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Bu testte 40 soru vardır.

1. -  Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gös-
terilmesini isteme hakkına sahiptir.

 -  Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunu-
lamaz.

 -  Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin ön-
lenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun-
ması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı ola-
rak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadık-
ça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılın-
mış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin 
üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunla-
ra el konulamaz.

 -  Kişisel veriler,ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel veri-
lerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir.

 -  Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koy-
madan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

 2010 değişikliği ile;

 Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle il-
gili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere 
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılma-
dığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak ka-
nunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

2. 1982 Anayasası’na göre ;

 - Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı-
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa 
vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri 
tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olan-
lar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

3. 1982 Anayasasına göre;

3/5 (360) Gerektiren Haller

-  Genel ve özel af ilanı

-  Anayasa değişikliği

-  Seçimlerin yenilenmesi

-  Soruşturma açılması kararı

 Savaş ilanı basit çoğunlukla alınır. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

4. 1982 anayasasına göre; Anayasa Mahkemesi, iki bö-
lüm ve Genel Kurul halinde çalışır.

 -  Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin 
katılımıyla toplanır.

 -  Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başka-
nın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında 
en az on üye ile toplanır.

 -  Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğun-
lukla alır.

 -  Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi 
için komisyonlar oluşturulabilir.

 - Siyasi partilerle ilgili kararlar 2/3 lük çoğunlukla 
alınır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

5. -  HSK’nın Yargıtay’a ve Danıştay’a üye seçmesi, ha-
kimlerin atanması ve özlük işlerinin yürütülmesi.

 -  Danıştay başkanlık kurulunun daireler arasında iş 
dağılımı yapması ve uyuşmazlıkların çözümü

 -  Danıştayın kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ile 
ilgili görüş bildirmesi.

 -  Yargı organlarındaki kalem işleri ve hakimlerin 
dairelerde görevlendirilmesi.

 -  Bireylere idari para cezaları verilmesi.

 -  Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığının işlem-
leri v.b işlemler fonksiyonel anlamda idareye ör-
nek teşkil eder ancak içtihadı birleştirme kararları 
bir yargısal görevdir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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6. Anayasanın 127. maddesine göre idari vesayet mer-
kezden yönetim ile yerel yönetim kuruluşları için ön-
görülmüştür.

 Kişisel verileri koruma kurumu bir yerel yönetim olma-
dığı için Anayasal olarak Adalet bakanlığı ile araların-
da bir idari vesayet ilişkisi söz konusu değildir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

7. İdarenin yasama ve yargının görev alanına müdahale 
etmesi durumunda ortaya çıkan aykırılığa fonksiyon 
(görev) gaspı denir.

 Savaş ilan etme TBMM nin görev alanına girer, Genel 
Kurmay başkanı bir idari makamdır,TBMM adına bu 
işlemi yapması görev gaspını oluşturur. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

8. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan ku-
rullar kurulmuştur:

a)  Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

b)  Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

c)  Ekonomi Politikaları Kurulu

ç)  Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

d)  Hukuk Politikaları Kurulu

e)  Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

f)  Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu

g)  Sosyal Politikalar Kurulu

ğ)  Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

Doğru cevap C seçeneğidir.

9. İdari yargının görev alanı dışındaki davalar:

 1.  Tapu siciline ilişkin davalar

 2.  Nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına ilişkin 
davalar

 3. İcra iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan 
zararların giderilmesi için açılacak davalar

 4.  Seçimlerle ilgili uyuşmazlıklar

 5.  Yargı kararlarını kasten uygulamayan kamu gö-
revlisine karşı maddi ve manevi tazminat davaları

 6.  İdarenin özel kişilere karşı açtığı davalar(idari 
sözleşmelerden doğanlar hariç)

 7.  İş kanununun uygulanmasından dolayı çıkan 
uyuşmazlıklar

 8. Vasi ve vesayet dairelerinin kusurlarından doğan 
zararların giderilmesine ilişkin davalar

 9. Kamulaştırma işlemine karşı açılan iptal davası 
hariç kamulaştırma kanununun uygulanmasından 
dolayı doğan uyuşmazlıklar(eski malikin geri alma 
hakkı ile ilgili davalar)

