullandırma borcu sürekli edim borcu 
doğururken, kiracının kira bedelini ödeme borcu 
dönemsel edim olarak ifade edilir. BK md.104/1, 
faiz veya kira bedeli gibi dönemsel edimlerden 
birisi için…şeklinde ifade edilmiştir.

CEVAP: C

28. Alacağın devri sözleşmeleri devreden ile devra-
lan arasında yapılır. 

 Bu sözleşmeye borçlunun	rıza	vermesi	gerek-
li	değildir	(TBK	m.	183).	Alacağın	devri	yazılı	
şekle	tâbidir	(TBK	m.	184/I).

 Alacağın devrinin özelliklerini sıralayacak olur-
sak;

 – Alacağın devrinin kanun, sözleşme veya işin 
gereği olarak yasaklanmaması gerekir.

 – Devir eden ile devralan arasında yazılı söz-
leşme yapılmış olmalıdır. Adi yazılı şekil ge-
çerlilik şartlarındandır.

 – Alacağın devri bir tasarruf işlemi olduğun-
dan, devir edenin tasarruf yetkisine sahip 
olması gerekir.

 – Manevi tazminat talepleri karşı tarafça kabul 
edilmiş olmadıkça alacağın devrine konu ol-
mazlar (TMK m. 25).

 – Alacağın devri borç ilişkisinin taraflarını de-
ğiştirmez.

 – Borçlu devredene karşı sahip olduğu def’ileri 
devralana karşı da ileri sürebilir (TBK m. 
188/I). Zira aksi bir anlayış borçlunun duru-
munun ağırlaştırılması anlamına gelir. 

CEVAP: C
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29. Haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalarda 
zamanaşımı süresi fiilinin öğrenilmesinden itiba-
ren 1 yıl ve her halükarda fiil tarihinden itibaren 
3 yıl olup “men” yani saldırıya son verme dava-
sı tehlike devam ettiği sürece açılabildiği için bu 
davada zamanaşımı söz konusu değildir.

CEVAP: E

30. TTK’da düzenlenen ve işletmeyi diğerlerinden 
ayırt etmeye yarayan işletme adını seçmek ve 
kullanmak hem tacirler ve hem de esnaflar için 
isteğe bağlıdır.

CEVAP: E

31. TTK’nın poliçe için öngördüğü 4 tür vade bono 
için de geçerlidir. Borçlu borcunu vadeye bağ-
layabildiği için bononun iktisadi mahiyeti kredi 
aracıdır.

CEVAP: C

32. Birden fazla ticaret şirketinin her biri işin tama-
mından sorumlu olacak şekilde belirli bir iş için 
sözleşme ile bir araya gelmelerine ortak girişim-
cilik denir.

CEVAP: B

33. Adi ortaklıkta kural olarak tüm kararlar oybirliği 
ile alınmakla beraber sözleşme ile oy çokluğu 
kararlaştırılabilir.

CEVAP: C

34. Ortak seçim hakkını kullanana kadar şirket borç-
larından terekeden kendisine düşecek miras 
payı ile sınırlı sorumludur.

CEVAP: E

35. İcrai haciz türü İİK’da düzenlenmemiştir.

CEVAP: D

36. Senedin sahteliği iddiası senet altındaki imzaya 
itiraz anlamına gelir.

CEVAP: E

37. Tahliye emri icra takip işlemidir. Zira tahliye emri 
icra dairesi tarafından borçlunun aleyhte yapılan 
işlemdir.

CEVAP: B

38. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato tasdikine 
karar veren mahkemedir.

CEVAP: B

39. Borçtan Kurtulma davası, İstirdat davası, Menfi 
Tespit davası. İflasta malın 3. kişi elinde olma-
sı halinde İstihkak davası genel mahkemelerde 
açılan bir davadır.

CEVAP: A

40. İlamsız icra takibinin konusu para veya teminat 
alacaklarıdır. Taşınır bir eşyanın teslimi ilamlı 
icra yoluyla takibe konu olabilir.

CEVAP: E
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1. Ölçek ekonomileri, firma veya piyasa ölçeğinde 
meydana gelen değişmelerin ortaya koyduğu 
maliyet avantaj veya dezavantajlarıdır. Eğer bir 
maliyet avantajı sağlanıyorsa pozitif, yeni mali-
yetler ortaya çıkıyorsa negatif ölçek ekonomile-
ri söz konusudur. Bu kavramın ortaya çıkışı, A. 
Smith’e kadar uzanmaktadır. Smith, iş bölümü 
ve uzmanlaşmanın sağlayacağı maliyet avantaj-
larına dikkat çekerek, ölçek ekonomilerine dikkat 
çeken ilk iktisatçı olarak kabul edilir.

CEVAP: A

2. Klasik iktisadi düşüncenin egemen olduğu dö-
nemde yaşayan iktisatçıları A. Smith, D. Ricardo, 
T. R. Malthus, J. Bentham, J. B. Say, J. S. Mill, K. 
Marx şeklinde sıralamak mümkündür. Marx, her 
ne kadar diğer klasik iktisatçılarla aynı görüşleri 
savunmasa da o dönemde yaşamış bir iktisatçı 
olduğu için Klasik iktisat ekolü içinde kabul edi-
lir. A. Marshall ise neoklasik bir iktisatçıdır, hatta 
neoklasik iktisadın en önemli temsilcilerindendir.

CEVAP: C

3. Telafi edilmiş (Hicksgil) talep eğrisi, sadece ika-
me etkisini yansıtan ve bu nedenle her zaman 
negatif eğimli olan bir talep eğrisidir. Zira ikame 
etkisi, ister normal ister düşük ve isterse Giffen 
malları olsun tüm mal grupları için negatif işaret-
lidir ve bu da talep eğrisinin negatif eğimli olma-
sına neden olmaktadır.

CEVAP: B

4. Üretimin ikinci bölgesi, ortalama ürünün maksi-
mum olduğu noktadan başlayıp marjinal ürünün 
sıfır olduğu noktaya kadar devam eden bölgedir. 
Bu bölgenin başlangıç noktasında ortalama ve 
marjinal ürünler birbirine eşittir. Ancak bölgenin 
geri kalanında marjinal ürün ortalama üründen 
küçüktür.

CEVAP: A

5. Tüketici artığındaki (fazlasındaki) değişmeyi bul-
mak için miktarları toplayıp, iki fiyat arasındaki 
farkla çarpıp ikiye bölmek gerekir. Tüketici artı-
ğındaki değişmeyi ∆CS ile gösterirsek;

 

∆ =
+( ) −( )

∆ =
+( ) −( )

∆ =

CS
Q Q P P

CS

CS

1 2 1 2

2
10 14 3 2

2
12

CEVAP: B

6. Uzun dönem ortalama maliyet (LAC) eğrisinin 
eğimini belirleyen etken, ölçek ekonomileridir. 
Eğer ölçeğe göre artan getiri varsa LAC eğrisi 
negatif eğimli, sabit getiri varsa LAC eğrisi yatık 
bir doğru ve azalan getiri varsa LAC eğrisi po-
zitif eğimli olmaktadır. Ayrıca LAC eğrisi negatif 
eğimli iken yani artan getiri varken LAC eğrisi 
her üretim düzeyinde uzun dönem marjinal ma-
liyet (LMC) eğrisinden büyüktür. Bir diğer ifade 
ile LMC her üretim düzeyinde LAC’den küçüktür. 

CEVAP: D

7. Tam rekabetçi firmanın kısa dönemde zarar 
ediyor olması demek fiyatın ortalama toplam 
maliyetten küçük olması demektir. Yani P<SAC 
ilişkisi geçerlidir. Böyle bir durumda tam reka-
betçi firma, fiyat ortalama değişken maliyetten 
büyük veya ortalama değişken maliyete eşit ise 
üretimi sürdürecektir. Zarar eden firma, fiyat or-
talama değişken maliyetten küçük ise üretimi 
durduracaktır. Yani, P<SAC ve P>AVC ,P<SAC 
ve P=AVC iken üretime devam etmekte, ancak 
P<SAC ve P<AVC iken üretimi durdurmaktadır. 
Zira son durumda değişken maliyetleri bile karşı-
layabilecek gelir elde edememektedir.

CEVAP: E
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8. Uzun dönemde tam rekabet piyasalarında üç tür 
endüstri yapısı vardır. Bunlar artan maliyetli en-
düstri, azalan maliyetli endüstri ve sabit maliyetli 
endüstrilerdir. Artan maliyetli endüstri, piyasaya 
yeni firma girişlerinin faktör fiyatlarını artırdığı 
endüstrilerdir ki, bu tip endüstrilerde maliyetler 
arttığı için uzun dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir. 
Azalan maliyetli endüstri ise, yeni firma girişleri-
nin faktör fiyatlarını azalttığı endüstrilerdir. Bu tip 
endüstrilerde maliyetler azaldığı için endüstri arz 
eğrisi negatif eğimlidir. Sabit maliyetli endüstriler 
ise firma girişlerinin faktör fiyatlarını etkilemediği 
endüstrilerdir. Maliyetler değişmediği için bu tip 
endüstrilerde endüstri arz eğrisi miktar eksenine 
paralel bir doğrudur.

