SERMAYE PİYASASI KURULU
MESLEK PERSONELİ UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(23-24 EYLÜL 2000)

ÖZEL HUKUK

1- Bir anonim şirkette aşağıdaki işlerden hangisinin yapılabilmesi için bütün pay sahiplerinin
oybirliği gerekir?
a) Tür (nevi) değiştirme
b) Sermaye azaltma
c) Şirket tabiiyetini değiştirme
d) Şirketi feshetme

2- Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket yönetim kurulunun yapabileceği işlerden değildir?
a) Şube açma
b) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapma
c) Kefalet verme
d) Birleşmeye karar verme

3-. Aşağıdaki hususlardan hangisi tacir olmanın sonuçlarından değildir?
a) İflâsa tabi olma,
b) Ticaret unvanı seçme ve kullanma,
c) İşletme adı seçme ve kullanma,
d) Fahiş olduğu iddiasıyla ücret ve cezaî şartın indirilmesini isteyememe,
e) İhtar ve ihbarları belirli şekilde yapmak.

4-. Tacirin ticari işletmesiyle ilgili faaliyetlerini yürütürken emek ve mesailerinden yararlandığı kişilerden
hangisi 'bağımsız tacir yardımcısı'dır?
a) Ticarî vekil,
b) Acente,
c) Seyyar tüccar memuru,
d) Ticarî mümessil,
e) Şube müdürü.

5- Ankara'da keşide edilen bir çekte, ödeme yeri olarak B' Bankasının izmir Şubesi gösterilmişse, bu
çekin ibraz süresi kaç gündür?
a) On gün
b) On beş gün
c) Yirmi gün
d) Bir ay
e) Üç ay
6.- Aşağıdaki unsurlardan hangisi bononun (emre muharrer senedin) zorunlu unsurlarından
değildir?
a) Kayıtsız şartsız belli bir bedeli ödeme vaadi
b) Vade
c) Lehdarın ismi
d) Düzenleyenin imzası
e) 'Bono' veya 'emre muharrer senet' kelimesi

7.- Aşağıdakilerden hangisi, limited şirketin hukukî yapısına uygun değildir?
a) Sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilir.
b) Ortak sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.
c) Ticaret şirketidir.
d) Ortaklar tarafından konulan sermaye için hisse senedi çıkarılmaz.
e) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

8-. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme davasının uygulama alanının genişlemesi sonucunu
doğurur?
a) Menkul mülkiyetinin naklinde illilik görüşünün benimsenmesi
b) Alacağın temlikinin soyut bir işlem olduğunun kabulü
c) Tescilin geçerli bir sebebe dayanması zorunluluğu
d) İbra sözleşmesinin sebebe bağlılığının kabulü
e) Fakirleşmenin sebepsiz zenginleşme davasının şartları arasında olması

9-. Aşağıdakilerden Hangisi ayni hakların özelliklerinden değildir?
a) Aleniyet ilkesi
b) Sınırlı sayı ilkesi
c) Öncelik ilkesi
d) Belirlilik ilkesi
e) Nisbilik ilkesi

10- Aşağıdakilerden

hangisi
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değildir?
a) Kanundan doğan şufa hakkı
b) Sözleşmeden doğan şufa hakkı
c) Sözleşmeden doğan vefa hakkı
d) Bağışlamadan rücu hakkı
e) Rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı

11- Temsilcinin aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisini yapmak için özel bir yetkiye sahip
olması şart değildir?
a) Dava açmak
b) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
c) Bir gayrimenkulu kiraya vermek
d) Bir gayrimenkulu devretmek
e) Bir gayrimenkulu bağışlamak
12- I.Ocak 2000 tarihinden itibaren adi (ticari olmayan) işler bakımından geçerli olan yasal
temerrüt faizi oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 25
b) % 30
c) % 50
d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi
işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı
e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için
uyguladığı faiz oranı
13- Cezai şarta ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir ?
a) Asıl borcun sona ermesi ile kural olarak cezai şart da sona erer.
b) Geçerli ve henüz ifa edilmemiş olan hemen her türlü borç için cezai şart kararlaştırılabilir.
c) Kanuna, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına uygun olmak şartıyla para borcu
dışındaki edimlerin de cezai şart olarak belirlenmesi mümkündür.
d) Borcun zamanında ifa edilmemesi durumunda ifa yerine cezai şart istenir.
e) Asıl borcun kaynaklandığı sözleşme bir geçerlilik şartına bağlı ise, cezai şartın da aynı şekil
şartına uyularak kararlaştırılması gerekir.

14- Bir alım satım akdinde alıcının borçlu temerrüdüne düşmesi durumunda satıcı aşağıdaki
imkanlardan hangisine sahip değildir ?
a) Temerrüt faizi talep etmek
b) Munzam zararı talep etmek
c) Sözleşmeden dönmek
d) Semenin tenzilini istemek
e) ifadan vazgeçerek olumlu zararın tazminini talep etmek
15- (T)'nin, yetkisi olmadığı halde (M) nam ve hesabına (Ü) ile bir sözleşme yapması
durumunda,
a) Sözleşme temsilci (T) ile üçüncü şahıs (Ü) arasında kurulmuş olur.
b) Sözleşme müvekkil (M) ile üçüncü şahıs (Ü) arasında kurulmuş olur.
c) (M), (T)'den tazminat talep edebilir.
d) (Ü). (M)'den tazminat talep edebilir.
e) Sözleşmenin geçerliliği askıdadır.

16-
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durumunda, hukuk yaratırken yararlanacağı imkanlardan değildir ?
a) Evleviyet veya kıyas yolu ile yararlanma
b) Kanunun ruhundan yararlanma
c) Mahkeme içtihatlarından yararlanma
d) Mukayeseli (Karşılaştırmalı) Hukuktan yararlanma
e) Ahlak ve din kurallarından yararlanma

17- Tüzel kişiler aşağıdaki haklardan hangisine kural olarak sahip değildir ?
a) Bir ikametgaha sahip olmak
b) Kişiliğinin korunmasını talep etmek
c) Alacak hakkına sahip olmak
d) Kanuni mirasçı olmak
e) Bir kimseye kefil olmak
18- Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul rehnınde teminat altına alınan alacağın kapsamına
dahil değildir ?
a) Ana para alacağı
b) Para alacağı için kararlaştırılmış olan sözleşme faizi
c) Gecikme (temerrüt) faizi
d) Sözleşmenin kurulması için yapılan masraflar
e) Dava ve icra masrafları

19- Bir anonim ortaklıkta, pay sahibi olmayan bir kişinin, pay sahibini temsilen olağan genel
kurul toplantısına katılabilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Pay sahibi olmayan bir kişi, hiçbir şekilde pay sahibini temsilen olağan genel kurul
toplantısına katılamaz.
b) Pay sahibi olmayan bir kişi, pay sahibini, gerek nama gerek hamiline yazılı hisse senedi
sahibi olsun, pay sahibinden alacağı adi yazılı bir vekaletname ile olağan genel kurul
toplantısında temsil edebilir,
c) Pay sahibi olmayan bir kişi, pay sahibini, gerek nama gerek hamiline yazılı hisse senedi
sahibi olsun, noter tasdikli bir vekaletname ya da vekaletnameye eklenmiş noter tasdikli bir imza
sirküleri ile olağan genel kurul toplantısında temsil edebilir.
d) Pay sahibi olmayan bir kişi, pay sahibini, pay sahibi hamiline yazılı hisse senedi sahibi ise adi
yazılı bir vekaletname ile nama yazılı hisse senedi sahibi ise senetlere zilyet olduğunu ispat
ederek olağan genel kurul toplantısında temsil edebilir.
e) Ortaklık halka açık bir anonim ortaklık ise, pay sahibi olmayan bir kişi, pay sahibini, pay sahibi
nama yazılı hisse senedi sahibi ise adi yazılı bir vekaletname ile hamiline yazılı hisse senedi
sahibi ise senetlere zilyet olduğunu ispat ederek olağan genel kurul toplantısında temsil edebilir.

20- Anonim ortaklıklar bakımından, esas sözleşme değişikliğine yol açmayan konular için
toplanan genel kurullarda aranan toplantı ve karar yetersayıları nedir?
a) Toplantı yetersayısı ilk toplantı için ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay
sahiplerinin katılımı ile sağlanır, ikinci toplantı için bir oran aranmaz; hazır bulunan pay
sahiplerinin katılımı yeterlidir. Her iki toplantı için de karar yetersayısı mevcut oyların
çoğunluğudur.
b) Toplantı yetersayısı ilk toplantı için ortaklık sermayesinin en az uçte ikisini temsil eden pay
sahiplerinin, ikinci toplantı için ortaklık sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin
katılımı ile sağlanır. Her iki toplantı için de karar yetersayısı mevcut oyların çoğunluğudur.
c) Toplantı yetersayısı ilk toplantı için ortaklık sermayesinin en az yarısını temsil eden pay
sahiplerinin, ikinci toplantı için ortaklık sermayesinin en az üçte birini temsil eden pay
sahiplerinin katılımı ile sağlanır. Her iki toplantı için de karar yetersayısı mevcut oyların
çoğunluğudur.
d) Toplantı yetersayısı ilk toplantı için ortaklık sermayesinin en az üçte birini temsil eden pay
sahiplerinin, ikinci toplantı için ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay
sahiplerinin katılımı ile sağlanır. Her iki toplantı için de karar yetersayısı toplantıya katılanların
oybirliğidir.
e) Toplantı ve karar yetesayıları için oybirliği şarttır.