 10. Belediye cezalarından dolayı doğan davalar

 11. Kadastro kanununun uygulanmasından dolayı 
doğan davalar

 12. İmar kanununda öngörülmüş para cezalarından 
kaynaklanan uyuşmazlıklar

 13. İdareye ait taşıtların sebep olduğu zararlar

 14. Fiili yoldan kaynaklanan davalar

 15. KİT’lerin özel hukuk etkinliklerinden doğan uyuş-
mazlıklar

 16. SSK, BAĞKUR, fikir ve sanat eserleri, milli piyan-
go ve talih oyunları yasalarının uygulanmasından 
doğan uyuşmazlıklar

 17. Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişilerin 
uğradıkları zararların giderilmesine ilişkin davalar

 18. Orman kanununu uygulanmasından kaynaklanan 
davalar

 19. Kamu hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan 
abonman sözleşmelerinden çıkan uyuşmazlık

 20. Kabahatler kanununun kapsamına giren cezalara 
ilişkin davalar

 21. Özel kanunlarda herhangi bir hüküm yok ise idari 
para cezalarının iptaline ilişkin davalar

 22. Tahkim yolu öngörülmüş imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

 Kamulaştırma kararının iptali için idari yargıda dava 
açılır. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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10.  İvedi yargılama usulünde:

 -  Dava açma süresi otuz gündür.

 -  Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilek-
çesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

 -  Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden iti-
baren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus 
olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Sa-
vunmanın verilmesi veya savunma verme süresi-
nin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

 -  Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak 
verilecek kararlara itiraz edilemez.

 -  Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en 
geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı ve-
rilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma 
yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

 -  Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itiba-
ren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

 -  Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebli-
ğe çıkarılır.

 -  Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş 
gündür.

 -  Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. 
Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

11. Ceza hukukunun zaman bakımından uygulanması: 
Kural olarak suç işlendiği zaman yürürlükte olan yasa 
uygulanır. 

 - İşlendiği zaman yürürlükte olan yasaya göre suç 
sayılmayan bir eylemden dolayı kimseye ceza ve-
rilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

 - Hem ceza hem de güvenlik tedbirleri için geçerli-
dir. 

 - Aleyhte olan yasalar geçmişte etkili olmaz lakin 
lehe olan kanunlar geçmişe yürür

 - Geçici Ve süreli hükümler için bu ilke uygulanmaz

 - Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun 
ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri 
farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve in-
faz olunur. 

 - Her iki yasanın lehte olan kısımları somut olaya 
uygulanmaz. 

 - Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme 
ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine iliş-
kin hükümler, derhal uygulanır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

12. Haksız tahrik: Haksız bir eylemin ortaya çıkardığı 
öfke veya şiddetli üzüntünün etkisi altında suç işlen-
mesidir. Cezayı hafifleten nedendir. 

 * Tahrike neden olan bir eylem olmalı

 * Doğrudan faile işlenmesine gerek yoktur. Bir yakı-
nına, sevdiği bir kişiye, yabancı bir kişiye de olabi-
lir. 

 * Tahrik eylemi kışkırtıcı olmalı; Hukuka uygunsa 
haksız tahrikten söz edilemez 

 * Tahrik edenin kusur yeteneğine sahip olmaması 
veya kişisel cezasızlık nedeninden yararlanması 
haksız tahrike engel değildir. 

 - Basit tahrik ve ağır ayrımı kaldırılmıştır

 - Suçu işlenmesi esnasında haksız tahrikin etkisi-
nin devam etmesi gerekir

 - Tahrik eylemi ile işlenen tepki suçu arasında bir 
orantı bulunması gerekmez. 

 - Takdiri bir indirim nedeni değildir

 Haksız Tahrik ve Diğer Kurumlar:

 * Haksız Tahrik Meşru Savunma bir arada buluna-
maz.