CEVAP: A

9. Engel eğrisi, gelirle talep arasındaki ilişkiyi gös-
teren bir eğridir. 1857 yılında Ernest Engel’in 
yaptığı araştırma sonucuna göre, insanların 
gelirleri arttıkça gıda mallarına yaptıkları harca-
malar daha az artmaktadır. Bu durumda Engel 
eğrisi miktar ekseninden çıkan pozitif eğimli bir 
doğru ve gelir esnekliği birden küçük olmakta-
dır. Aynı araştırmaya göre, insanların gelirleri 
arttıkça konut, giyim türü harcamalar gelirle aynı 
oranda artmaktadır. Bu durumda Engel eğrisi 
orijinden çıkan pozitif eğimli bir doğru olmakta ve 
gelir esnekliği de her noktada bire eşit olmakta-
dır. Araştırmaya göre insanların gelirleri arttıkça 
tatil, eğlence, sağlık, hijyen, vb. harcamalar ge-
lire göre daha fazla artmaktadır. Bu durumda da 
Engel eğrisi gelir ekseninden çıkan pozitif eğimli 
bir doğru olmakta ve gelir esnekliği birden büyük 
değerler almaktadır. 

CEVAP: A

10. Sadece tam rekabetçi bir firmanın değil, her 
hangi bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet 
(LAC) eğrisinin şeklini söyleyebilmek için firma-
nın ölçeğe göre getirisinin bilinmesi gerekir. Eğer 
artan getiri varsa LAC eğrisi negatif eğimli, aza-
lan getiri varsa pozitif eğimli, sabit getiri varsa 
yatık bir doğrudur. Eğer başlangıçta artan, son-
ra sabit ve daha sonra da azalan getiri söz ko-
nusuysa “U” biçiminde bir LAC eğrisi olacaktır. 
Dolayısıyla soruda ölçek getirisiyle ilgili bir bilgi 
olmadığı için tam rekabetçi firmanın LAC eğrisiy-
le ilgili bir şey söylenemez.

CEVAP: E

11. Karını maksimize eden yani dengeye gelen bir 
tekelci (monopolcü) firmanın fiyatı etkileme gücü 
(monopol gücü) Lerner endeksine göre belirlenir. 
Lerner endeksi aşağıdaki gibidir:

 
− =

−1
εD

P MC
P

 Buna göre talebin fiyat esnekliğiyle monopol 
gücü arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Es-
neklik ne kadar büyükse monopolcünün fiyatı et-
kileme gücü (tekelci güç) o kadar düşüktür. Yani 
monopolcü fiyatı marjinal maliyetin çok üstüne 
çıkartamayacaktır. Esneklik ne kadar küçükse fi-
yatı etkileme gücü o kadar fazladır, ki bu durum-
da monopolcü fiyatı marjinal maliyetin oldukça 
üstünde belirleme gücü vardır.

CEVAP: B

12. Mallardan birinin nötr olması demek, nötr olan 
malın fayda düzeyi üzerinde hiç bir etkisinin ol-
maması, faydanın diğer mal miktarlarına bağlı 
olması demektir. Bu durumda dikey eksendeki 
mal nötr ise farksızlık eğrisi yatay eksene dik bir 
doğru; yatay eksendeki mal nötr ise farksızlık 
eğrisi yatay eksene paralel, yatık bir doğru olur. 

CEVAP:  B
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13. Monopolcü firma, negatif eğimli ve doğrusal pi-
yasa talebiyle karşı karşıyadır. Bu talep doğru-
su üzerindeki her noktada talebin fiyat esnekliği 
farklıdır. Talep doğrusunun fiyat eksenine değ-
diği noktada esneklik sonsuz; orta noktada bire 
eşit ve miktar eksenine değdiği noktada esnek-
lik sıfırdır. Bu nedenle monopolcü ürettiği mala 
istediği fiyatı uygulayamaz. Bu nedenle toplam 
satış gelirlerini artırmak isteyen monopolcü fiyatı 
düşürmek zorunda kalır. Ancak monopolcünün 
toplam hasılat eğrisi “ters U” veya “çan eğrisi” 
biçiminde olduğu için fiyatı düşürdükçe önce top-
lam hasılat artar, belirli bir fiyat düzeyinde toplam 
hasılat maksimum olur ve fiyatı düşürmeye de-
vam ederse toplam hasılat azalır. Yani; esnekli-
ğin birden büyük olduğu bölgede fiyat ile toplam 
hasılat zıt yönde, esnekliğin birden küçük olduğu 
bölgede fiyat ile toplam hasılat aynı yönde de-
ğişmektedir. Esneklik bire eşitken toplam hasılat 
maksimum düzeydedir. 

CEVAP: B

14. Çözüm: Monopolcü rekabet piyasaları, farklı-
laştırılmış mal ve hizmetlerin çok sayıda firma 
tarafından üretilip satıldığı piyasalardır. Ürünler 
homojen olmamakla birlikte yakın ikame mallar 
üretildiği ve firma sayısı da çok fazla olduğu için, 
monopolcü rekabet firmaları oldukça esnek bir 
talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Eğer bu talep eğ-
risi dikleşiyor ise firmanın karşı karşıya olduğu 
talep esnekliği azalıyor demektir.  

CEVAP: E

15. Sınırsız sermaye hareketleri ve esnek kur siste-
minde genişletici bir maliye politikası, para arzı 
sabitken para talebinin artmasına ve faizlerin 
yükselmesine neden olacaktır. Artan faizler özel 
sektör yatırımlarının azalmasına, artan kamu 
harcamaları nedeniyle yurtiçi	gelir	düzeyinin	art-
masına neden olur. Öte yandan artan faizler ül-
keye sermaye girişine, bu ise reel	döviz	kurunun	
düşmesine, yerli paranın değer kazanmasına yol 
açar. Yerli paranın değer kazanması sonucu ihra-
catın azalmasına, ithalatın artmasına neden olur. 

CEVAP: A

16. Bir ekonominin denge gelir düzeyi Y = C + I + G 
ile belirlenir. Soruda tüketim fonksiyonu verilmemiş 
olsa da tasarruf fonksiyonundan hareketle tüketim 
fonksiyonu elde edilir. Bunu yaparken Y = C + S 
özdeşliğinden faydalanabiliriz. Verilen tasarruf 
fonksiyonunu bu özdeşlikte yerine koyduğumuzda 
tüketim fonksiyonu şöyle olacaktır:

 Y = C – 100 + 0,20Y  ve  C = 100 + 0,80Y

 Bulduğumuz bu fonksiyonu ve soruda verilen 
diğer rakamları ilk gelir özdeşliğinde yerine koy-
duğumuzda denge gelir düzeyi 1500 olarak he-
saplanır:

        Y = C + I + G

        Y = 100 + 0,80Y + 125 + 75

 0,20Y = 300

        Y = 1500

CEVAP: A

17. Ekonomideki toplam harcama 4500 ve toplam 
hasıla da 4250 ise açık bir şekilde harcamalar 
daha fazla demektir ki, bu durumda tasarruf-ya-
tırım eşitliğinin veya toplam arz toplam talep eşit-
liğinin sağlanabilmesi için toplam harcamaların 
azaltılması gerekir. Bunun için de D seçeneğinde 
verilen ithalatın artırılması gerekmektedir. Zira 
ithalatın artması net ihracatı düşürecek, bunun 
sonucunda toplam harcamalar azalmış olacaktır. 

CEVAP: D

18. IS-LM modeline göre kredi kartı kullanımının 
artması, para talebinde meydana gelen otonom 
bir azalma şeklinde değerlendirilir. Para arzı sa-
bitken para talebinde meydana gelecek otonom 
azalma halinde ise para piyasasında adeta bir 
para arz fazlalığı ortaya çıkar ki, bu durumda LM 
eğrisi sağa kayar, IS eğrisi değişmez. 

CEVAP: C
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19. Bu sorunun çözümünde öncelikle denge gelir 
düzeyini gösteren Y = C + I + G + (X – M) öz-
deşliğinden hareket edilmeli ve dış ticaret den-
gesi bulunmalıdır. Daha sonra da üç açık modeli 
kullanılarak tasarruflar hesaplanmalıdır. Hesap-
lamalar yapılırken denge gelir düzeyini gösteren 
özdeşlikte brüt yatırımlar, üç açık modelinde net 
yatırımlar kullanılmalıdır:

          Y = C + I + G + (X – M)

     1200 = 500 + 600 + 220 + (X – M)

 (X – M) = –120

 Bütçe fazlası BF = T – G olduğuna göre buradan 
vergiler 280 olarak bulunur:

 60 = T – 220

    T= 280

   (S – I) = (G – T) + (X – M)

 S – 400 = 220 – 280 – 120

           S = 220

CEVAP: B

20. Toplam talep eğrisi, fiyatlar genel düzeyiyle reel 
hasıla arasındaki ters orantılı ilişkiyi gösteren 
negatif eğimli bir eğridir. Bu eğrinin mikroekono-
mik düzeyle hiçbir ilişkisi kurulmamalıdır.