21- Aşağıdakilerden hangisi "Ticari İş Karinesi"ni açıklamaktadır?
a) Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen tüm hususların ticari iş sayılması
b) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren her türlü işin ticari sayılması
c) Bir fabrikayı ilgilendiren her türlü iş, işlem ve fiilin ticari sayılması
d) Taraflardan yalnız biri için ticari nitelikte olan sözleşmelerin kanunda aksine hüküm
olmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılması
e) Bir tacirin, her türlü iş, işlem ve fiilinin ticari sayılması

22- Aşağıdakilerden hangisi cironun fonksiyonlarından değildir?
a) Temlik
b) Devir
c) Garanti
d) Rehin
e) Güven

23- Poliçeyi kabul edene karşı açılacak davalar vadenin geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmekle
zamanaşımına uğrar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

24- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Genel kurul, yönetim kurulunu ibra yetkisini haizdir.
b) Genel kurulda gündeme bağlılık esastır.
c) Yönetim kurulunda gündeme bağlılık yoktur.
d) Genel kurul gerekli gördüğü takdirde, gündemde olmamasına rağmen özel denetçi tayinini
kararlaştırabilir.
e) Genel kurulda alınan ibra kararları ile ortaklığın, pay sahiplerinin ve ortaklık alacaklılarının,
yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası açma hakları ortadan kalkar.

25- Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olması için gerekli şartlardan bin
değildir?
a) Taraflardan en az biri defter tutma yükümüne tabi olmalıdır.
b) Uyuşmazlık her iki tarafın da defterlerine geçirmesi gereken bir ticari işten
kaynaklanmalıdır.
c) Defterler kanuna uygun şekilde tutulmuş olmalıdır.
d) Defter kayıtları birbirini doğrulamalıdır.
e) Karşı taraf ileri sürülen iddiayı, kendi defter kayıtları ve diğer geçerli kanıtlarla çürütememiş
olmalıdır.
26- Şube ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri bulundukları yer ticaret siciline tescil
ve ilan olunur.
b) Tescil talebi için öngörülen süre, kural olarak şubenin açıldığı tarihten itibaren on gündür.
c)

Ticari işletmenin devri halinde bu devrin kapsamına işletmenin bir parçası olan şube de
girer.

d) En geniş yetkili tacir yardımcısı olan ticari mümessilin temsil yetkisi, belli bir şubenin işleriyle
sınırlandırılabilir.
e) Şubeler, kendi merkezlerinin ticaret unvanını şube olduklarını belirterek kullanmak
zorundadırlar.

27- Hakimin takdir yetkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
a) Hakim takdir yetkisini kanunun bu yetkiyi kendisine tanıdığı hallerde kullanabilir.
b) Hakim takdir yetkisini kullanırken bir kural içi boşluğu doldurur.
c) Hakim takdir yetkisini kullanırken hak ve nısfeti gözönünde tutmalıdır.
d)

Hakimin takdir yetkisi sadece bir olaya veya bir olayın unsurlarına ilişkin olabilir.

e) Takdir yetkisinin kullanılması üst yargı denetimine tabidir.

28- Medeni Kanun bazı hallerde aşağıdakilerin hangisi için sübjektif iyiniyeti aramıştır ?
a) Sözleşmelerin uyarlanmasında
b) Sözleşmelerin yorumlanmasında
c) Hakların kazanılmasında
d) Hakların kullanılmasında
e) Sözleşmelerin tamamlanmasında

29- Bir taşınmazın teferruatı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Ancak menkul bir şey teferruat olabilir.
b) Taşınmaza ilişkin tasarruf işlemi istisna olunmayan teferruatı da kapsar.
c) Bir şey tapu kütüğünün beyanlar hanesinde teferruat olarak gösterilmekle teferruat niteliğini
kazanır.
d) Malik isterse taşınmazdan ayrı olarak teferruatı bir başkasına temlik edebilir.
e) Taşınmaz rehninin kapsamında olan teferruat taşınmazdan

ayrı

olarak

haczedilemez.

30- Aşağıdaki zilyetliğin nakli yollarından hangisi ile teslim şartlı taşınır rehni kurulamaz ?
a) Zilyetliğin havalesi
b) Hükmen teslim
c) Kısa elden teslim
d) Malın teslimi
e)

Mal üzerinde fiili hakimiyeti sağlayacak araçların teslimi

31- Aşağıdakilerden hangisi menkul rehninde geçerli değildir ?
a) Rehin konusu belirli olmalıdır,
b) Rehin yükü belirlenebilir olmalıdır.
c) Rehin, kurulduğu tarihe göre sırasını alır.
d) Bir kimse malı üzerinde başkasının borcunu temin etmek üzere rehin kurabilir.
e)

Rehinle temin edilen alacak için zamanaşımı işlemez.

32- Bir başkasının borcu için taşınmazını ipotek ettirmiş olan (M)'nin, bu borcu alacaklıya
ödemesinin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a) ipotek ancak alacaklının talebi üzerine terkin edilebilir.
b) Borç sona erer, ipotek varlığını sürdürür.
c) Bu durumda gerçek malik rehni söz konusudur.
d) ipotek kendiliğinden sona erer.
e) Alacak (M)'ye geçer, terkin edilmeyen ipoteğin hükümleri askıda kalır.

33- (A), (Ü)'den % 60 faizle ödünç aldığı 500 milyon lirayı temin etmek için taşınmazı
üzerinde (Ü) lehine 700 milyon liralık bir ipotek kurmuştur.
Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Bu ipotek ana para ve yan alacakları ancak 700 milyon liraya kadar temin eder.
b) Bu ipotek bir ana para ipoteğidir.
c) İpotek paraya çevrilince, getirişi ile (Ü)'nün alacağı tam olarak karşılanamazsa, (Ü) (A)'ya
başvurabilir.
d) Alacak ödenince bu ipotek ancak (Ü)'nün muvafakati ile terkin edilebilir.
e) İpoteğin varlığı alacak bakımından zamanaşımının işlemesine engel olur.

34- (A)'nın

kendisine

onarması

nedeniyle

bıraktığı

buzdolabını

(B)

kendi

adına

(Ü)'ye

satmıştır. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu satım sözleşmesi konusunun imkansız olması nedeniyle batıldır.
b) Bu satım sözleşmesi geçerlidir, (B) buzdolabını (Ü)'ye teslim etmezse, tazminat ödemek
zorunda kalır.
c) Bu satım sözleşmesi yapıldığı anda sadece (Ü)'yu bağlar.
d)

Bu satım sözleşmesi (A)'nın icazet vermesiyle geçerli olur.

e)

Bu sözleşme geçersizdir; ancak (B)'nin sözleşme öncesi işlenen kusur nedeniyle
sorumluluğu vardır.

35- Ahlaka aykırı amaç güden bir borç sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur ?
a) Borcun ifası imkansız olduğundan, borç sona erer.
b) Alacaklı kendisine ifa amacıyla verileni iade etmek zorundadır.
c) Sözleşme kesin olarak hükümsüz olup hiçbir borç doğurmaz.
d) Taraflar sözleşmeyi 1 yıl içinde iptal edebilirler.
e) Sözleşme eksik borç doğurur.

36- Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir ?
a) Borcun ikrar edilmesi.
b) Borç için rehin verilmesi.
c) Borç için kefalet verilmesi.
d) Alacaklı ile borçlunun evlenmesi.
e) Alacaklının borçluya karşı icra takibi yapması

37- Alacağın temliki hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
a) Alacağın temlikinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekir.
b) Alacağın temliki bir borçlandırıcı işlemdir.
c) Alacağın temlikinin geçerli olması için borçlunun rızasının alınmasına gerek yoktur.
d) Alacağı temlik eden kişiye iyiniyetle ödeme yapan borçlu, borcundan kurtulur.
e) Alacağın temlik edilmesi borç ilişkisinin taraflarını değiştirmez.