 * Hukuka uygunluk nedenleri ile birlikte uygulan-
maz

 * Kan gütme saikiyle işlenen suçlarda haksız tahrik 
hükümleri uygulanamaz 

 * Taksirli suçlarda uygulanmaz

 * Tam akıl hastalığı ile haksız tahrik bir arada uygu-
lanmaz

 - Kısmi akıl hastalığı ve yaş küçüklüğü ile haksız 
tahrik uygulanabilir

 - Plan, proje yapmak şeklindeki tasarlama ile hak-
sız tahrik bir arada uygulanabilir.

 - İştirak ile haksız tahrik hükümleri uygulanır.

 - Tekerrür ile haksız tahrik uygulanabilir

Doğru cevap B seçeneğidir.
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13. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille iş-
lenmesi durumunda da, zincirleme suç hükümleri 
uygulanır,buna aynı neviden fikri içtima denir. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. Davanın Nakli Ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılma-
sı:

 -  Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî se-
beplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bu-
lunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka 
yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye 
nakline karar verir.

 -  Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkeme-
nin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği 
için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı 
Yargıtay’dan ister.

 -  Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiy-
le duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde 
yapılmasına karar verebilir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

15.  Yeminsiz dinlenecekler;

 - Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış 
olanlar,

 -  Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle 
yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar,

 -  Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iş-
tirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayır-
maktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme 
veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü 
olanlar. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

16. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuştur-
mada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle 
delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumun-
da uygulanabilir.

 -  Hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli 
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi 
dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri de-
ğerlendirilebilir.

 -  Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayı-
na sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat 
içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafın-
dan aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhu-
riyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Telekomü-
nikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi 
tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, 
bir ay daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli 
görülmesi halinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek 
olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve 
toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına ka-
rar verebilir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

17. Dürüst kuralı (objektif iyi niyet)

 MK m.2 “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını 
yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. 
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 
korumaz.

 Dürüstlük kuralının uygulandığı haller

 - Hakların kullanılması, 

 - Borçların ifası, 

 - Sözleşmelerin tamamlanması, yorumlanması, de-
ğişen koşullara uyarlanması (emprevizyon), 

 - Kanunun yorumlanması ve boşluklarının doldurul-
ması, kanuna karşı hilenin önlenmesi durumlarında. 

 - Hukuki işlemin kuruluşunda,yorumunda,tamamla
nmasında,

 - Yan yükümlüklerin belirlenmesinde

 - Sözleşmenin ikincil esaslarında dürüstlük kuralı 
geçerlidir lakin birincil esaslarda uygulanmaz. 

Doğru cevap B seçeneğidir.
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18. Kazai Rüşt (Yargısal Rüşt) Şartları:

 - Mahkeme hükmüyle ergin kılınacak küçüğün 15 
yaşını doldurmuş olması

 - Ergin kılınmaya karar verilmesi isteminde bulun-
ma, "kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan" olduğu 
içindir ki, bu istemin  bizzat küçükten gelmesi şart-
tır.

 - Ergin kılınmaya karar verebilmek için hem baba-
nın hem de ananın rızalarını bildirmiş olmaları 
gerekir; onlardan biri razı olmazsa şart gerçekleş-
memiş olur. 

 - Eğer ergin kılınmasına karar verilecek olan küçük, 
velayet altında değil de "vesayet altında" ise ayrı-
ca vesayet dairelerinin izni de gereklidir. 

 -  küçüğe önce vesayet makamı (sulh mahkemesi), 
sonra denetim makamı (asliye mahkemesi) tara-
fından izin verilmesi gerekir

 - Ergin kılınacak küçüğün korunmaya değer menfa-
atinin bulunması gereklidir. 

 - Ergin kılınmaya karar verecek olan mahkeme, kü-
çüğün yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

19. Evlenmenin şekil şartları;

 - Evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin otur-
duğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvu-
rurlar.  Müracaat işlemi özel vekalet ile de yaptırı-
labilir.

 - Evlendirme memuru, belediyelerde belediye 
başkanı veya görevlendireceği memur, köylerde 
ise muhtardır. Bakanlık il nüfus ve vatandaşlık 
müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış 
temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve 
yetkisi verilebilir.

 - Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendir-
meye belediye evlendirme memurlukları ve nüfus 
müdürlükleri yetkilidir.

 - Yurt dışında evlendirme memurluğu görev ve yet-
kisi misyon şefi olan büyükelçi ve başkonsolosu-
nun yanı sıra Dışişleri bakanlığı konsolosluk işle-
rini yürütmek amacıyla yetki vereceği görevlilere 
aittir. 

 - Fahri konsoloslukların yetkisi yoktur. 

 - Başvuru evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü 
yapılır. Nüfus cüzdanları ve nüfus kayıt örnekleri, 
önceki evliliği sona ermişse buna ilişkin belge, sı-
nırlı ehliyetsiz ise yasal temsilcisinin imzası onay-
lanmış yazılı izin belgesi ve evlenmeye engel 
hastalığının bulunmadığına ilişkin sağlık raporunu 
evlendirme memurunu vermek zorundadırlar.

 - Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun 
“red” kararına karşı mahkemeye başvurabilir. 
(Aile Mahkemesi) İtiraz evrak üzerinden incelenir 
ve karara bağlanır. Ancak mutlak butlan sebeple-
rinden birinin varlığı halinde ret kararına karşı açı-
lan davalar basit yargılama usulüne göre görülür. 

 - Evlenme izin belgesi: Verildiği tarihten başlayarak 
6 ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme 
memuru önünde evlenme hakkı sağlar. 

 - Evlenme, evlendirmeye yetkili görevli önünde en 
az iki tanık ile birlikte ve bizzat tarafların varlığında 
aleni olarak yapılır. Tanık sadece, evlenme isteği-
ne ait iradelerin beyanının serbestçe yapıldığına, 
tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve ev-
lenmenin yapıldığına şahittir. Evlendirme memu-
ru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek 
isteyip istemediklerini sorar. Evlenme tarafların 
olumlu sözlü beyanlarını verdiklerini an kurulur. 
Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan 
bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyul-
maması sebebiyle butlanına karar verilemez. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

20. Murisin mirasından pay alacak yasal mirasçıları eşi ve 
altsoyudur. Murisin altsoyu olmasaydı ana babası ile 
birlikte eşi; ana baba da hayatta olmasaydı halefiyet 
yoluyla onların altsoyları ve eşi pay alırdı.

 Murisin tereke toplamı 350.000 TL’dir.Çünkü murisin 
ölümünden önceki 1 yıla kadar olan tasarrufları tere-
keye dahil olur.

 Kardeş murisin saklı pay mirasçıları arasında yer al-
maz.

 Tenkis,saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme 
bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisin-
den en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağla-
rarası kazandırmalardan yapılır. Kamu tüzel kişileri 
ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme 
bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar tarihsel 
önceliğine bakılmaksızın en son sırada tenkis edilir.

 Sağ kalan eş altsoyla birlikte mirasçı olursa eşin yasal 
miras payı mirasın 1/4’üdür. Saklı payı ise yasal miras 
payının tamamıdır. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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21. Teslimsiz kazanma: Zilyetliğin teslimsiz kazanıl-
ması yolları şunlardır:

 - Kısa elden teslim:  Bir eşyayı o ana kadar bir sı-
nırlı ayni veya şahsi hakka dayanarak fer’i zilyet 
sıfatıyla fiili hakimiyeti altında bulunduran kişinin 
zilyetlik türünün bir hukuki işlemle değişmesidir. 
Örnek: (A) ariyet olarak (B) ye verdiği kitabı ona 
satmıştır.(B) daha önce feri zilyet iken satış akdi 
ile asli zilyet haline gelmiştir

 - Zilyetliğin havalesi:  3. bir kişinin vasıtasız zilyetli-
ğinde bulunan bir eşyanın vasıtalı zilyetliğinin ön-
ceki zilyet tarafından zilyetlik durumunda bir deği-
şiklik olmaksızın irade açıklamasıyla yeni zilyede 
devredilmesidir.  

 Üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebile-
ceği sebeplerle eşyayı zilyetliği yeni kazanan kişiye 
vermekten kaçınabilir.