CEVAP: D

21. Rasyonel Bekleyişler modeline göre ekonomik 
aktörler rasyonel bekleyişlere sahip oldukları, 
yani mevcut bilgiyi tam ve etkin bir şekilde kulla-
nacakları için beklenen veya bilinen politikaların 
ekonomi üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. An-
cak kısa dönemde, beklenmedik sürpriz politika-
ların reel ekonomi üzerinde geçici de olsa etkileri 
olabilmektedir. Bu nedenle para arzı sürpriz bir 
şekilde artırıldığında işsizlik oranını geçici de 
olsa azaltmak mümkün olabilmektedir.

CEVAP: A

22. Emek arzını beklenen reel ücretin artan bir fonk-
siyonu olarak kabul eden iktisadi düşünce akımı, 
M. Friedman’ın öncülüğünü yaptığı Parasalcı 
Makroiktisat modelidir.

CEVAP: D

23. Sermaye hareketlerinin olmadığı ve dış denge-
nin sağlandığı eksik istihdamdaki bir ekonomide 
tam istihdamı sağlamak için toplam talebi artırıcı 
bir politika izlenmesi gerekir. Bunun için de seçe-
neklerde verilen kamu harcamalarını artırarak IS 
eğrisini sağa kaydıracak bir politika benimsen-
melidir.

CEVAP: C

24. Bir ekonomide işini kaybedenlerin oranı ile iş-
sizken işe girenlerin oranı birbirine eşitken bir 
işsizlik varsa, bu durumda doğal işsizlik oluş-
maktadır. Böyle bir durumda ekonomi politikaları 
işsizliği azaltmada etkin olmamaktadır.

CEVAP: D

25. Zamanlararası tüketim teorisine göre bireylerin 
tüketimi sadece şimdiki gelire değil, aynı zaman-
da gelecekteki gelirine de bağlıdır ve faiz oran-
ları tüketim harcamaları üzerinde etkilidir. Faiz 
oranlarındaki bir artış, bireyin gelirinde bir artış 
anlamına gelmektedir ve bu, gelir etkisi olarak 
tanımlanır. Öte yandan faiz oranları, bugünkü 
tüketimin fırsat maliyetini gösterir ki, bu ikame 
etkisini yansıtır. Buna göre faiz oranları arttığın-
da bugünkü tüketimin maliyeti artmakta, tüketici 
bugünkü tüketim yerine yarınki tüketimi ikame 
eder. Eğer ikame etkisi gelir etkisinden büyük-
se, faiz oranları arttığında bugünkü tüketim azal-
makta; ikame etkisi gelir etkisinden küçükse, faiz 
oranları arttığında hem bugünkü hem de yarınki 
tüketim artmaktadır. Soruda ikame etkisinin gelir 
etkisinden küçük olduğu varsayımı altında faizler 
arttığında tüketicinin toplam tüketiminin ne ola-
cağı sorulmaktadır. Bu durumda cevap tüketici-
nin toplam tüketiminin artacağıdır.

CEVAP: E



Y
Ü

K
SE

Lİ
Ş 

K
A

R
İY

E
R

 R
E

H
B

E
R

Lİ
Ğ

İ

Diğer sayfaya geçiniz.13

2017 – KPSS AB

26. Her şeyden önce Klasik bölgede para talebi 
kavramı, para talebinin faiz esnekliğinin sıfır 
olması durumunu ifade eder. Bu durumda para 
talebi MD/P = kY ile hesaplanır. Burada k para 
talebinin gelir esnekliğini, Y de gayri safi yur-
tiçi hasılayı gösterir. Bu durumda para talebi 
 MD / P = 0,20 x 150 = 30 bulunur.

CEVAP: C

27. Gelir vergisinin uygulandığı durumda vergi ço-

ğaltan katsayısı 
∆
∆

=
−

− −( )( )
Y
T

c
c t1 1

 ile he-

saplanır. Soruda nominal gelirdeki değişim 
7500 ve otonom vergilerdeki değişim 2500 
olarak verildiğine göre vergi çoğaltan katsayısı 
∆
∆

= =
Y
T

7500
2500

3  olur. Vergi çoğaltanı negatif 

işaretli olacağından doğru cevap – 3 olacaktır.

CEVAP: B

28. Servet bir ekonomik biriminin sahip olduğu top-
lam mal varlığıdır. Bu varlığın içine sahip olunan 
para miktarı, tahviller, hisse senetleri değerli tab-
lolar, ev, arsa, mobilyalar, otomobiller, mücev-
herler gibi tüm varlıklar girer. Para ise en geniş 
anlamıyla likit olan tüm varlıkları kapsamaktadır. 

CEVAP: D

29. Osmanlı merkezi vergi sisteminin son kalıntısı 
İzmir İktisat Kongresinde oy birliğiyle alınan ka-
rar sonrasında 1925 yılında Aşar Vergisinin kal-
dırılmasıyla tasfiye edilmiştir.

CEVAP: B

30. Hanehalkının nakit/mevduat oranına c, zorunlu 
karşılık oranına rd ve atıl rezerv oranına da e 

dersek kredi çarpanı ∆ =
+ +

−






⋅∆R

rd e c
D1 1  

ile hesaplanır. Burada ∆R kredilerdeki değişme, 
∆D ise mevduatlardaki değişmedir. Buna göre

 
∆ =

+ +
−









⋅ =R 1

0 10 0 05 0 05
1 100 400

, , ,

 bulunur. Bu koşullarda kredilerdeki değişme 400 
lira olacaktır.

CEVAP: B

31. Parasal aktarım mekanizmaları genel olarak üç 
başlık altında toplanır. Bunlar geleneksel faiz 
oranı kanalı, varlık fiyatları kanalı ve kredi kana-
lıdır. Varlık fiyatları kanalları arasında ise döviz 
kuru kanalı, hisse senedi fiyatı kanalı, bilanço 
kanalı olarak ayrıştırılabilmektedir. Bu durumda 
seçeneklerde verilen tahvil fiyatları kanalı, para-
sal aktarım mekanizmaları içinde yer almamak-
tadır. 

CEVAP: E

32. Solow büyüme modeline göre hükümetin olmadı-
ğı kapalı bir ekonomide toplam çıktı, tüketim ve 
yatırım harcamalarının toplamına eşittir: Y=C+I. 
Bunları kişi başına değerler olarak bulmak iste-
diğimizde eşitliğin sağ ve sol tarafını L’ye böleriz 
ve şu ilişkiyi elde ederiz: y = c + i. Modele göre 
kişiler gelirlerinin s kadarlık kısmını tasarruf edip 
geri kalan (1 – s) kadarlık kısmını tüketirler. Bu 
durumda işçi başına tüketim miktarı da c = (1 – s)
y olacaktır. Bu durumda soruda verilenler ışığında 
işçi başına tüketim miktarı c = (1 – 0,50)30 = 15 
olacaktır.

CEVAP: C
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33. Boeke tarafından geliştirilen sosyal ikilik kuramı, 
Endonezya temelinde açıklanan bir kuramdır ve 
kurama göre az gelişmiş ülkelerde iki ayrı sos-
yal sistem bulunmaktadır. Ayrıca bu sistemler 
arasında bir geçişlilik söz konusu ise toplumsal 
çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Kurama göre ül-
keler gelişmişlik düzeylerine göre doğulu ve ba-
tılı toplumlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve 
bu iki toplum yapısı taban tabana birbirine zıttır. 

CEVAP: C

34. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının çok açık 
stratejik tercihi ithal ikameci sanayileşmedir. Sü-
rükleyici güç olarak kamu yatırımları ve devlet 
işletmeciliği görülmektedir. Tarım ve sanayi ara-
sında dengeli bir gelişme hedeflenmiştir. Ayrıca 
plan döneminde ekonominin %7 oranında bü-
yümesi öngörülmüş, sermaye malları üretimine 
ağırlık verilerek, bu amaç büyük ölçüde gerçek-
leştirilmiştir. Planın amaçları arasında kentleş-
menin yavaşlatarak işsizliğin önlenmesi yoktur.

CEVAP: D

35. 15 Nisan 2001 yılında açıklanan Güçlü Ekono-
miye Geçiş Programının hedefleri şöyle sırala-
nabilir: Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla 
mücadeleyi kesintisiz ve kararlı bir şekilde sür-
dürmek, kamu ve TMSF bünyesindeki bankalar 
başta olmak üzere bankacılık kesiminin hızlı bir 
şekilde yeniden yapılandırılması, kamu finans-
man dengesinin güçlendirilmesi, enflasyon he-
defleriyle uyumlu bir gelirler politikasının oluştu-
rulup sürdürülmesidir. Bu çerçevede cari açığın 
finansmanında özelleştirmelere başvurulması 
program hedefleri arasında yoktur.

CEVAP: B

36. Etkin Koruma Oranı (e) şu formül yardımıyla he-

saplanır: e t ar
a

=
−
−1

. 

 Burada t	nominal	gümrük	vergi	oranı,	a	ithal	gir-
dilerin	üretimdeki	payı,	r	ithal	girdiler	üzerindeki	
gümrük	 tarife	oranıdır.	Buna göre soruda güm-
rük vergi oranı 0,40, ithal girdilerin üretimdeki 
payı 0,50 ve ithal girdiler üzerindeki vergi oranı 
da 0,20 olarak verilmektedir. Bu durumda etkin 
koruma oranı 

 
e=

− ⋅( )
−

= =
0 40 0 50 0 20

1 0 50
0 30
0 50

0 60
, , ,

,
,
,

,

 bulunur. Dolayısıyla koruma oranı %60’tır.