38- (A) ile (B), (A)'nın (Ü)'ye olan para borcunu (B)'nın ödemesi konusunda anlaşırlar. Olayla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu sözleşme ile (A) borcundan kurtulmuş olur.
b) Bundan böyle (Ü) borcun ifasını ancak (B)'den isteyebilir.
c)

Bu bir garanti sözleşmesidir.

d) Bu sözleşme taraflar arasında hüküm doğurur, (Ü), alacağını sadece (A)'dan talep edebilir.
e) (Ü), (B)'nın kendisine yaptığı ifayı reddetmekte haklıdır.

39- Müteselsil borçluluk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
a) Müteselsil borçlulardan birine yapılan temerrüt ihtarı, borçları muaccel olan diğer müteselsil
borçluların da temerrüde düşmesine yol açmaz.
b) Alacaklının müteselsil borçlulardan birini ibra etmesi, diğerlerinin de borcunu sona erdirmez.
c) Alacaklının müteselsil borçlulardan birine dava açması veya icra takibi yapması diğerlerine
başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.
d) Müteselsil borçlulardan biri borcun tamamını alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcu
ile takas ettiği takdirde, diğer borçlular da bu miktarda alacaklıya karşı borçtan kurtulurlar.
e) Müteselsil borçlulardan biri hileye uğradığını ilen sürüp iptal edebileceği borç ilişkisine
icazet verip alacaklıya ifada bulunmuşsa, artık diğer borçlulara rücu hakkını kaybeder.

40- (A), (B)'ye olan 100 milyon lira tutarındaki borcunu zamanaşımına uğramış olmasına rağmen
ödemiştir. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak iade talebinde bulunabilir.
b) Bu bir bağlaşma sayılır.
c) (A), menkul davası açarak iade talebinde bulunabilir.
d) Bu geçerli bir ifadır.
e) (A), vekaletsiz iş görme hükümlerine dayanarak iade talebinde bulunabilir.

SERMAYE PİYASASI KURULU
MESLEK PERSONELİ UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(23-24 EYLÜL 2000)

TAKİP VE USUL HUKUKU

1) Aşağıdaki alacakların hangisi icra ve iflas Kanunu'na göre ilamsız icra konusu yapılamaz?
a) Devletin vergi alacağı gibi kamu alacakları.
b) Özel hukuk ilişkisinden doğan para alacakları.
c) Kanundan doğan teminat alacakları.
d) Sözleşmeden doğan teminat alacakları.
e) Konusu Türk parası olan bütün alacaklar.

2) Aşağıdakilerden hangisi şikayet nedeni değildir?
a)icra müdürünün ilân yapmadan hacizli gayrimenkulu satması (paraya çevirmesi).
b) icra müdürünün eşine ait bir icra takibini yapıp yürütmesi.
c)icra müdürünün ücret haczinde borçlu ve ailesinin geçinmeleri için zorunlu miktarı az takdir
etmesi.
d)Borçlunun elinde bulunan bir malın haczi sırasında, üçüncü bir kişinin, malın kendisine ait
olduğu iddiası ile hacze karşı çıkmasına rağmen icra müdürünün bu malı haczetmesi.'
e) icra müdürünün görevi dahilinde olan bir işi yapmayı reddetmesi.

3) Aşağıdakilerden

hangisi

icra

işlerinde

tebligat

konusunda

uyulması

gereken

kurallardandır?
a) Resmi ve adli tatil günlerinde icra tebligatı yapılamaz.
b) Gece vakti hiç bir şekilde tebligat yapılamaz.
c) Tebligat, tebliğ yapılacak kimseye bilinen en son adresinde yapılır.
d)Vekil ile takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Ancak asile (müvekkile) yapılan tebligat da
geçerlidir.
e)Kendisine tebligat yapılacak kimse adresinde bulunamazsa, muhatapla birlikte oturan
hizmetçiye tebligat yapılamaz.

4) Aşağıdakilerden hangisi itirazın kesin kaldırılması ile ilgili kurallardan değildir?
a) ltirazın kesin kaldırılması yoluna, genel haciz yolu ile takipte, borçlunun borca itiraz etmiş
olması halinde başvurulabilir.
b) Alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması halinde, icra tetkik mercii alacaklıyı haklı
bulursa, borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına karar verir.
c) Alacaklının itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilmesi için, borçlunun itirazının haksızlığını
gösteren imzası ikrar edilmiş adi senet veya imzası noterlikçe onaylı senet veya resmi dairelerin
ya da yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgelerden birini
göstermesi gerekir.
d) Alacaklı, icra tetkik merciinin itirazın kesin kaldırılmasına ilişkin kararının kesinleşmesinden
sonra borçlunun mallarının haczini isteyebilir.
e) Borçlu itirazın kaldırılması kararını temyiz etmiş olsa bile, alacaklı buna rağmen haciz
isteyebilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun süresi içinde mal beyanında bulunmaması suçunun unsurlarından
değildir?
a) Borçlunun ödeme emrinde ihtar edilmiş olmasına rağmen süresi içinde icra dairesine yazılı
olarak mal beyanında bulunmamış olması,
b) Borçlunun mal beyanında bulunmamasının icra dairesi tarafından kabul edilebilir bir özüre
dayanmaması.
c) Alacaklının, borçlunun süresinde mal beyanında bulunmamış olmasından şikayetçi olması
gerekir.
d) Bu suçun cezasını verecek olan organ icra tetkik merciidir. Borçlu borcunu öderse, bütün
sonuçlarıyla birlikte ceza düşer.
e) Borçlunun bu suçun cezasından kurtulmak için, haczedilebilir mallarını alacaklının bildiğini
veya bilmesi gerektiğini ispat etmesi gerekir.

6) Aşağıdakilerden hangisi hacizde borç ödemeden aciz belgesinin maddi hukuk bakımından
hükümlerinden değildir?
a) Borcun aciz belgesine bağlanması ile, borç tecdit edilmiş (yenilenmiş) olur.
b) Borcun

aciz

belgesine

bağlanması

ile,

borç

için

kefalet

var

ise,

aciz

belgesinin verilmesinin bu kefalete etkisi olmaz; kefalet devam eder.
c) Aciz belgesine bağlanmış olan alacak, borçluya karşı zamanaşımına tâbi değildir.
d) Aciz belgesinde yer alan alacak için faiz istenemez.
e) Aciz belgesine bağlanmış alacağın alacaklısı, borçlu ile birlikte müşterek borçlu olanlardan
ve borçlunun kefillerinden faiz isteyebilir.

7) Aşağıdakilerden hangisi iflas masasına girmiş bir malın masadan çıkartılması konusunda
uygulanması gereken kurallardan değildir?
a) Malın başka bir yerden gönderilmiş mal olması gerekir.
b) Satış iflas açılmadan önce yapılmış olmalı ve satılıp gönderilen mal iflas açıldığı anda müflisin
eline henüz geçmemiş olmalıdır.
c) Gönderilen mal, iflas açılmadan önce müflisin eline geçmiş olsa bile, satıcı sözleşmede fesih
hakkını açıkça saklı tutmuş ise malı iflas masasından çıkarabilir.
d) Müflisin satın aldığı ve kendisine gönderilen malın bedelini tamamen ödememiş olması
gerekir.
e) lflas masası müflise satılıp gönderilen malın bedelini satıcıya ödemek suretiyle malı masada
muhafaza edebilir.

8) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) İflasta sıra cetveline itiraz davasını iflas alacaklıları açabilir.
b) İflasta sıra cetveline itiraz davasını mülkiyet dışındaki konularda istihkak iddiasında bulunan
üçüncü kişiler açabilir.
c) İflasta sıra cetveline itiraz davasını kendi alacağı hakkında verilen kararın esasına itiraz eden
alacaklı açabilir.
d) İflasta sıra cetveline itiraz davasını başka bir alacaklının sırasına itiraz eden alacaklı açabilir.
e) İflasta sıra cetveline itiraz davasını sıra cetvelinin hazırlanmasında iflas hukuku kurallarının
yanlış uygulandığını iddia eden alacaklı açabilir.

9) Aşağıdakilerden

hangisi

gerçek

kişilerin

taraf

ehliyeti

konusunda

geçerli

kurallardan

değildir?
a) Taraf ehliyeti çocuğun sağ olarak bütünüyle doğduğu anda başlar.
b) Cenin

(çocuk)

sağ doğmak koşulu ile ana rahmine düştüğü andan başlayarak taraf

ehliyetine sahiptir.
c) Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur.
d) Ölmüş kişiye karşı dava açılamaz.
e) Dava açıldıktan sonra taraflardan birinin ölmesi halinde ölen kişinin taraf ehliyeti o dava
bakımından dava sonuçlanana kadar devam eder.

10) Aşağıdakilerden

hangisi

dava

açılmasının

usul

hukuku

bakımından

sonuçlarından

değildir?
a) Davanın açılması ile davacı, karşı tarafın rızası (muvafakati) olmadan davasından feragat
edemez.
b) Dava açılması ile mahkemenin davayı incelemesi (görmesi) zorunluluğu doğar.
c) Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir.
d) Dava açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanır.
e) Dava açılması ile derdestlık durumu doğar.