 - Emtiayı temsil eden senetlerin devri yoluyla ka-
zanma: Bir taşıyıcıya veya umumi mağazaya bı-
rakılmış olan malları temsil eden kıymetli evrakın 
teslimi, o malların teslimi gibi sonuç doğurur. Kıy-
metli evrakı iyi niyetle teslim alan kimse ile emtiayı 
iyi niyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık 
çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. 

 - Hükmen teslim:  Eşyanın vasıtalı zilyetliğini dev-
reden kişinin özel bir sebebe dayanarak eşya 
üzerindeki vasıtasız zilyetliğini devam ettirmesidir. 

 Örnek : (A) ,(B) den satın aldığı bir takım elbisede 
gerekli değişikliklerin yapılması için elbiseyi (B) de bı-
rakmış ise elbisenin zilyetliğinin hükmen teslimi söz 
konusudur veya satın alınan aracın bakım onarım için 
bırakılması halinde hükmen teslim söz konusu olur. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

22. Taşınmaz Satış Vaadi

 Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hem noterlerce hem 
de tapu memurlarınca yapılabilir. 

 Noterler sadece taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ya-
pabileceklerinden taşınmaz satış sözleşmesi yapa-
mazlar. Ancak böyle bir sözleşme düzenlenmiş olursa 
bu sözleşme tahvil yoluyla satış vaadi olarak geçerli 
hâle getirilebilir. 

 Noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılan sa-
tış vaadi sözleşmesi taraflardan birinin talebi üzerine 
tapuya şerh verilebilir.  Şerhin etkisi beş yıldır. Beş 
yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte söz konusu şerh, 
tapu memuru tarafından re'sen terkin edilir.

 Satış vaadi sözleşmesi satış sözleşmesinden farklı 
olarak şarta bağlı olarak yapılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

23. Alacaklının temerrüde düşmesinde alacaklının kusuru 
olup olmaması önem taşımaz.

 Alacaklı müteselsil borçlulardan birine karşı temerrü-
de düşerse diğerine karşı da temerrüde düşmüş olur.

 Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu 
hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere teslim 
edeceği şeyi tevdi ederek borçtan kurtulabilir.

 Tevdi yerini,ifa yerindeki hakim belirler.Bununla birlik-
te ticari mallar,hakim kararı olmadan da bir ardiyeye 
tevdi edilebilir.

 Sözleşmenin konusu olan şeyin niteliği veya işin 
özelliği tevdi edilmesine uygun düşmez veya tes-
lim edilecek şey bozulabilir ya da bakımı ,korun-
ması veya tevdi edilmesi önemli bir gideri gerektirir 
ise,borçlu,alacaklıya önceden ihtarda bulunması ko-
şuluyla ,hakimin izniyle onu açık artırma yoluyla sattı-
rıp bedelini tevdi edebilir.

 Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa, ala-
caklının temerrüdü halinde borçlu,borçlunun temerrü-
düne ilişkin hükümlere göre sözleşmeden dönebilir.

 Temerrüde düşen alacak hakkını kaybetmez.Ayrıca ala-
caklının kusurlu olup olmaması durumu değiştirmez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. DEF’İ

 - Bir haktır.

 - Tek taraflı bir beyanla bertaraf edilir.

 - Bir hak olduğu için feragat edilebilir.

 - Hakim tarafından re’sen dikkate alınamaz.

 - Bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından 
kullanılabilir.

 - Bu hak kullanıldığında bazen sürekli olarak bazen 
de geçici bir süre ifadan kaçınmak mümkün olur.

 İTİRAZ

 - Bir hak değil, var olan bir durumun ortaya konma-
sıdır.

 - Tek taraflı bir beyanla bertaraf edilemez.Aksinin 
kanıtlanması gerekir.

 - Bir hak olmadığından ,feragat etmek de mümkün 
olmaz.