CEVAP: D

37. Bu teorilerden sadece A. Smith’in Mutlak Üstün-
lükler Teorisi, Ricardo’nun geliştirdiği Karşılaştır-
malı Üstünlükler Teorisinin eksikliklerini göster-
mek ve gidermek için geliştirilen bir teori değildir. 
Tam aksine Ricardo modeli, A. Smith’in teorisinin 
eksikliğini gidermek için geliştirilmiş bir teoridir.

CEVAP: E

38. Azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerle yaptığı 
ticaretten, dış ticaret hadlerinin birincil mallar 
aleyhine dönmesi nedeniyle zarar ettiğini ileri 
süren iktisatçılar Singer-Prebisch’tir.

CEVAP: E

39. 1980 sonrası dönemde tüm gelişmekte olan ül-
keleri ve bu arada Türkiye’yi de etkileyen finan-
sal baskı hipotezi, McKinnon-Shaw tarafından 
ortaya atılmıştır ve bu hipotez McKinnon-Shaw 
hipotezi olarak da bilinmektedir.

CEVAP: D

40. Türk Lirasından altı sıfır atılması kararı 31 Ocak 
2004 yılında alınmış ve 1 Ocak 2005 yılında uy-
gulanmıştır.

CEVAP: A
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1. Aşağıdakilerden hangisi, özel ve kamu ekono-
misi ayrımı içinde kamu ekonomisine ilişkin fa-
aliyetlerin kaynak dağılımı ve kullanımında et-
kinlik, devlet faaliyetlerinin etkinliği ve alternatif 
maliyetler, piyasa ekonomisi ile ilgili faaliyetleri 
inceleyen yaklaşım yapısal yaklaşımdır. 

CEVAP: C

2. Modern	 (Fonksiyonel)	maliye	 yaklaşımın	 te-
mel	görüşleri:

 – Müdahaleci/sosyal devleti savunur.

 – Piyasada oluşan birincil gelir dağılımına ver-
gi ve sübvansiyonlarla müdahalede buluna-
rak gelirin yeniden dağıtılması gerektiğini ifa-
de etmişlerdir. (Süzgeç Devlet Teorisi)

 – Hazinenin gelir sağlama fonksiyonu vardır ve 
borçlanma normal bir kamu geliridir.

 – Bütçe dengesi değil, Makroekonomik denge 
esastır.

 – Ekonomi daima tam istihdam denge nokta-
sında değildir. Eksik istihdamda da dengeye 
gelebilir.

 – Ekonomide çarpan etkisi vardır. (Kamu har-
camaları verimlidir)

 – Fonksiyonel maliyeyi savunur (kamu harca-
maları ve gelirleri ile ekonomiye müdahale 
edilmeli).

CEVAP: E

3. Kamu ekonomisinde temel amaçlardan biri kıt 
kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçları değil toplum 
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

CEVAP: B

4. Gerçekte artıştan kasıt; kamu harcamalarının 
parasal artışı ile birlikte topluma sunulan hizmet 
miktarında ve niteliğinde oluşacak artış olarak 
ifade edilmektedir.

 Bu nedenler; teknolojik, askeri, siyasi, sosyal, 
ekonomik olarak ifade edilebilmektedir.

 Görünüşte artıştan kasıt ise; kamu harcamala-
rında sadece nominal anlamda artışın gerçek-
leşmesidir. 

 Bu nedenler ise; enflasyon, ekonomide parasal-
laşma eğilimlerinin artması, safi bütçe usulünden 
gayrisafi bütçe usulüne geçiş, kamulaştırma, 
devletleştirme, nüfus ve toprak artışı şeklinde 
ifade edilebilmektedir. 

CEVAP: A 

5. Eğitim ve sağlık alanlarında yapılan cari harca-
malar kalkınma (yatırım) carisi olarak ifade edi-
lebilmektedir. Bu bağlamda okul ısınma giderleri 
eğitim alanında yapılan cari harcama olduğun-
dan dolayı kalkınma carisi alanındaki örnekler 
arasında yer almaktadır. 

 Burada dikkat edilmesi gereken husus hastane – 
okul yapımı (inşaatı) örnekleridir. Bunların eğitim 
ve sağlık alanları için yapılan harcama oldukları 
doğrudur. Lakin cari değil yatırım harcamasıdır. 

 Unutmamakta fayda vardır; Kalkınma carisi 
maddi sermayeye değil maddi olmayan serma-
yeye yapılan cari harcamalardır. 

CEVAP: D

6. Kamu harcamalının finansman kaynağı SADE-
CE vergi DEĞİLDİR. Vergi dışı gelirler de (resim, 
harç, şerefiye, fon… ) kamu harcamalarını finan-
se etmek için kullanılmaktadır. 

CEVAP: B

7. Yurtdışına parasal bir aktarım gerçekleştiğinden 
dolayı savaş tazminatları “ dolaysız sermaye” 
transferidir.

CEVAP: B
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8. Kamusal	mal	ve	hizmetlerin	özellikleri;	

 – Birlikte tüketim esasına dayanır 
 – Bireysel	ihtiyaçları	değil	toplumsal	ihtiyaçları	
karşılar	

 – Faydaları bireyler arasında bölünemez 
 – Faydasından hiç kimse mahrum bırakılamaz 
 – Dışlama ilkesi geçersizdir 
 – Piyasa konusu olamaz, pazarlanamaz, fiyat-

landırılamaz 
 – Üretimle ilgili karar siyasal süreç içerisinde 

gerçekleşir 
 – Gelir dağılımına etkisi nötrdür. 

CEVAP: D 

9. Kamu, yarı kamu niteliğine haiz, ekonomik, mes-
leki ve sosyal kuruluşların üyelerine götürdüğü 
hizmetler karşılığında elde etmiş olduğu gelirler 
parafiskal gelir (vergi benzeri gelir) olarak ifade 
edilmektedir. SGK, Bağ-Kur primleri, meslek 
odalarına ödenen aidatlar parafiskal gelirlere ör-
nek olarak gösterilmektedir. 

CEVAP: C 

10. Adam	Smith’in	vergileme	ilkeleri;	

 – Adalet	(Eşitlik): Bireylerin ödeme güçlerine 
göre devlet harcamalarına katılmasıdır.

 – Kesinlik	 (Muayyenlik):	Her bireyin ödeye-
ceği verginin miktarı ve zamanı kesin olma-
lıdır.

 – Uygunluk	(Kolaylık): Vergiler en uygun za-
manda tahsil edilmeli ve ödemeler bireyleri 
rahatsız etmemelidir.

 – İktisadilik	 (Tasarrufilik):	Vergi en az mali-
yetle toplanmalıdır.

CEVAP: E

11. Mali Anestezi (Mali His İptali), mali yükümlülük-
lerin, muhatapları tarafından farkına varılmadan 
yerine getirilmesini ifade etmektedir. Dolaylı 
vergiler malın fiyatının içine kolaylıkla gizlene-
bildiğinden dolayı mali anesteziye daha yatkın 
vergilerdir. 

CEVAP: A

12. Matrah	Tespit	Yöntemleri;	

 – Beyan	Usulü: Mükellefin kendisinin kanun-
da belirtilen şekil ve esaslara göre matrahını 
vergi idaresine bildirmesidir.

 – Basit	 Usul:	 Hesap dönemi içersinde elde 
edilen hasılat ile giderler arasındaki farka 
göre matrahın hesaplanmasıdır. Hesaplama 
gelir ve giderleri gösteren belgelere göre ya-
pılır.

 – Karineler	Usulü: Mükellefe ait dış belirtilere 
göre belirlenir. (Kapı – pencere sayısı, sahip 
olunan hayvan sayısı vb.).

 – İdarece	 Takdir	 Usulü: Vergi idaresi tara-
fından matrahın tespit edilmesidir. Matrahın 
tespitine ilişkin güçlüklerin var olması duru-
munda idarenin takdir yetkisini kullanmasıdır. 
İdare takdir komisyonları kanalı ile veya dış 
belirtilere göre hesaplama yapabilir

 – Götürü	Usul: Matrahın idare tarafından be-
lirlenmesidir. Ancak idarenin takdir usulü ve 
karine usulü gibi mükelleflerin matrahı tek tek 
değil mükellefler gruplara ayrıştırılarak mat-
rahlarının belirlenmesidir.

 Stopaj	usulü, matrah belirleme değil vergi tahsil 
yöntemleri arasında yer almaktadır. 

CEVAP: B 

13. Vergilendirilmesi gereken konunun vergi dışında 
tutulması vergi istisnası olarak ifade edilmektedir. 

CEVAP: B

14. Türkiye’de yer alan gelir vergisi dilim usulü artan 
oranlı yapıya sahiptir. 

 2016 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergi-
si Tarifesi

13.000 ₺’ye kadar %15
30.000 ₺’nin 13.000 ₺’si için 1.950 TL, 
fazlası %20
70.000 ₺’nin 30.000 ₺’si için 5.350 TL, 
fazlası %27
70.000 ₺’den fazlasının 70.000 ₺’si için 
16.150 TL, fazlası %35

CEVAP: C
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15. Vergi yansıması, ödenmiş bir verginin ekonomik 
koşullardan veya fiyat mekanizmasından yarar-
lanarak üçüncü kişiye aktarılması olarak ifade 
edilmektedir. 