11) Aşağıdaki hallerden hangisinde ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusu olmaz?
a) Dava konusu hak veya borcun birden fazla kişi arasında iştirak halinde mülkiyet şeklinde
ortak olması halinde,
b) Ortak bir işlem ile birden fazla kişi lehine bir hak taahhüt edilmiş olması halinde,
c) Davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğmuş olması halinde.
d) Davanın birden fazla kişi hakkında benzer sebeplerden doğmuş bulunması
halinde,
e) Bir haksız fiili birden fazla kişinin birlikte işlemesi halinde.

12) Aşağıdakilerden
kırkmilyon

lirayı

hangisi

hukuki

işlemlerin

geçmesi

halinde

senetle

yapıldıkları
ispat

zamanki

olunmasının

miktar

zorunlu

veya

olduğuna

değeri
ilişkin

kuralın istisnalarından değildir?
a) Senet alınmasında maddi veya manevi imkansızlık bulunan hallerde senetle ispat
zorunluluğu yoktur.
b) Kardeşler arasındaki hukuki işlemler her halde tanıkla ispat olunabilir.
c) Kayınpeder ile damat arasındaki hukuki işlemlerin tanıkla ispat edilebilmesi için diğer tarafın
rızası gerekir.
d) Senete bağlanması yaygın (gelenek) olmayan hukuki işlemler tanıkla ispat edilebilir.
e) Nişan hediyelerinin geri verilmesi davasında, verilen hediyeler tanıkla ispat edilebilir.

13) Bir davaya fer'i müdahil olan aşağıdaki işlemlerden hangisini yalnız başına yapabilir?
a) Davadan feragat edebilir.
b) Davayı kabul edebilir.
c) Dava konusunu başkasına temlik edebilir.
d) Mahkemece verilen hükmü (kararı) temyiz edebilir.
e) Müdahil, yalnız kendisi hakkında hüküm verilmişse bu hükmü temyiz edebilir.

14) Aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz hallerinden değildir?
a) Derdestlik itirazı.
b) Aynı mahkemede açılmış, aralarında bağlantı bulunan iki davanın birleştirilmesi talebi.
c) Dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanuni noksanlık bulunduğu itirazı.
d) Davetiyenin düzenlenmesinde kanuni noksanlık bulunduğu itirazı.
e) Değişık

yer

mahkemelerinde

açılmış,

aralarında

bağlantı

bulunan

iki

davanın birleştirilmesi talebi.

15) Aşağıdakilerden

hangisi

temyiz

incelemesinin

duruşmalı

yapılmasının

istenebileceği

davalardan değildir?
a) Evlenmenin butlanına ilişkin davalar.
b) Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları.
c) Boşanma davaları.
d) Tüzel kişilerin genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalar.
e) Miktar veya değeri sekizyüzmilyon lirayı aşan alacak ve ayın davaları.

16) Kamu

davasını

açması

için

savcıya

belirtiniz.
a) Adalet Bakanı
b) Vali
c) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
d) Yargıtay C. Başsavcısı
e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

aşağıdakilerden

hangisinin

emir

verebileceğini

17) Duruşma

arasında

sanığın

kendisini

bilemeyecek

şekilde

akıl

hastası

olduğu

anlaşıldığında mahkemenin nasıl hareket edeceğini belirtiniz.
a) Beraat kararı verir
b) Durma kararı verir
c) Düşme kararı verir
d) Davayı red kararı verir
e) Tedavi ve muhafaza altına alma tedbirine karar verir

18) Tutuklama

müzekkeresi

üzerine

tutulan

sanığın

yargıç

önüne

çıkarılması

için

kabul

edilen azami süreyi belirtiniz.
a) 12 saat
b) 24 saat
c) 48 saat
d) Üç gün
e) Beş gün

19) Duruşmada yeni bir delilin ortaya konulmasının istenmesinin en geç ne zamana kadar
mümkün olduğunu belirtiniz.
a) iddianame okununcaya kadar
b) Sanığın sorgusu yapılıncaya kadar
c) Son veya esas hakkındaki mütalaalar ortaya konuluncaya kadar
d) Sanığa son söz verilinceye kadar
e) Son kararın tefhimine başlanıncaya kadar

20) Mahkeme

tarafından

verilen

aşağıdaki

kararlardan

belirtiniz.
a) Tutuklama kararı
b) Beraat kararı
c) Mahkûmiyet kararı
d) Düşme kararı
e) Red kararı

21) Aşağıdaki kararlardan hangisinin son karar olmadığını belirtiniz.
a) Mahkûmiyet kararı
b) Beraat kararı
c) Davanın düşmesi kararı
d) Muhakemenin durması kararı
e) Davanın reddi kararı

hangisine

itiraz

edilebileceğini

22) Aşağıdakilerden

hangisinin

yerel

mahkemenin

son

kararına

karşı

temyiz

yoluna

başvuramayacağını belirtiniz.
a) Sanık
b) Mahalli Başsavcılık
c) Yargıtay Başsavcılığı
d) Müdahil
e) Müdafi

23) A, B den 50 milyar lira alacaklıdır. C, B'nin borcuna müteselsil kefil olmuştur. B'nin
A'ya olan borcunu ödememesi üzerine, Alacaklı A, borçlu B ve C'yi birlikte takip edebilir mi?
Ederse, yetkili icra dairesi için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur.

a) Her birini ayrı ayrı takıp edebilir ve her birinin ikametgahı icra dairesinden.
b) Ayrı ayrı veya birlikte takip edebilir ve Türkiye'nin herhangi bir yerindeki icra dairesinden,
c) Önce asıl borçluyu, bundan sonuç alamazsa, kefili takip edebilir ve asıl borçlunun ikametgahı
icra dairesinden,
d) Ayrı ayrı veya birlikte takip edebilir ve bunlardan herhangi birisinin ikametgahının bulunduğu
yer icra dairesinden,
e) Ayrı ayrı takip edebilir ve alacaklının ikametgahı icra dairesinden.

24) A, B den olan 5 milyarlık alacağını tahsil amacıyla adi haciz yoluna dayanan takibe
başlamış ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine B, A'nın vekilini bularak dosya borcunu,
vekilin bürosunda haricen ödemiştir. Buna rağmen takibe devam edilmesi üzerine B'ye ne
tavsiye edersiniz?
a) Menfi tespit davası açmasını,
b) Gecikmiş itirazda bulunmasını,
c) İcra tetkik merciinden takibin iptalinin istenmesini,
d) Mahkemeden takibin iptalinin istenmesini,
e) İstirdat davası açmasını.

25) İcra tetkik mercii kararlarının hukuki niteliği hakkında, aşağıda söylenenlerden hangisi
doğrudur?
a) Sadece o takip açısından kesin hüküm teşkil eder,
b) Eğer merciin verdiği karar, temyiz edilerek, Yargılayın denetiminden geçmiş ise, maddi
anlamda da kesin hüküm teşkil eder,
c) istisnai hallerin dışında (ihalenin feshi), a şıkkında söylenilen doğrudur,
d) Duruşma yapılarak karar verilen hallerde maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder,
e) Hepsi.

26) B, hakkında 11.1.2000 tarihinde iflas kararı verilmiştir. Bu kararın borçlu hakkında etkileri
nelerdir?
a) Borçlu artık herhangi bir ödemede bulunamaz ve kendisine yapılan ödemeleri kabul edemez,
b) Nerede bulunursa bulunsun, haczi kabil malları iflas masasına dahil olur.
c) Borçlu hakkında bu tarihten sonra cüzi takıp yapılamaz,
d) Müstacel haller dışında, hukuk davaları, ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonraya

kadar bekletilir,
e) Yukarıda söylenenlerin hepsi doğrudur.

27) icra ve iflas Kanunumuza göre, iptal davası açmak için özel bir dava şartı teşkil eden,
aciz vesikası hangi halde aranmaz?
a) Mahcuz mala istihkak iddiası zımnında, üçüncü şahsın açtığı davaya karşı, alacaklı işlemin
iptalini talep ederse,
b) Borçlunun malvarlığını birinci derecede yakınlarına devretmesi hallerinde, alacaklı söz
konusu işlemin iptalini talep ederse,
c) Birden fazla borçlunun birlikte takip edilmesi halinde, birine karşı aciz vesikası alınmış ise,
d) Birden fazla şahsa karşı, aynı takip sebebiyle iptal davası açılmış ise,
e) Hiçbiri.