  -Hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

 - Bir hak olmadığından ,menfaati olan herkesçe ile-
ri sürülebilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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25. emliki(Devri) yasak olan alacaklar;

 - Nafaka alacakları

  -Manevi tazminat talebi

 - İştira, şufa ve vefa hakları

 - Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan 
bakma alacağı

 - Kullanım ödüncü sözleşmesi ile ödünç alan kişi-
nin ödüncü

 - Vergi alacağı

 - İşçi ücretlerinin ¼'nden fazlası

 - Hasılat kiracısının kullanım hakları

 - İş sahibinin hizmet alacağı

 - Tarafların iradi olarak yasakladığı haller

Doğru cevap B seçeneğidir.

26. SÜRELİ ÖNERİ;   

 Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapıl-
masını öneren ,bu sürenin sona ermesine kadar 
önerisiyle bağlıdır.Kabul bu süre içinde kendisine 
ulaşmazsa,önerisiyle bağlılıktan kurtulur.

 Öneren önerisinde belirttiği süreyi sonradan tek taraflı 
iradesiyle kısaltamaz ancak uzatabilir.

 SÜRESİZ ÖNERİ;

 Süresiz öneride,kabul için süre belirlenmeksizin 
hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul 
edilmezse,öneren önerisiyle bağlılıktan kurtulur.

 Doğrudan doğruya öneride öneri kabul edildiği andan 
itibaren hüküm sonuç doğurur,sözleşme kurulur.Do-
laylı öneride ise kabul beyanının gönderildiği andan 
itibaren hüküm sonuç doğurur,kabulün vardığı andan 
itiibaren sözleşme kurulur.

 Kabul haberi vaktinde gönderilmiş olmasına karşın, 
önerene geç varmışsa,öneren önerisi ile bağlı olma-
dığını derhal ihbar etmek suretiyle ,öneri ile bağlı ol-
maktan kurtulur.

 Öneren bağlılık süresi içinde ölmüşse,önerenin şah-
sının önem taşıdığı bir sözleşme değilse,mirasçılar 
açısından öneriyle bağlılık devam eder. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

27. Muvazaa türleri;

 MUTLAK (BASİT-ADİ) MUVAZAA:Taraflar gerçek-
te hiçbir işlem yapmadıkları halde,başkalarına karşı 
sanki bir hukuki işlem yapmış gibi görünmek konu-
sunda anlaşırlar kiibuna mutlak muvazaa denir.

 NİSBİ (NİTELİKLİ) MUVAZAA:Taraflar aralarında 
yaptıkları gerçek bir hukuki işlemi görünürdeki işlemin 
arkasına gizlemek,yani sanki görünürdeki işlemi yap-
mış gibi görünmek konusunda anlaşırlar ki,buna da 
nisbi muvazaa denir.

 Muvazaalı İşlemlerin Geçersizliği;

 - Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki 
işlem ister mutlak muvazaa,isterse nisbi muvaza-
alı olsun geçersizdir,batıldır.

 - Ancak bu nitelikli muvazaalı gizli işlem,tarafların 
gerçek iradelerini yansıttığı için eğer kanunen o 
işlemin yapılması için zorunlu kılınmış şekil şartı-
na uyularak yapılmışsa geçerli olacaktır.

 - Muvazaalı işlem taraflar arasında hiçbir hukuki 
sonuç alacak ve borç doğurmaz.

 - Yapılan sözleşmenin muvaazalı olduğu iddiası 
3.kişilere karşı ileri sürülebilir.Ancak bazı istisnai 
hallerde 3.kişilere karşı muvazaa iddiasında bulu-
nulamaz. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

28. Kusursuz İmkansızlık Özellikleri;

 - İmkansızlık nedeniyle borcun sona ermiş sayılabil-
mesi için imkansızlığa konu olan borcun “parça 
borcu” olması gerekir.Zira cins borçlarının imkan-
sızlaşmaması genel kuraldır.

 - İmkansızlık sözleşme yapıldıktan sonra meydana 
gelmiş olmalıdır.

 - Borcun ifasının imkansız hale gelmesinde borçlu-
nun kusuru bulunmamalıdır.Kusurun bulunmadı-
ğını ispat yükü borçluya aittir.

 - Borç ilişkisinin kurulmasından sonra borçlunun ku-
suru olmaksızın meydana gelen imkansızlık,borcu 
sona erdirir.