 Yansımanın aşamaları ise; 

 Verginin ödenmesi  - Vurgu – Yansıma- Yer-
leşme şeklinde görülmektedir. 

 İlk aşamada mükellef vergiyi ödemektedir. Daha 
sonra ödenen vergi, mükellef üzerinden psiko-
lojik etkiye neden olur. Bu aşamada mükellef 
vergi yükünü üçüncü kişiye aktarmaya karar ver-
diği anı ifade eder. Daha sonra ödediği vergiyi 
üçüncü kişiye aktarır. Yani vergi yansıtılmış olur. 
Yansıtılan verginin de nihai yüklenici üzerinde 
kalması ile vergi yansıması tamamlanmış olur. 

CEVAP: A 

16. Fizyokratlara göre gelir yaratan tek üretim kay-
nağı tarımdır ve sadece tarımdan vergi alınması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. 

CEVAP: A 

17. Verginin doğrudan doğruya kaynağını oluşturan 
iktisadi unsura verginin konusu denir. Verginin 
konusu ise; gelir, servet ve harcama olmak üze-
re üçe ayrılmaktadır. 

CEVAP: A

18. 5018 sayılı KMYKK’na göre tüm bütçe türleri 
“GENEL YÖNETİM BÜTÇESİ” kapsamı altında 
değerlendirilir. 5018 sayılı KMYKK’na göre bütçe 
türleri; 

	 GENEL	YÖNETİM	BÜTÇESİ
A) Merkezi Yönetim Bütçesi 

 – Genel Bütçe

 – Özel Bütçe

 – Düzenleyici ve Denetleyici Kurulum Bütçesi

B) Mahalli İdare Bütçeleri 

 – İl Özel İdare Bütçeleri 

 – Belediye Bütçeleri 

 – Mahalli Birlikler 

C) Sosyal Güvenlik Kuruluşları Bütçeleri 

 – Sosyal Güvenlik Kurumu 

 – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

 şeklinde oluşturulmuştur. 

CEVAP: C 

19. Türkiye’de serbest takdir yöntemine göre gelir 
bütçesi hazırlanmaktadır. Bu yöntemde, her-
hangi bir yılla ilişkilendirilmeksizin, bütçenin gelir 
rakamlarının ülkenin ekonomik ve mali durumu 
dikkate alınarak serbestçe belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. 

CEVAP: E 

20. Yürütme organı tarafından hazırlanan bütçe ka-
nun tasarısı mali yılın başlangıcına 75 gün kala 
TBMM’ye gönderilir. Bu sürenin ilk 55	gününde	
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 
bütçe kanun tasarısı mali yılın başlangıcına 20 
gün kala TBMM Genel Kurulu’na gönderilir.

CEVAP: D 
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21. Yedek Ödenek, bütçe kanunu hazırlanırken ön-
görülen harcama tertiplerinin yeterli olmaması 
ya da öngörülmeyen tertiplerin ortaya çıkması 
halinde, genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki 
kamu idarelerine aktarılmak üzere, cari yıl bütçe 
giderlerinin %2’sini aşmamak kaydıyla MALİYE	
BAKANLIĞI bütçesine koyulan ödenektir.

CEVAP: D

22. Tasarruf sahiplerine sağlanan ana çıkar faizdir. 
Tasarruf sahiplerine faiz getirisi gibi parasal çı-
kar sağlayan hususlar birincil çıkar iken parasal 
getiri dışında sağlanan yan çıkarlar ikincil çıkar 
olarak ifade edilmektedir. 

	 Birincil	Çıkarlar
 – Başabaşın altında ihraç 

 – İskontolu ihraç

 – Tahvillerin primli ya da ikramiyeli ihraç edil-
mesi,

 – Vergi istisnasının sağlanması,

	 İkincil	Çıkarlar
 – Bono veya tahvilin vadesi gelmeden

 – Nakde dönüştürülebilmesi,

 – Teminat olarak kabul edilebilmesi,

 – Haciz edilememesi,

 – Vergi ödemelerinde kullanılabilmesi,

CEVAP: A

23. Kısa vadeli müeccel haldeki borçların süreli veya 
süresiz borca çevrilmesine borcun tahkimi veya 
bir başka ifade ile konsolidasyon denir. 

CEVAP: B

24. Maliye Politikasının temel amaçları dört ana baş-
lık şeklinde ifade edilmektedir. Bunlar;

 – Gelir dağılımında adaletin sağlanması 

 – Kaynak kullanımdaki etkinliğin sağlanması

 – Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlan-
ması 

 – Ekonomik istikrarın sağlanması 

 9 Fiyat istikrarının sağlanması 

 9 Tam istihdamın sağlanması

CEVAP: E

25. Gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük görevi 
görmesi için gerekli özellikler; 

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

 – Verginin tarifesi dik artan oranlı olmalı

 – Gelir vergisinde kaçakçılık olmamalı, geniş 
ölçüde kaynakta kesme usulüne göre alın-
malı

 – Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli kıs-
mı gelir vergisinin en düşük gelir dilimlerinde 
bulunmamalı

 – Vergi götürü usulle tahsil edilmemelidir.

CEVAP: C

26. Eksik hesaplanan matrahın defter, kayıt, belge-
lere dayalı olarak idarenin yapmış olduğu ikinci 
tarhiyat işlemine ikmalen tarhiyat denir. 

CEVAP: B

27. Katma Değer Vergisi’nin yasal	 (kanuni)	 oranı	
%10’dur. Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran %1’e 
kadar indirilip 4 katına kadar çıkarılabilmektedir. 
Yine bakanlar kurulunun yapmış olduğu değişik-
likle günümüzde tarifelerde yer alan mal ve hiz-
metlere %1-%8-%18’lik oranlar uygulanmaktadır. 

CEVAP: C
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28. Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı artan oranlı 
tarifedir. Bu tarife günümüzde aşağıda yer alan 
güncel haliyle uygulanmaktadır; 

Matrah

Verginin	Oranı	(%)
Veraset 
Yoluyla 
İntikaller-

de

İvazsız 
İntikaller-

de
İlk 210.000 ₺ için 1 10
Sonra gelen 500.000 ₺ 
için 3 15
Sonra gelen 1.110.000 
₺ için 5 20
Sonra gelen 2.000.000 
₺ için 7 25
Matrahın 3.820.000 ₺’yi 
aşan bölümü için 10 30

CEVAP: D

29. 197 sayılı MTVK’’ye göre her yıl kendiliğinden 
tahakkuk eden vergi Ocak ve Temmuz ayları so-
nuna kadar iki eşit taksitte ödenir. 

CEVAP: A

30. Gelir vergisinde gerçek usulde ticari kazanç elde 
edenler ile serbest meslek erbapları üçer aylık 
dönemler halinde elde ettikleri safi gelir üzerin-
den %15 oranında geçici vergi ödemekle yü-
kümlüdür. 

CEVAP: B

31. Bir üretici veya tüketici birimin bir üretim veya 
tüketim faaliyeti nedeniyle, yine başka bir üretici 
veya tüketici birimin üretim veya tüketim faaliye-
tini olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemesi 
dışsallık olarak ifade edilmektedir.

CEVAP: B

32. Kamu giderlerinin artışı Adolph Wagner tarafın-
dan 1883 yılında ilk olarak iktisat literatüründe 
ele alınmıştır. Wagner ileri sürdüğü bu kanunda, 
devlet faaliyetlerinin sürekli artış içinde olduğu-
nu ve bu nedenle de kamu harcamalarının sü-
rekli yükseliş eğilimi içine girdiğini belirtmiştir. 
Wagner’e göre, toplumun sosyal yönden geliş-
mesi engellenemez. Bu gelişme devlet faaliyet-
lerinin artışına neden olmaktadır. Wagner; kamu 
harcamalarındaki artışı toplumun sosyal olarak 
gelişimine bağlı olarak artan toplumsal ihtiyaçla-
rın karşılanabilmesi için devletin görev ve fonksi-
yonlarının sürekli olarak artmasına bağlamıştır. 
Kamu faaliyetlerinin kamu harcamalarının sürek-
li olarak, milli hasıladan daha hızlı yükseldiğini 
belirtmiştir. 

CEVAP: E

33. Vergi, resim, harç gibi gelirler devletin kanunlara 
dayalı olarak elde etmiş olduğu cebri gelirler ara-
sında yer almakta iken ihtiyari borçlanma, bağış 
yardımlar, mülk, teşebbüs, özelleştirme gelirleri 
gibi gelirler ihtiyari veya bir başka ifade ile gönül-
lü kamu gelirleri olarak yer almaktadır. 