28) Alacaklı A ödünç akdinden doğan 2 milyar TL'lık alacağını tahsil için borçlu N ye karşı giriştiği ilamsız
(adi) takibi kesinleştiriyor. Alacaklı A malikinin kim olduğu tapu kayıtlarından anlaşılamayan bir
gayrimenkule borçlu B'nin 20 yıldan beri zilyet olduğunu öğreniyor. Alacaklı A, bu gayrimenkulun haczini
talep edebilir mi ? edebilirse nasıl?

a) Adına kayıtlı olmayıp, devri kabil olmadığından, haczi de caiz değildir,
b) Edebilir ve alacaklı icra tetkik merciine
gayrimenkulun

başvurur

ve icra tetkik mercii

başkasına devrine mani olacak önlemleri gerekli tedbirleri alır ve

alacaklıya üç ay içinde gayrimenkulun borçlusu adına tescili için dava açma yetkisini
verir,
c) Edebilir, bu halde İcra memuru borçluya

gayrimenkulun tesciline ilişkin dava açması için

borçluya 7 gün süre verir aksi halde borçlu hapis ile tazyik olunur.
d) Edebilir, İcra dairesi zilyetliğin başkasına devrine mani olacak tedbirleri alır ve alacaklıya bir
ay içinde gayrimenkulun borçlusu adına tescili için dava açması yetkisini verir,
e) Hiçbiri.

29) Aşağıdakilerden hangisi usuli temyiz sebepleri arasında yer almaz?
a) Mahkemenin görevsiz oluşu.
b) iki tarafı ve sebebi aynı olan bir dava hakkında çelişkili kararlar verilmesi.
c) Kanunun ve iki tarafın beynindeki mukavelenin yanlış tatbik edilmiş olması,
d) Usuli muhakemeye muhalefet edilmiş olması,
e) iki taraftan birinin davasını ispat için ileri sürdükleri delillerin sebepsiz olarak kabul
edilmemesi.

30) Aşağıdaki hangi halde mahkemenin yetkisi mutlak değildir?
a) Haksız fiilden mütevellit davalarda,
b) Terekenin taksimine ilişkin olan davalarda,
c) Gayrimenkulun aynına ilişkin davalarda,
d) Boşanma davalarında,
e) Bir dava münasebetiyle iki taraf vekillerinin ücret ve masraf iddialarına ilişkin ihtilaflar.

31) Hakem kararlarına karşı hangi sebeplerle temyize müracaat edilebilir?
a) Tahkim süresinin sona ermesinden sonra verilmiş olması,
b) Talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmesi,
c) Hakemlerin yetkilerinde olmayan konu üzerinde karar vermeleri,
d) Hakemlerin, iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemeleri
e) Sınırlı sebeplerle temyiz imkanı tanınmış olup,yukarıdaki sebeplerin tamamı temyiz
sebeplerindendir.

32) Nizalı yargıyı, nizasız yargıdan ayıran önemli ölçütler olarak neler sayılabilir?
a) Verilen hükmün kesin hüküm teşkil etmemesi,
b) Verilen kararlara karşı kanun yollarına müracaat edilememesi,
c) Husumet yokluğu,
d) İhtilaf yokluğu,
e) Hepsi.

33) A. dava ikame ederken, dava dilekçesinde vakıaları ve delillerini belirtmiş, ancak buna
ilişkin

belge

ve

delillerini

dava

dilekçesine

eklemeden

dilekçeyi

mahkemeye

sunmuştur.

Sizce mahkeme ne yönde karar verecektir?
a) Davanın usuli eksiklik sebebiyle reddine karar verecektir,
b) Kesin mehil vererek delillerinin ibrazını emredecektir,
c) Dava dilekçesindeki iddiaların aydınlatılması için, hasımdan delil isteyecektir.
d) Tahkikata devam edip, ileri aşamalarda delillerin sunulmasını davacıdan talep edecektir,
e) Deliller dava dilekçesinde zikredilse dahi, dilekçeye eklenmemişse, bunlardan feragat ettiğini
kabul edecektir.

34) A, B'nin vekilidir, vekaletnamede açık bir yetkinin bulunmamasına karşın A, B adına
genel vekaletnameye dayanarak aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?
a) Karşı dava açabilmek
b) Sulh sözleşmesi yapmak
c) Tahkim yoluna gitmek
d) Davadan feragat etmek
e) Neticeyi kabul beyanında bulunmak

35) A, B ye karşı Asliye ticaret mahkemesinde 10 milyar TL'lık alacak davası açmış ve
yapılan

yargılama

sonucu

asliye

ticaret

mahkemesi

davacının

taleplerinin

reddine

karar

vermiştir. Davacı A tarafından kararın temyiz edilmesi sonucu davalı temyiz dilekçesinin
kendisine tebliği üzerine, davayı bu aşamada kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda
yapılacak işlemler nelerdir?
a) Esas mahkemesi dosyayı artık Yargıtay'a göndermeyip, davanın kabulüne karar verecektir,
b) Esas mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderecek ve Yargıtay, kabul kararı verecektir,
c) Esas mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderecek, Yargıtay, kabul sebebiyle esas
mahkemesinin hükmünü bozacaktır,
d) Esas

mahkemesi

dosyayı

Yargıtay'a

gönderecek.

Yargıtay

evvela

temyiz

sebeplerini, sonra kabul beyanını inceleyecektir,
e) Hiçbiri.

36) Aşağıdaki işlemlerden hangisi şarta bağlı olarak yapılabilir?
a) Islah
b) Kabul
c) Feragat
d) Sulh sözleşmesi
e) Hiçbiri

37) Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden biri değildir?
a) Tanığın yalan söylediğinin mahkeme kararı ile sabit olması
b) Bilirkişinin kasıtlı olarak gerçeğe aykırı rapor vermesi
c) Lehine hüküm verilen kişinin yalan yere yemin ettiğini ikrar etmesi
d) Davanın görevli olmayan bir mahkemede görülmesi
e) Hükme esas olan senedin sahteliğinin sabit olması,

38) Aşağıdakilerden hangisi alacaklının
uyulması gereken kurallardan değildir?

rızası

ile

borcun

taksitle

ödenmesi

konusunda

a) Borçlunun mallarının haczinden önce alacaklı ile borçlu yapacakları bir sözleşme ile borcun
taksitle ödenmesini kararlaştırabilirler.
b) Borçlu ile alacaklı taksitlerin miktarını ve ödeme zamanını istedikleri gibi kararlaştırabilirler.
c) Taksitle ödeme sözleşmesinin geçerli olması için taksitlerin miktarının belirli olması ve taksit
ödeme tarihlerinin açık bir biçimde belirtilmiş olması zorunlu değildir.
d) Taksitle ödeme sözleşmesini ihlal eden borçlunun bu nedenle cezalandırılabilmesi için taksit
miktarının belirli olması ve taksit ödeme tarihlerinin sözleşmede belirtilmiş olması gerekir.
e) Taksitle ödemeye ilişkin sözleşmenin devamı süresince hacizli malın satışını isteme süreleri
işlemez.

39) Aşağıdakilerden hangisi ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takibe esas alınamaz?
a) Takip konusu yapılan alacağın varlığını gösterir ilâm.
b) Kayıtsız koşulsuz bir para borcu ikrarını içeren ipotek akit tablosu.
c) Kayıtsız

koşulsuz

para

borcu

ikrarını

havi

düzenleme

biçimindeki

noter

senetleri.
d) icra dairesince yapılıp alacaklı ve borçlu tarafından imzalanan taksitle ödeme sözleşmesi.
e) Alacaklının ipotek hakkının varlığını gösteren ilâm.

40) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Alacaklılar Toplantısında uyulacak kurallardan değildir?
a) Alacaklılar toplantıya kendi aralarından bir başkan seçerler.
b) İflas Müdürü alacaklı oldukları sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı ile birlikte bir büro
oluşturur.
c) İcra Tetkik Mercii tarafından iflas idaresine atanacak adaylar belirlenir.
d) Müflisin mal varlığını ilgilendiren acele işler hakkında karar alabilirler.
e)Toplantıda bulunanlar beş kişiden az ise bunların alacak tutarının yarısına sahip olması
zorunludur.
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KAMU HUKUKU

1- Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Yönetmeliklerin Danıştay incelemesinden geçmesi zorunlu değildir,
b-Yönetmelikler tüzüklerin de uygulanmasını sağlamak için çıkarılabilir.
c-Başbakanlık da yönetmelik çıkarabilir.
d~Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur. e -Bakanlar
Kurulu da yönetmelik çıkarabilir.

2- Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
a-Tüzelkişiliğe sahip olma
b-Bakanlar Kurulu kararı ile kurulma
c-Bankacılık alanında kurulacak olanlar hariç, sermayelerinin tamamı Devlete ait olma
d-Karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma
e -Sayıştay denetimine tabi olma

3- 1982 Anayasasına göre, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
veren kanunda aşağıdakilerden hangisinin gösterilmesi zorunlu değildir?
a-Kararnamenin amacı
b-Kararname ile yürürlükten kaldırılacak kanunlar
c-Yetkinin kullanım süresi
d-Kararnamenin kapsamı
e-Yetki süresi içinde birden çok kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı

4- İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
a-İdari işlemin geri alınması geçmişe yürür.
b-Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan, kanunda aksi öngörülmedikçe, o işlemi geri
almaya da yetkilidir.
c-Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılmasında uyulan şekil ve usul
kurallarına o işlemin geri alınmasında da uyulur.
d-Hiyerarşik üst de, astının yaptığı işlemleri geri almaya yetkilidir.
e-Hem hukuka uygun ve hem de hukuka aykırı işlemler geri alınabilir.

5- Yetki devri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Yetki devri imza devrinden tamamen farklıdır.
b-Yetki devrinde, karar alma yetkisi yetkiyi devreden makamdan ayrılmakta ve kendisine yetki
devredilen makama geçmektedir.
c- Yetkiyi devreden makam, yetki devrini kaldırmadıkça bir daha o yetkiyi kullanamamaktadır.
d-Yetki devri soyut bir biçimde bir makam veya memuriyetten bir başka makam ya da
memuriyete yapılmaktadır.
e-Yetki devri için yasal bir dayanağa ihtiyaç yoktur.

6- Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin şekil kurallarından biri değildir?
a- idari işlemler, kural olarak yazılı şekle tabidir.
b-idari işlemlerin gerekçeli olması mutlak bir zorunluluktur.
c-Yazılı olarak yapılmış işlemlerin, o işlemi yapan kamu görevlisince imza edilmiş olması,
işlemin belgelendirilmesi bakımından zorunludur.
d-İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da yapılabilirler,
e-İdare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak suretiyle de işlem tesis edilebilir.

7- Aşağıdakilerden hangisi, Danıştay'ın yargısal bir görevidir?
a-Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri
hakkındaki istemleri incelemek ve karara bağlamak,
b-ll merkezi olan beldelerde belediye meclisinin kesin kararlarına karşı belediye başkanı ya da
ilgililerce yapılacak olan itirazları inceleyerek karara bağlamak,
c-Tüzük tasarılarını incelemek,
d-Bir derneğin kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmasına karar vermek,
e-Vali tarafından tasdik edilmeyerek itiraz edilen il genel meclisi kararları hakkındaki itirazları
incelemek ve karara bağlamak.

8- Genel

ve

katma

bütçeli

kuruluşların

hesap

ve

işlemlerini

kesin

hükme

bağlamakla

görevlendirilmiş olan kuruluş hangisidir?
a-Danıştay
b- Yargıtay
c-Anayasa Mahkemesi
d- Sayıştay
e- Vergi Mahkemesi

9- Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzelkişiliği kriterlerinden değildir ?
a) Kamu adına hareket etmeleri nedeniyle üstün bir yetki ile donatılmış olmaları.
b) Bir kamu hizmetinin yürütülmesi amacına yönelik olarak kurulmaları.
c) Ancak kanunla veya kanunun verdiği bir yetki ile kurulabilmeleri.
d) İhtiyacın ortadan kalkması ile tüzel kişiliğe son verilebilmesi.

e) Kamu tüzelkişiliği bile olsa hiçbir zaman kazanç elde edememeleri.

10- Aşağıdakilerden hangisi 'idari vesayefe ilişkin özelliklerden değildir ?
a) Her zaman merkezi teşkilat konumundaki Devlet ile diğer bir tüzelkişilik arasında
gerçekleşmesi.
b) Kanun ile kurulması.
c) İdari hizmetlerin bütünlük içerisinde görülmesi amacına yönelik bulunması.
d) Denetimin bazen, işlemin yerindeliğini bile kapsayabilmesi.
e) Teşkilat açısından bir bütünlüğün sağlanarak kamu hizmetlerinde etkinliğin arttırılması .

11- Bir kamu tüzel kişisinin kendi mal ve personeliyle kamu hizmetini yürütmesi modeli
aşağıdakilerden hangi usulün örneğidir ?
a) Müşterek emanet.
b) Emanet.
c) İmtiyaz.
d) Ruhsat.
e) Hiçbiri.

12- Aşağıdakilerden

hangisi

yürütmenin

durdurulması

müessesesinin

özelliklerinden

biri

olamaz?
a) İşlemin icrailik ve kanunilik ilkelerini dava sonuna kadar askıya alması.
b) İdari işlemlerin özellikleri karşısında dengenin kurulması için ilgiliye tanınmış bulunan yasal
bir hak olması.
c) Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için aranan iki şarttan birinin bulunmasının
yeterli olması.
d) Gerektiğinde oluşacak zararın tazmini için teminat alınabilmesi.
e) Hiçbiri.

13- Aşağıdakilerden hangisi idarenin çıkardığı bir tebliğin özelliği olamaz?
a) Anayasada sayılmadıkları için "adsız düzenleyici" işlem olarak tanımlanmaları.
b) Geneli düzenledikleri için "genel düzenleyici" işlem olarak tanımlanmaları.
c) Ancak hiç kimseye uygulanmadıklarında geri alınabilmeleri.
d) işlemler hiyerarşisinde yönetmeliklerle aynı şekilde değerlendirilmeleri.
e) Kanunda açık bir hüküm bulunmasa bile idare Hukukunun genel ilkelerine göre idarenin

tebliğ ile düzenlemede bulunabilmesi.

14- Aşağıda sayılanlardan hangisi idari sözleşmelerin özelliklerinden değildir ?
a) Bir tarafın her zaman idare olması.
b) idarenin üstün yetkiler ile donatılması.
c) Kamu hizmetinin görülmesine ilişkin konularda yapılması.
d) Sözleşme yapıldıktan sonra, sözleşmeye taraf İdarenin işlemi veya eylemi diğer tarafın
edimini güçleştirir ise, kamu hizmetinde süreklilik ilkesi nedeniyle tazminat istenememesi.
e) idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların İdari Yargı önünde dava edilebilmesi.

15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) Bildirim usulünde bir hakkın kullanımı için idareye sadece bilgi verilmesi yeterlidir.
b) İzin usulünde ise, ilgili hakkın kullanılabilmesi için İdarenin izin veren işleminin beklenmesi
zorunludur.
c) Re'sen icra yetkisinin kullanılabilmesi için, yasal bir düzenleme olmasa da direnme ile
karşılaşılması durumu meşrulaştırır.
d) "Yerindelik" kamunun maddi düzeninin bozulması tehlikesi söz konusu olduğunda o an için
yapılması en uygun davranış modelidir.
e) "Fiili yolun", İdare Hukuku içinde telakki edilememesi nedeniyle, doğacak bir tazminat
talebinin Adli Yargı önünde açılacak bir davada ileri sürülmesi gerekmektedir.

16- Cebinde para olduğunu zannederek taksiye binen A, sonradan parası olmadığını görüp
taksi ücretini ödeyemezse hangi suç oluşur?
a) Karşılıksız yararlanma suçu,
b) Güveni kötüye kullanma(Emniyet-i suiistimal) suçu.
c) Bu, hukuksal bir uyuşmazlık olabilir: suç oluşturmaz.
d) Basit Dolandırıcılık suçu oluşur.
e) Hiçbiri.

17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ceza Hukukunda tüzüklerle de suç ve ceza düzenlenebilir.
b) Ceza normu örneksenerek(kıyasen) uygulanamaz.
c) Ceza Hukukunda lehe olan kanun geçmişe etkili olarak uygulanır.
d) Yargıçlar kanunlarda cezalandırılmayan eylemlere ceza veremez.
e) Hiçbiri

18- Aynı suç işleme kararı ile kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlaline ne denir?
a) Mürekkep(Bileşik) suç
b) Müteseisıl(Zincirleme) suç
c) Birden fazla hareketli suç
d) Karma suç
e) Şekli suç

19- Aşağıdakilerden hangisi cürümlerle kabahatler arasındaki farklardan değildir?
a) Cürümlerde teşebbüs cezalandırılır; kabahatlerde cezalandırılmaz.
b) Cürümlerde kast aranırken kabahatlerde aranmaz.
c) Cürümlerde ve kabahatlerde zamanaşımı süreleri farklıdır.
d) Cürümlerde ve kabahatlerde cezalar farklıdır.
e) Hiçbiri

20- Aşağıdaki cümlede boşluğa uygun seçeneği belirleyiniz.
"Türkiye'de suç işleyen bir diplomat ................................................................................................ "
a) Türkiye'de kendi ülkesinin ceza kanunu uygulanarak yargılanır.
b) Türkiye'de Türk Ceza Kanunu uygulanarak yargılanır.
c) Türkiye'de tutuklanamaz ve yargılanamaz.
d) Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın izniyle tutuklanabilir ve yargılanabilir.
e) Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın izniyle tutuklanabilir ve yargılanabilir.

21- Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu kaldıran nedenlerden değildir?
a) Taksir
b) Tehdit
c) Kaza ve Tesadüf
d) Cebir
e) Hata

22- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Emrin yerine getirilmesinin hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için, emrin meşru bir emir
olması gerekir.
b) Kanuna aykırı emir, ancak amir emri yazılı olarak tekrarlarsa, memur bakımından hukuka
uygunluk nedeni olur.
c) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir zaman yerine getirilmez.
d) Meşru emrin sınırını aşan kişi hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz.
e) Hiçbiri

23- Aşağıdakilerden hangisinin hukuka aykırılığı ortadan kaldırdığını belirtiniz.
a) Hakkın icrası
b) Fiili hata
c) Mücbir sebep
d) Maddi cebir
e) Haksız tahrik

24- Aşağıdaki suçlardan hangisine teşebbüsün mümkün olmadığını belirtiniz.
a) Tehdit suçu
b) Müessir fiil suçu
c) Yalan yere yemin suçu
d) Hırsızlık suçu
e) Konut dokunulmazlığını ihlal suçu

25- Aşağıdaki iştirak çeşitlerinden hangisinin manevi iştirak olduğunu belirtiniz.
a) Suçu irtikâp etmek
b) Müzaheret muavenette bulunmak
c) Vasıta sağlamak
d) İş sağlamak
e) Talimat vermek

26- Sahte bir senet düzenledikten sonra bu senedi kullanarak bir kimseyi hataya düşürüp
ondan haksız menfaat sağlayan kişinin cezai sorumluluğunu belirtiniz.
a) Sadece evrakta sahtecilikten cezalandırılır.
b) Sadece dolandırıcılıktan cezalandırılır.
c) Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan cezalandırılır.
d) Ağırlaştırılmış evrakta sahtecilikten cezalandırılır.
e) Ağırlaştırılmış dolandırıcılıktan cezalandırılır.

27- Ahmet, mensup olduğu idarenin T.C. Ziraat Bankası'ndaki parasını, yetkili memurların
imzalarını taklit ederek düzenlediği talimatla çekip sarfetmiştir. Ahmet'in cezai sorumluluğunu
belirtiniz.
a) Basit zimmet suçundan sorumludur
b) Nitelikli zimmet suçundan sorumludur
c) Evrakta sahtecilik ve zimmet suçlarından sorumludur
d) Sahte evrak kullanmak ve zimmet suçlarından sorumludur
e) Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sorumludur

28- Temizleyiciye verilen pantolonun cebinde unutulmuş olan parayı alan temizleyicinin cezai
sorumluluğunu belirtiniz.
a) Güveni kötüye kullanma
b) Hırsızlık
c) Hata veya tesadüf sonucu ele geçen malda mülkiyet iddia etme
d) Dolandırıcılık
e) Suç teşkil etmez

29- Cebir kullanarak mağdurdan aldığı anahtarla kasayı açan ve içerisindeki paraları alıp
giden kişinin cezai sorumluluğunu belirtiniz.
a) Yağma suçundan cezalandırılır
b) Cebir kullanma ve yağma suçlarından cezalandırılır
c) Cebir kullanma ve hırsızlık suçlarından cezalandırılır
d) Hırsızlık suçundan cezalandırılır
e) iki ayrı yağma suçundan cezalandırılır

30- Aşağıdakilerden hangisinin güveni kötüye kullanma suçunun unsuru olmadığını belirtiniz.
a) Başkasına ait bir mal olacak
b) Mal faile teslim edilmiş olacak
c) Teslim idade veya muayyen şekilde kullanılmak üzere yapılmış olacak
d) Teslimle birlikte malın mülkiyeti de faile geçmiş olacak
e) Fail bu malı kendisinin veya başkasının menfaatine satacak veya rehnedecek
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GENEL KONULAR

1- işletmelerin düzenleyecekleri fınansal tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların
doğru karar verebilmelerini sağlayacak biçimde açık ve anlaşılır olması, hangi muhasebe temel kavramı
gereğidir?

a) Tarafsızlık
b) Tutarlılık
c) Önemlilik
d) Maliyet Esası
e) Tam Açıklama

2- Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir özkaynak unsuru değildir?

a- Sermaye
b- Özel Fonlar '
c- Hisse Senedi iptal Kârları
d- Ödenmemiş Sermaye
e- iştiraklerden Temettü Gelirleri

3- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin likiditesi hakkında yorum yapmak için kullanılan oranlardan
biridir?

a) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
b) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı
c) Duran Varlıklar / Aktif Toplamı
d) Devamlı Sermaye / Aktif Toplamı
e) Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı

4-Aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarından hangisi finansal (mali) tabloların birbiriyle
karşılaştırılmasına olanak sağlar?
a) ihtiyatlılık
b) Maliyet Esası
c) Sosyal Sorumluluk
d) Tutarlılık
e) Parayla Ölçülme

5-Mali karı aşağıdakilerden hangisi tam olarak verir?
a) Mali Kar = Ticari kar + Birikmiş amortismanlar - Kanunen kabul edilmeyen giderler
b) Mali Kar = Ticari kar + Vergiden Muaf gelirler - Kanunen kabul edilmeyen giderler
c) Mali Kar = Ticari kar + Kanunen Kabul edilmeyen giderler - Vergiden muaf gelirler
d) Mali Kar = Ticari kar + Kanunen kabul edilmeyen giderler
e) Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi bir karlılık oranı değildir?
a) Brüt Satış Karı / Net Satışlar
b) Aktif Karlılık Oranı
c) Net Satışlar/Ticari Alacaklar
d) Öz Sermaye Karlılık Oranı
e) Faaliyet Karı / Net Satışlar

7-Aşağıdaki hesaplardan hangisi Mali Duran Varlıklar grubunda yer almaz?
a) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri
b) İştirakler
c) Bağlı Ortaklıklar
d) Bağlı Menkul Kıymetler
e) Haklar

8-işletme varlıklarının edinilmesinde kullanılan kaynaklar aşağıdaki tabloların hangisinde yer alır?

a) Bilanço.
b) Gelir tablosu.
c) Özkaynaklar değişim tablosu.
d) Gelirler ve giderler tablosu.
e) Kar dağıtım tablosu.

9-Aşağıdakilerden hangisi genellikle bilançoda yer almaz?
a) Kasa,
b) Birikmiş amortismanlar.
c) Amortisman giderleri.
d) Duran varlıklar.
e) Gelir tahakkukları.

10-Nazım Hesaplar hangi mali tabloda yer almaktadır?

a) Bilanço tablosu
b) Gelir tablosu
c) Satışların maliyeti tablosu
d) Kar dağıtım tablosu
e) Nakit akım tablosu

11-Aşağıdakilerden hangisi bilançonun öz kaynaklar bölümünde yer almaz?

a) Hisse Senetleri ihraç Primleri
b) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışı
c) Kıdem Tazminatı Karşılıkları
d) Geçmiş Yıllar Kârları
e) Dönem Kârı

12- İthalâtçı ülkenin dünya pazarındaki payının çok önemsiz olduğu durumda konulan bir gümrük
vergisinin yüküne,
a) Malın kullanıcıları katlanır.
b) ihracatçı firmalar katlanır.
c) Yabancı ülkedeki üreticiler katlanır.
d) Kısmen üreticiler, kısmen kullanıcılar katlanır.
e) Bu durumda bir yük bahis konusu olmaz.
13- Emlak (taşınmaz) vergilerinin birçok ülkede yerel idarelere bırakılmasındakı temel neden.
a) Sağladıkları hasılatın önemidir.
b) Sağladıkları hasılatın yıldan yıla çok dalgalanmasıdır.
c) Merkezî idarece tahsillerinin mümkün olmamasıdır.
d)

Yerel idarelerin sundukları kamusal hizmetlerle bu vergiler arasında kurulan bağdır.

e) Bu vergilerin yapısal istikrarlandırıcığının yüksek oluşudur.

14- Anayasaya göre, her yıl TBMM'ne sunulan bütçe tasarısına,
a) Bütçe gerekçesinin eklenmesi gerekir.
b) Gerekçe ile iktisadî raporun eklenmesi gerekir.
c) Millî bütçe tahminlerini gösteren raporun eklenmesi gerekir.
d)

Kamu kesimi yıllık yatırım programının eklenmesi gerekir.

e) Bütçe açıklarının ayrıntılarını gösteren raporun eklenmesi gerekir.