 - İfa imkansızlığı nedeniyle borcun sona ermesi 
durumunda,tarafların birbirlerinden aldıklarını 
iade edebilmeleri yalnız karşılıklı borç yükleyen 
sözleşmelerde söz konusu olur.

 Borçlunun edimin imkansızlaştığını gecikmeksizin 
alacaklıya bildirmeli ve zararın artmaması için gerekli 
önlemleri almalıdır. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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29. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI

 1. Gelir Sağlamayı  hedefi :  bir işletmenin ticari iş-
letme olabilmesi için gelir sağlamayı hedeflemesi 
gerekir. 

 2. Süreklilik (Devamlılık) : İşletmenin ticari işletme 
sayılabilmesi için gelir sağlamak amacıyla sürekli 
olarak faaliyette bulunma niyeti taşıması gerekir. 

 Ayrıca unutulmaması gerekir ki işletmelerde süreklilik 
esastır lakin daimilik söz konusu değildir.

 3. Bağımsızlık:  Bağımsızlık hem iç ilişkide hem dış 
ilişkide bir işletmenin başka bir işletmeye bağlı ol-
madan hareket edebilme yetisidir. 

 4. BELİRLİ BİR ÇAPI AŞMAK (ESNAF SINIRLARI-
NI AŞMAK)

 Ticari işletmelerin diğer önemli özellikleri;

 - Ticari işletmeler tüzel kişiliğe sahip değildir. 

 - Ticari işletmelerin Devir sözleşmesinin yazılı ola-
rak yapılması geçerlilik şartıdır. Sözleşmenin tica-
ret siciline tescili ve ilanı zorunludur. 

 - Kural olarak işletmeyi devralan alacakları ve borç-
ları da devralır.  Devreden borçlardan dolayı dev-
ralanla birlikte 2 yıl daha müteselsilen sorumludur. 

 * İşletmenin devri halinde ticaret unvanı da devre-
dilmiş olur. Taraflar açıkça belirtirlerse ticaret un-
vanı devrin dışında tutulabilir. 

 * Ticaret unvanının işletmeden ayrı tek başına devri 
ise mümkün değildir.

 * Ticari işletmenin devri, varsa şubelerinin de devri-
ni kapsar. Aksi öngörülemez.

  -  Devreden, devrettiği işletme ile o bölgede rekabet 
etmeme borcu altına girer.

Doğru cevap B seçeneğidir.

30. TACİR VE TACİR YARDIMCILARI

 A.TACİR :  TTK’da tacir gerçek kişi tacir ve tüzel 
kişi tacir olarak ikiye ayrılır. 

 1. Gerçek Kişi Tacir :Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi 
olsa, kendi adına ve hesabına işleten kişi tacirdir. 

 a. Tacir Sayılanlar: Bir ticari işletmeyi kurup açtığı-
nı, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan 
araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret 
siciline tescil ettirerek durumunu ilan etmiş olan 
kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir 
sayılır.

 - Ayrıca, bir gerçek kişinin “tacir” sıfatını kazanması 
için fiil ehliyetine sahip olması şartı aranmamak-
tadır. Bu nedenle ;Küçük ve kısıtlılara ait ticari iş-
letmeyi, bunların adına işleten yasal temsilci, tacir 
sayılmaz. Tacir sıfatı temsil edilene aittir

 b. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar:Bu kişiler tacir olmanın 
nimetlerinden faydalanmazlar lakin külfetlerinden 
dolayı sorumlulukları vardır.

 ● Veli, vasi, kayyım gibi yasal temsilciler

 ● Mümessil gibi iradi temsilciler

 ● İmzasıyla işletmeyi borç altına sokmaya yetkili 
olanlar

 ● İşletmesi olmadığı halde varmış gibi davrananlar

 TÜZEL KİŞİ TACİRLER

 1. TİCARET ŞİRKETLERİ :Anonim, limited, kollek-
tif, adi komandit, sermayesi paylara bölünmüş adi 
komandit şirketleri ve kooperatiflerden ibarettir. 