CEVAP: D

34. Vergi ödeme gücü; kişinin; kendisinin ve ailesi-
nin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye ye-
tecek gelir miktarının üzerindeki gelir kısmını 
ifade etmektedir. Devletin finansal ihtiyaçlarını 
sağlayabilmesi için, gerekli olan vergi uygulama-
sının, mükelleflerin vergi ödeme güçlerinin göz 
önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi temel 
koşuldur. Bu açıdan mükelleflerin vergi ödeme 
güçlerinin en iyi göstergesinin ne olduğu konu-
sunda belirsizlik olmakla birlikte; gelir, servet ve 
tüketimden her üçünün de vergilendirmede esas 
alınması gerekmektedir. Bu durumda tasarruf 
düzeyi vergi ödeme gücünü belirleyen kriterler 
arasında yer almamaktadır. 

CEVAP: E 
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35. Artan oranlı tarifelerde, tarifedeki en düşük oran-
la en yüksek oran arasında fark yükseklik farkı 
olarak ifade edilirken, tarifede yer alan en dü-
şük matrahla en yüksek matrah arasındaki fark 
uzunluk farkı olarak ifade edilmektedir. 

CEVAP: B

36. Bütçenin	klasik	fonksiyonları;	

 – Mali ve iktisadi

 – Hukuki 

 – Siyasi 

 – Denetim aracı 

	 Çağdaş	fonksiyonları;	
 – Planlama

 – Yönetim aracı 

 – Gelir ve kaynak tahsisi 

 – Makro ekonomik istikrarı sağlama 

 Fonksiyonu olarak şekillenmektedir. 

CEVAP: E

37. Zorunlu	(Cebri)	Borçlanma: Devletin daha çok 
savaş ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda 
başvurduğu borçlanmadır. Sadece iç kaynaklar-
dan sağlanır. 

 Devlet borçlanma senetlerinin ihraç koşullarını 
kendisi belirler kişi ve kurumlarda yasa ile borç 
senetlerini almaya zorunludur. Ülkemizde görü-
len zorunlu borçlanma örnekleri: 

 – Tasarrufu Teşvik Fonu 

 – Sosyal güvenlik kurumlarının devlet tahvili ve 
hazine bonosu almakla zorunlu tutulması 

 – Memur ve işçi maaşlarından kesilen zorunlu 
tasarruflar

CEVAP: C

38. Post	Keynesyenler;

 – Ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve fiyatla-
ma üzerinde durmuşlardır. Ekonomik büyü-
me ve gelir dağılımını ilişkilendirerek ve bu iki 
kavramın temel belirleyicisinin yatırım oranı 
olduğunu ileri sürmüşleridir. Piyasada karlılık 
oranlarının (mark-up), yani fiyatlamanın yatı-
rımı belirleyen etken olarak görmüşlerdir.

 – IS – LM analizleri yapmışlardır,

 – Geçmiş ekonomik deneyimleri dikkate almış-
lar, geleceğin belirsiz olduğunu ileri sürmüş-
lerdir,

 – Ücretler ve fiyatlar aşağı doğru esnek değil-
dir ve ekonomide yapısal işsizlik vardır,

 – Ücretler sendikalar ile işverenler arasında 
belirlendiğinden, fiyatlar ise oligopolistik pi-
yasa yapısından dolayı esnek değildir, buda 
ekonomik istikrarsızlığa neden olduğunu 

 – Maliye ve para politikaları birlikte kullanılma-
sı gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 Lakin para arzının ekonomik büyümeye dayalı 
olarak arttırılması gerektiğini ifade edenler Post 
Keynesyenler değil monetaristlerdir. 

CEVAP: C

39. Vergi sorumlusu, üzerine vergi borcu düşmediği 
halde mükellefin vergi ile ilgili ödevlerini yerine 
getirmekle yükümlü olan üçüncü kişidir. Vergi 
sorumlusu olabilmek için fiil ehliyet aranmaz, bi-
lakis hak ehliyeti yeterlidir. Lakin vergi sorumlusu 
eğer küçük, kısıtlı veya akıl hastası ise o kişilerin 
sorumlulukla ilgili ödevleri kanuni temsilcileri ta-
rafından yerine getirilir. 

CEVAP: E

40. Basit usulde gelir elde eden gerçek kişiler gelir 
vergisi beyannamesini Şubat 25’e kadar bağlı 
oldukları vergi dairesine beyan etmekle yüküm-
lüdür.

CEVAP: B
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1. Sosyal	Sorumluluk	Kavramı: Bu kavram; mu-
hasebenin işlevini yerine getirme hususundaki 
sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin 
kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göster-
mektedir. Sosyal Sorumluluk kavramı; muha-
sebenin organizasyonunda, muhasebe uygula-
malarının yürütülmesinde ve mali tabloların dü-
zenlenmesinde ve sunulmasında; belli kişi veya 
grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının göze-
tilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe 
uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini 
ifade eder. İşletme muhasebecinin dönem karı-
nı daha düşük göstererek devlete daha az vergi 
ödetmesi sosyal sorumluluk kavramına aykırı bir 
davranıştır.

CEVAP: A

2. Varlık	hesaplarıyla	ilgili	Karşılık	Hesapları:

 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü (–)

 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (–)

 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (–)

 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)

 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (–)

 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü 
Karşılığı (–)

 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü 
Karşılığı (–)

 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer 
Düşüklüğü Karşılığı (–)

 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (–)

 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı kaynaklar-
la ilgili karşılık hesabıdır. 

CEVAP: A

3. 368	Vadesi	Geçmiş,	Ertelenmiş	veya	Taksit-
lendirilmiş	Vergi	ve	Diğer	Yasal	Yükümlülük-
ler	hesabı:

 Yasal süre içinde ödenmeyen vergi ve diğer yü-
kümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi 
bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve diğer 
yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

 İşletme KDV borcunu zamanında ödemediğinde 
aşağıdaki kaydı yapar;

360 ÖDENECEK VERGİ VE 
       FONLAR 5.000

368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ 
       VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
       VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. 5.000

–	KDV	borcunun	ertelenmesi

CEVAP: E

4. Varlık	Hesapları AB
İlk kayıt

(+) (–)
Artışlar Azalışlar

Kaynak	Hesapları AB
İlk kayıt

(–) (+)
Azalışlar Artışlar

Gelir	Hesapları AB
İlk kayıt

(–) (+)
Azalışlar Artışlar

Gider	Hesapları AB
İlk kayıt

(+) (–)
Artışlar Azalışlar

 100	Kasa: Bilançonun aktifinde yer alan bir var-
lık hesabı olduğu için ilk kayıt ve artışlar hesa-
bının borcuna, azalışlar ise hesabın alacağına 
kaydedilir.
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 103	Verilen	Çekler	(–): Bilançonun aktifinde yer 
almasına rağmen önünde (–) işaret olduğu için 
aktifi düzenleyen pasif karakterli bir hesaptır. Do-
layısıyla ilk kayıt ve artışlar hesabın alacağına 
yapılır.

 501	Ödenmemiş	Sermaye	(–): Bilançonun pa-
sifinde yer almasına rağmen pasifi düzenleyen 
aktif karakterli bir hesaptır. Dolayısıyla artışlar 
hesabın borç tarafına kaydedilir.

 760	Pazarlama	Satış	ve	Dağıtım	Giderleri: İş-
letmenin esas faaliyet giderlerinden biri olup; ilk 
kayıt ve artışlar hesabın borcuna kaydedilir.

 644	Konusu	Kalmayan	Karşılıklar:	Bu bir gelir 
hesabıdır ve gelirlerdeki artışlar için daima gelir 
hesapları alacaklandırılır.

CEVAP: D

5. Birden fazla hesabın borçlu yine birden fazla 
hesabın alacaklı olduğu madde türüne karma	
madde	denir.

CEVAP: C

6. İşletme aktifine kayıtlı makineyi kiraya verdiği 
için gelir elde etmiştir. 5 aylık kira gelirini peşin 
almıştır. Dolayısıyla bu gelirin 4.000 ₺’lik kısmı 
2016 yılına ait, geri kalan 4 aylık kısmı ise 2017 
yılına aittir. Yapılacak muhasebe kaydı:

01.12.2016

100 KASA 23.000
649 DİĞER OLAĞAN GELİR 
       VE KÂRLAR 4.000
380 GELECEK AYLARA AİT

       GELİRLER 16.000
391 HESAPLANAN KDV 3.000

–	Kira	gelirinin	tahsili

CEVAP: A

7. 31.12.2016

691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE 
       DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. 10.000

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE 
       DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. 10.000

–	Kurumlar	Vergisi	için	karşılık	ayrılması

31.12.2016

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN 
       ÖDENEN VERGİ VE 
       DİĞER YAS. YÜK. 1.500

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ 
       VE FONLAR 1.500

–	Peşin	ödenen	vergilerin	mahsubu

 Bu durumda Nisan ayında yapılması gereken 
vergi tahakkuk kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

01.04.2017

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE 
       DİĞ. YASAL YÜK. KARŞ. 10.000

371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN 
       ÖDENEN VERGİ VE 
       DİĞER YAS. YÜK. 1.500
360 ÖDENECEK VERGİ VE 
       FONLAR 8.500

–	Kurumlar	Vergisi	beyannamesinin	verilmesi

CEVAP: A
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8. İşletme 6 ay vadeli hesap açtırmıştır. 102 Banka-
lar hesabı 120.000 ₺ borç kaydı 100 Kasa hesa-
bına alacak kaydı yapılır.