15- Devletin bir yörede baraj inşa etmek amacıyla arazi istimlak etmek için harcama yapması
aşağıdaki devlet harcaması kategorilerinden hangisine girer?
a) Cari harcama
b) Yatırım harcaması
c) Karşılıksız transfer harcaması
d) Sermaye teşkili için transfer harcaması
e) Hiçbiri

16- Gelir vergisiyle ilişkili aşağıdaki ifadelerden doğru olanını işaretleyiniz?
a) Gelir vergisi çeşitli mal ve hizmetler arasındaki nisbî fiyat yapısını değiştirmez.
b) Gelir vergisi tüketicilerin çalışma arzularını değiştirmez.
c) Gelir vergisi yatırımcıların yatırım arzusunu değiştirmez.
d) Gelir vergisi bireylerin tasarruf arzusunu değiştirmez.
e) Gelir vergisi müteşebbislerin risk alma arzusunu etkilemez.

17- Anayasanın 65.maddesi uyarınca ülkemizde devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda
belirlenen görevlerini;
a) Mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir
b) Mali kaynaklarını gözetmeksizin yerine getirmek zorundadır
c) Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde yerine getirir
d) Dış ve iç borçlanma olanaklarını dikkate alarak yerine getirir
e) Maliye Bakanlığının önerileri çerçevesinde yerine getirir

18- Giderlerin özel gelirleri ile karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kamu kuruluşlarına
ne ad verilir?
a) Özel bütçeli kuruluş
b) Özerk kuruluş
c) Katma bütçeli kuruluş
d) Döner Sermaye işletmesi
e) Fon işletmesi

19- Bütçe kesin hesaplarının bütçeye uygun olup olmadığını inceleyen bunu Genel uygunluk
Bildirimi adıyla T,B,M.M.'ne sunan kuruluş hangisidir?
a) Danıştay
b) Maliye Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Sayıştay
e) Anayasa Mahkemesi

20- "Maliye politikaları önce kaynak dağılımını daha sonra gelir dağılımını etkiler" diye öne
sürülen görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Post-Keynesyen iktisat
b) Arz Yönlü İktisat
c) Anayasal İktisat
d) Rasyonel Beklentiler Ekolu
e) Hiçbiri

21- Aşağıdaki hizmetlerden hangisi dışsal fayda etkisi nedeniyle devlet tarafından üretilir?
a) Savunma hizmetleri
b) Doğal gaz hizmetleri
c) Eğitim hizmetleri
d) Giyecek eşyaları üretimi
e) Birincil tüketim malları üretimi
22- Vergi hukukuna göre, küçük ve kısıtlılara kesilen vergi cezası;
a) Küçük veya kısıtlının mal varlığından vergi sorumlusu tarafından alınarak vergi dairesine
ödenir
b) Sorumlunun mal varlığından alınır; sorumlu bu miktarı daha sonra küçük ve kısıtlının mal
varlığından tahsil eder
c) Sorumludan alınır; sorumlu küçük ve kısıtlıya rücu edemez
d) Doğrudan küçük ve kısıtlının mal varlığından alınır; vergi sorumlusuna müracaat olunmaz
e) Sorumludan alınır; sorumlu, yapılan ödemeyi mükellefin velisine rücu eder
23- Aşağıdakilerden hangisi hem aşırı talep emici hem de talep kaydına rol üstlenen en etkili
vergi türüdür?
a) Gelir vergisi
b) Genel harcama vergisi
c) Özel tüketim vergisi
d) Genel servet vergisi
e) Özel servet vergisi

24- Gelir vergisinde uygulanan enflasyona karşı endeksleme sistemi aşağıdaki sonuçlardan
hangisini doğurur?
a) Kamu kesimi gelirine katkıda bulunarak, enflasyonu şiddetlendirir
b) Kamu kesimine karşı yükümlüyü koruyarak, enflasyonu şiddetlendirir
c) Yükümlüye karşı kamu kesimini koruyarak, enflasyonu şiddetlendirir
d) Kamu kesimi gelirini azaltarak, enflasyon denetimine katkıda bulunur
e) Kamu kesimi gelirini yükselterek, enflasyon denetimine katkıda bulunur

25- Aşağıdaki ticari şirketlerden hangisi kurumlar vergisine tabi değildir?
a) Limited şirket
b) Anonim şirket
c) Halka açık anonim şirket
d) Adi komandit şirket
e)

Eshamlı komandit şirket

26- Vergi ehliyetine sahip olmak için;
a) Hak ehliyetine sahip olmak yeterlidir
b) Fiil ehliyeti gereklidir
c) Hak ve fiil ehliyetinin her ikisine de sahip olmak gerekir
d) Vergiye tabi gelirin bulunması ve reşit olmak gerekir
e)

Kişinin kısıtlılık halinin bulunmaması gerekir

27- Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin mükellefi değildir?
a) Mal teslim eden
b) Mal ve hizmet satın alan
c) Hizmet ifa eden
d) Mal ve hizmet ithal eden
e)

28- Vergiyi

Hiçbiri

doğuran

olaya

neden

çabalarına ne denir?
a) Vergi kaçakçılığı
b) Vergiden kaçınma
c) Verginin yansıması
d) Vergi ziyaı suçu
e) Verginin yüklenilmesi

olunmaması

dolayısıyla

vergi

yükünün

dışında

kalma

29- Uluslararası mal ve hizmet ticareti ile uluslararası transfer ödemeleri hesabına ne ad verilir?
a) ödemeler dengesi hesabı.
b) sermaye kalemleri hesabı.
c) cari işlemler dengesi hesabı.
d) yabancı işlemler hesabı.
uluslararası transfer hesabı.

e)

30- Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın aktifleri arasında yer almaz?
a) Ofis binası ve ekipmanlar
b) Nakit
c) Krediler
d) Mevduatlar
e)

Devlet tahvilleri

31- Bir maldan ilave bir birim tüketilmesi sonucunda elde edilen tatmine ne denir?
a) Fayda
b) Marjinal fayda
c) İktisadi fayda
d) Toplam fayda
e)

Hiçbiri

32- Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından değildir?
a) Atomisite
b) Homejenlik
c) Akışkanlık
d) Şeffaflık
e)

Giriş engeli

33- Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden değildir?
a) Değişim aracı olması
b) Hesap birimi olması
c) Taklit edilememesi
d) Değer saklama aracı olması
e) Kanuni ödeme aracı olması
34- Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından değildir?
a) Tam istihdam
b) Ekonomik büyüme
c) Fiyat istikrarı
d) Ödemeler bilançosu dengesi
e) Adil gelir dağılımı

35- Bir ülkedeki dış ticaret fazlası, o ülkenin
a) Üretiminden daha fazla tükettiğini ve net ihracatının pozitif olduğunu belirtir
b) Üretiminden daha fazla tükettiğini ve net ihracatının negatif olduğunu belirtir
c)

Üretiminden daha az tükettiğini ve net ihracatının pozitif olduğunu belirtir

d) Üretiminden daha az tükettiğini ve net ihracatının negatif olduğunu belirtir
e) Üretim ve tüketiminin aynı ve net ihracatının pozitif olduğunu belirtir
36- Bir ülkenin ödemeler dengesi açtığı şu anlama gelir:
a) Ülkenin ithalatı ihracatını aşmaktadır
b) Ülkenin ihracatı ithalatını aşmaktadır
c)

Ülke yerleşiklerinin (residents) yabancılara yaptıkları toplam ödemeler yabancıların Ülke

yerleşiklerine yaptıkları toplam ödemeleri aşmaktadır
d) Ülke yerleşiklerinin yabancılara yaptıkları toplam ödemeler, yabancıların ülke yerleşiklerine
yaptıkları toplam ödemelerin altında kalmaktadır
e) Cari işlem gelirleri, cari işlem giderlerini karşılamamaktadır

37- Tüketici dengesi gerçekleştiğinde;
a) Malların son birimine yapılan harcamalar eşitlenir.
b) Malların marjinal faydaları eşitlenir.
c) Malların fiyatları eşitlenir.
d) Malların son birimine yapılan harcamaların faydası eşitlenir.
e) Hiçbiri
38- Emlak (taşınmaz) vergilerinin birçok ülkede yerel idarelere bırakılmasındaki temel neden,
a) Sağladıkları hasılatın önemidir.
b) Sağladıkları hasılatın yıldan yıla çok dalgalanmasıdır.
c) Merkezî idarece tahsillerinin mümkün olmamasıdır.
d) Yerel idarelerin sundukları kamusal hizmetlerle bu vergiler arasında kurulan
bağdır.
e) Bu vergilerin yapısal istikrarlandırıcığının yüksek oluşudur.
39-

Kârın sermayeye oranını aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade eder?
a) Verimlilik
b) Üretkenlik
c) Rantabilite
d) Likidite
e) Prodüktivite

40- Ülkemizde kurum kazançları
a) Tek oranlı vergilendirilmektedir
b) Artan oranlı vergilendirilmektedir
c) Yükümlülük biçimine göre artan oranlı vergilendirilmektedir
d) İki farklı oranda vergilendirilmektedir
e) Tek oranlı vergilendirmeye ek olarak vergilendirme yapılmaktadır