01.09.2016

102 BANKALAR 120.000
– Vadeli

100 KASA 120.000
–	Vadeli	hesap	açtırılması

 6 aylık gelirin 4 aylık kısmı 2016 yılına ait olduğu 
için dönem sonunda faize ilişkin aşağıdaki kayıt 
yapılır.

31.12.2016

181 GELİR TAHAKKUKLARI 2.400
642 FAİZ GELİRLERİ 2.400

–	Faiz	tahakkuku

15.01.2017

100 KASA 120.000
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER 
       VE ZARARLARI     2.400

102 BANKALAR 120.000
181 GELİR TAHAKKUKLARI 2.400

 NOT: İşletme vadesinden önce parasını banka-
dan çektiği için faiz alamaz.

CEVAP: B

9. VUK’na göre; bir maddi duran varlık satıldığın-
da, satışta kâr elde edilmiş ve satış üç yıl içe-
risinde yenileme amacı ile yapılmışsa, satıştan 
dolayı elde edilen kâr 549	Özel	Fonlar hesabına 
alınabilmektedir. Satılan duran varlığın, yenilen-
mesi gerçekleştiğinde yeni alınan duran varlığın 
amortismanları bu fondan karşılanmakta, bu fon-
daki tutar bittiğinde ayrılan amortismanlar gider 
yazılmaktadır.

 Eğer satılan bir maddi duran varlık yerine, yeni 
bir maddi duran varlık üç yıl içinde alınmazsa, 
549	Özel	Fonlar Hesabında bekletilen tutar, 671 
Önceki	Dönem	Gelir	ve	Kârlar hesabına dev-
redilerek kapatılmaktadır.

31.12.2016

549 ÖZEL FONLAR 2.500
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR 
       VE KÂRLARI 2.500

CEVAP: C

10. 100	KASA AB

21.000

 Kasa hesabının kalanı 21.000 ₺ sayım sonucu 
kasada 20.000 ₺ tespit edilmişse kasada 1.000 
₺’lik noksanlık sözkonusudur. Noksanlığın nede-
ni bulunamamıştır. Araştırılmak üzere bir hesaba 
alınmıştır.

10.12.2016

197 SAYIM VE TESELLÜM 
       NOKSANLARI 1.000

100 KASA 1.000
–	Kasa	noksanları

CEVAP: A
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11. Dönem sonuna kadar kasa noksanlığının nedeni 
bulunamayıp sonuç hesaplarına aktarılmaya ka-
rar verilmişse;

31.12.2016

689 DİĞER OLAĞAN DIŞI

       GİDER VE ZARARLAR 1.000
197 SAYIM VE TESELLÜM 
       NOKSANLARI 1.000

–	Kasa	noksanlığının	kapatılması

CEVAP: B

12. 373	 Maliyet	 Giderleri	 Karşılığı	 hesabı: İlgili 
maliyet dönemine yüklenmesi gerektiği halde 
henüz ödenecek duruma gelmemiş elektrik, su, 
tamir bakım giderleri gibi giderler bu hesapta iz-
lenir. Dönem sonunda tahmini gider karşılıkları, 
ilgili gider hesabının borcuna, bu hesabın alaca-
ğına kaydedilir. Bu giderlerin kesin tutarları belli 
olduğunda ise bu hesabın borcuna kaydedilir.

30.06.2016

730 GENEL ÜRETİM GİDER. 9.200
373 MALİYET GİDERLERİ 
       KARŞILIĞI 9.200

–	Doğalgaz	giderinin	tahmini

10.07.2016

373 MALİYET GİDERLERİ 
       KARŞILIĞI 9.200
191 İNDİRİLECEK KDV    960
730 GENEL ÜRETİM GİDER.    400

320 SATICILAR 10.560
–	Doğalgaz	faturasının	gelmesi

 10.560/1,10 = 9.600 ₺’lik KDV’siz Tutar 9.200 ₺ 
tahmin edilmiş, doğalgaz faturası 9.600 ₺ gel-
mişse 400 ₺ fazla geldiğinden bu tutarın gider 
kaydedilmesi gerekir.

CEVAP: C

13. 326	Alınan	Depozito	ve	Teminatlar: Üçüncü ki-
şilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri 
geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli söz-
leşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın 
karşılığı olarak alınan depozito ve teminat nite-
liğinde değerlerin izlendiği hesaptır.

100 KASA 1.500
326 ALINAN DEPOZİTO VE 
      TEMİNATLAR 1.500

–	Depozito	alınması

CEVAP: E

14. Dönem	Ayırıcı	Hesaplar:

 180 Gelecek Aylara Ait Giderler

 181 Gelir Tahakkukları

 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler

 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler

 381 Gider Tahakkukları

 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

 “262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri” aktifleşti-
rilmiş bir giderdir.

 770 Genel Yönetim Giderleri faaliyet gideridir.

CEVAP: D

15. Finansal tablolarını aylık düzenleyen işletmenin 
01.05.2016 tarihindeki kaydı

01.05.2016

100 KASA 15.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 12.500
380 GELECEK AYLARA AİT 
       GELİRLER 2.500

–	Kira	gelirinin	tahsili

CEVAP: A
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16. İşletme her ay yani,

01.06.2016

380 GELECEK AYLARA AİT 
       GELİRLER 2.500

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 2.500
–	Döneme	gelir	kaydı

 NOT:	İşletme 01.07, 01.08, 01.09 ve 01.10.2016 
tarihlerinde aynı kaydı yapar.

01.10.2016

380 GELECEK AYLARA AİT 
       GELİRLER 2.500

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 2.500
–	Döneme	gelir	kaydı

CEVAP: B

17. Hisse senetleri nominal değerinin üstünde ihraç 
edilirse nominal değer ile peşin değeri arasında-
ki fark 520	Hisse	Senedi	İhraç	Primleri hesabı-
nın alacağına kaydedilir. Dolayısıyla Finansman 
Gideri ortaya çıkmaz.

CEVAP: D

18. Yevmiye	defterine	hatalı	bir	kayıt	yapıldığın-
da	dikkat	edilmesi	gereken	hususlar;

 – Yanlışı düzelt

 – Doğruya dokunma

 – Eksiği tamamla

121 ALACAK SENETLERİ 69.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 60.000
391 HESAPLANAN KDV 9.000

–	Senetli	mal	satışı

 Doğru kayıt bu olmalıydı.

 Düzeltme kaydı;

153 TİCARİ MALLAR 60.000
121 ALACAK SENETLERİ 69.000

600 YURTİÇİ SATIŞLAR 60.000
101 ALINAN ÇEKLER 69.000

CEVAP: A

19. Sermayesinin %50’den fazlasına sahip olunan 
işletmeler bağlı ortaklık olarak adlandırılır. K AŞ, 
L AŞ’yi Bağlı Ortaklıklar hesabında izlemektedir. 
K AŞ, 25.000 ₺’lik kâr dağıtımından % 75 ora-
nında bir pay alacağından bu geliri 641	 Bağlı	
Ortaklıklardan	 Temettü	 Gelirleri	 hesabına 
kaydeder.

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN 
       ALACAKLAR 18.750

641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN 
       TEMETTÜ GELİRLERİ 18.750

CEVAP: B

20. 305	 Çıkarılmış	 Bonolar	 ve	 Senetler	 hesabı: 
İşletmenin kısa süreli kaynak sağlamak üzere 
çıkardığı ve piyasaya sattığı finansman bonoları 
karşılığında borçlanılan tutarların izlendiği he-
saptır.

 308	 Menkul	 Kıymetler	 İhraç	 Farkları	 hesabı	
(-):	 Nominal değerin altında (istontolu olarak) 
ihraç edilen bono ve senet vb. diğer menkul kıy-
metlerin, nominal değerleri ile satış fiyatı arasın-
daki farkın izlendiği hesaptır.

102 BANKALAR 190.000
308 M. K. İHRAÇ FARKLARI   10.000

305 ÇIKARILMIŞ BONO VE 
       SENETLER 200.000

–	Bono	ihracı

CEVAP: A
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21. 264	Özel	Maliyetler	Hesabı:	Kira ile tutulan bir 
taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik değe-
rinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan 
giderlerle, söz konusu taşınmazın işletme tara-
fından kullanılması için yapılan ve kira süresinin 
sonunda mal sahibine bırakılacak ya da sökül-
mesi halinde değer taşımayacak olan tesisatın 
bedeli bu hesapta izlenir. İtfa süresi (amortis-
man) kira süresi kadardır. Süre belli değilse 5 
yıldır.

 50.000 ₺/4 yıl = 12.500 ₺

760 PAZARLAMA SATIŞ VE 
       DAĞITIM GİDERLERİ 12.500

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. 12.500
–	Amortisman	ayrılması

CEVAP: D

22. V.U.K’a göre hisse senetleri alış bedeli ile kay-
dedilir.

110 HİSSE SENETLERİ 100.000
102 BANKALAR 100.000

–	Hisse	senedi	alımı

654 KARŞILIK GİDERLERİ 20.000
119 MENKUL KIYMET 
       DEĞER DÜŞ. KARŞ. 20.000

–	Hisse	senetlerine	karşılık	ayrılması

 100.000 ₺ – 20.000 ₺ = 80.000 ₺ = Net Değer

 Net Değeri 80.000 ₺ olan hisse senetleri 105.000 
₺’ye satılmışsa bu satıştan 25.000 ₺ kâr elde 
edilir. Fakat bu karın 20.000 ₺’si karşılığın iptali 
ile ilgili kârdır. 5.000 ₺ ise menkul kıymet satış 
kârıdır.

102 BANKALAR 105.000
119 MENKUL KIYMET DEĞER 
      DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI   20.000

110 HİSSE SENETLERİ 100.000
644 KONUSU KALMAYAN 
       KARŞILIKLAR 20.000
645 MENKUL KIYMET SATIŞ 
       KÂRLARI 5.000

–	Hisse	senedinin	satışı

CEVAP: B

23. İşletme Sürekli Envanter yöntemine göre kayıt 
yapmakta ise;

120 ALICILAR 22.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 20.000
391 HESAPLANAN KDV 2.000

–	Satış	kaydı

	 Satılan	ticari	malın	maliyeti=

=

20 000
1 25

16 000

.
,
.  ¨

621 SAT. TİC. MAL. MALİYETİ 16.000
153 TİCARİ MALLAR 16.000

–	Maliyet	kaydı

 Sürekli Envanter Yönteminde her satıştan sonra 
maliyet kaydı yapılmaktadır.

CEVAP: C
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24. Birim Satış Fiyatı = 20.000 ₺ /10 Adet = 2.000 ₺

 Birim maliyet fiyatı = 16.000 /10 Adet = 1.600 ₺ 

 Satılan mallardan 5 adedi iade geldiğine göre

610 SATIŞTAN İADELER 10.000
191 İNDİRİLECEK KDV   1.000

120 ALICILAR 11.000
–	Satıştan	iade	kaydı

 Satış iadelerinden sonra maliyet düzeltim kaydı 
yapılmalıdır.

153 TİCARİ MALLAR 8.000
621 SAT. TİC. MAL. MALİYETİ 8.000

 

621	STMM AB
16.000 8.000

 Dönem sonunda 651	Satılan	Ticari	Mallar	Ma-
liyeti hesabının kalanı 690	 Dönem	Kârı	 veya	
Zararı hesabına aktarılır.

690 DÖNEM K/Z 8.000
621 STMM 8.000

–	Gider	hesaplarının	kâr/zarar	hesaplarına 
			devri

CEVAP: D

25. TMS 2 Stoklar Standardı kapsamına göre stok 
maliyetlerini hesaplama yöntemleri:

 – Gerçek parti maliyet yöntemi

 – FİFO yöntemi

 – Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi

 – Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi

 NOT: LİFO bunların arasında yer almaz.

CEVAP: E

26. Özellikli	 Varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya 
satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu ola-
rak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır.

 TMS 23 Borçlanma standartlarına göre özellikli 
varlıklar:

a) Stoklar

b) İmalat Tesisleri

c) Enerji Üretim Tesisleri

d) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

e) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 10	 Hazır	 Değerler: Özellikli varlıklar arasında 
yer almaz.

CEVAP: E

27. Finansal	Analiz	Teknikleri:

 – Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay)

 – Dikey analiz (yüzde)

 – Eğilim analizi (trend)

 – Oran analizi (rasyo)

 Kredi analizi yapılış amacına göre finansal ana-
liz türlerinden biridir.

CEVAP: E

28. Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli 
gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya 
da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çık-
ması gereken tutara Gerçeğe	Uygun	Değer adı 
verilmektedir.

CEVAP: C
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29. 7/A	seçeneğinde	yer	alan	hesaplar:

 710 Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

 720 Direkt işçilik giderleri

 730 Genel üretim giderleri

 740 Hizmet üretim maliyeti

 750 Araştırma ve geliştirme giderleri

 760 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

 770 Genel yönetim giderleri

 780 Finansman giderleri

CEVAP: B

30. Bankaya yatırım A olmak üzere; paranın t ay 
sonra kendisinin % 60’ı kadar faiz getireceği ka-
bul edilirse;

 

A t A

A t A

t A
A

t

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
=

=
⋅

=

40
1 200

60
100

4
12

6

12 6
4

18

.

CEVAP: B

31. Özkaynaklar:

 500 Sermaye 2.000.000

 501 Ödenmemiş sermaye (–) 200.000

 540 Yasal yedekler 50.000

 549 Özel fonlar 150.000

 570 Geçmiş yıllar kârları 200.000

 591 Dönem net zararı (– ) 50.000
     +                    

	 	 Özkaynaklar	toplamı:					2.150.000

CEVAP: C

32. Kâr	Yedekleri:

 540 Yasal yedekler 70.000

 549 Özel fonlar 25.000
            +              
    95.000 ₺

CEVAP: C

33. 
Başabaş	

Noktası	Satış	
Miktarı

Başabaş	
Noktası	Satış	

Miktarı

Toplam Sabit Giderler

36.000

Birim Değişken 
Giderler

Birim Satış 
Fiyatı

9 – 3

=

= = 6.000 adet

–

CEVAP: D

34. 6.000 adet x 9 ₺ = 54.000 ₺ başa baş satış tutarı

CEVAP: C

35. 6.000 birim/15.000 birim = 0,40

CEVAP: C

36. Güvenlik	Payı	=

Güvenlik	Payı	=
Güvenlik	Payı	=

Net 
Satışlar

108.000 – 54.000
54.000 ₺

–
Başabaş 

Satış Tutarı

 

Güvenlik	Oranı	=

Güvenlik	Oranı	=

Güvenlik	Oranı	=

Güvenlik 
Payı

54.000

0,5

Net 
Satışlar

108.000

CEVAP: A
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37.    Üretilen mamül maliyeti 200.000 ₺

    (+) Dönem başı mamül stok   15.000 ₺
 +     

	 			Satılabilir	mamül	maliyeti	 215.000	₺

    (–) Dönem sonu mamül stok   10.000 ₺
 –     

	 			Satılan	mamül	maliyeti	 205.000	₺

CEVAP: C

38.    Üretilen mamül maliyeti 156.000 ₺

    (+) Dönem başı mamül stok     4.000 ₺
 +     

	 			Satılabilir	mamül	maliyeti	 160.000	₺

    (–) Dönem sonu mamül stok   10.000 ₺
 –     

	 			Satılan	mamül	maliyeti	 150.000	₺

 Satılan mamül maliyetinin 150.000 ₺ olabilmesi 
için Dönem Sonu Mamül Stoğunu 10.000 ₺ ol-
malıdır.

CEVAP: B

39. Finansman oranı özkaynakların toplam borçlara 
oranlanması olduğundan ideal durum bu oranın 
1 çıkmasıdır. Bu durumda işletmenin kaynak-
larının yarısı borçlardan yarısı özkaynaklardan 
oluşacaktır.

CEVAP: C

40. Kâr yedeklerinin toplamından Geçmiş Yıllar 
Zararlarını düşerek bulunan tutarı işletmenin 
Ödenmiş Sermayesine böldüğümüzde bu oran 
otofinansman oranı (iç kaynaklar oranı) olarak 
adlandırılır.

CEVAP: D
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HUKUK	TESTİ	CEVAP	ANAHTARI
1. E 11. E 21. A 31. C
2. C 12. C 22. E 32. B
3. D 13. C 23. C 33. C
4. A 14. E 24. E 34. E
5. B 15. E 25. E 35. D
6. D 16. A 26. E 36. E
7. E 17. A 27. C 37. B
8. D 18. B 28. C 38. B
9. A 19. B 29. E 39. A

10. E 20. C 30. E 40. E

İKTİSAT	TESTİ	CEVAP	ANAHTARI
1. A 11. B 21. A 31. E
2. C 12. B 22. D 32. C
3. B 13. B 23. C 33. C
4. A 14. E 24. D 34. D
5. B 15. A 25. E 35. B
6. D 16. A 26. C 36. D
7. E 17. D 27. B 37. E
8. A 18. C 28. D 38. E
9. A 19. B 29. B 39. D

10. E 20. D 30. B 40. A

MALİYE	TESTİ	CEVAP	ANAHTARI
1. C 11. A 21. D 31. B
2. E 12. B 22. A 32. E
3. B 13. B 23. B 33. D
4. A 14. C 24. E 34. E
5. D 15. A 25. C 35. B
6. B 16. A 26. B 36. E
7. B 17. A 27. C 37. C
8. D 18. C 28. D 38. C
9. C 19. E 29. A 39. E

10. E 20. D 30. B 40. B

MUHASEBE	TESTİ	CEVAP	ANAHTARI
1. A 11. B 21. D 31. C
2. A 12. C 22. B 32. C
3. E 13. E 23. C 33. D
4. D 14. D 24. D 34. C
5. C 15. A 25. E 35. C
6. A 16. B 26. E 36. A
7. A 17. D 27. E 37. C
8. B 18. A 28. C 38. B
9. C 19. B 29. B 39. C

10. A 20. A 30. B 40. D
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