 2. AMACINA ULAŞMAK İÇİN BİR TİCARİ İŞLETME 
İŞLETEN DERNEK VE VAKIFLAR

 - Kural olarak dernekler ve vakıflar bir ticari işletme 
işletseler dahi tacif sıfatını kazanamazlar. Ancak 
kamuya yararlı olmayan bir dernek veya vakıf bir 
ticari işletme işletiyorsa tacir sıfatını kazanır. 

 3. KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN KURU-
LAN İŞLETMELER : Devlet, il özel idaresi, beledi-
ye, köy tarafından  kurulan kuruluşlardır.  Burada 
tacir sıfatıyla kastedilen KAMU İKTİSADİ TEŞEB-
BÜSLERİDİR. 

 4. DONATMA İŞTİRAKİ : Donatma işitirakinin tüzel 
kişiliği yoktur. Lakin tacir sayılır. 
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 TACİR OLMANIN SONUÇLARI

 GENEL SONUÇLARI:

 - Ticari işletmeyi 15 gün içinde ticaret siciline tescil 
ettirmek

 - Odalara kayıt yaptırmak

 - Ticaret unvanını kullanmak

 - Defter ve belge tutmak

 - Basiretli olmak

 - Yapılan iş karşılığında fatura vermek. (Alan kişi 
fatura içeriğine 8 gün içinde itiraz etmezse kabul 
etmiş sayılır.)

 - İflasa tabi olmak

 - Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşür-
meye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye 
ilişkin ihbar ve ihtarlar; noter aracılığıyla, taahhüt-
lü mektupla, telgraf veya güvenli elektronik imza 
kullanılarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır. Bu 
şekle uymak ispat şartıdır.

 TACİR YARDIMCILARI

 BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI

 1. Ticari Temsilci (ticari mümessil)

 2. Tİcari Vekil

 3. Seyyar Tüccar Memuru(pazarlamacı)

 BAĞIMSIZ TACİR  YARDIMCILARI

 1. Acente

 2. Komisyoncu

 3. Simsar (tellal)

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. ADİ ŞİRKET:  En az 2 gerçek ya da tüzel kişi tarafın-
dan kazanç elde etmek ve bu kazancı paylaşmak için 
kurulurlar.Üst sınırı yok.

 KOLLEKTİF ŞİRKET : En az 2 gerçek kişi tarafından 
bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulurlar.Üst sınır 
yok sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilir. 

 Adi Komandit şirket :  En az 2  kişi ile kurulur. Üst 
sınır yok. Komandite (sınırsız sorumlu) ortak gerçek 
kişi olmalı. Komanditer ise hem gerçek hem de tüzel 
kişi olabilir. 

 Paylı komandit : En az 5 kişi ile kurulur. 

 ANONİM ŞİRKETLER : En az 1 gerçek veya tüzel 
kişi tarafından ortaklarına kar payı (temettü) dağıtmak 
amacıyla kurulurlar. Üst sınır yoktur. 

 LİMİTED ŞİRKET: Enaz 1 en fazla 50 kişiyle kurulur. 
Gerçek kişi de tüzel kişi de olabilirler. 

 KOOPERATİFLER : En az 7 kişiyle kurulur. Üst sınır 
yok. Gerçek veya tüzel kişi olabilirler. 

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket: En az 
5  kişiyle kurulur üst sınır yoktur. Komandite (sınırsız 
sorumlu) ortak gerçek kişi olmalı. Komanditer (sınırlı 
sorumlu) ortak ise hem gerçek hem de tüzel kişi olabi-
lir.

Doğru cevap C seçeneğidir.



10

4. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

32. Adi komandit şirket

 - Bazı ortakların sınırsız sorumlu (komandite), bazı 
ortakların ise sınırlı sorumlu (komanditer) olduğu 
şirkettir. Şahıs şirketidir. 

 - Ticaret unvanı: Komandite ortaklardan en az bi-
rinin ad soyadı ve ticaret unvanı çekirdek kısmı 
oluşturur. 

 - Kişi unsuru: En az 2 ortak gerekir. Komandite or-
taklar gerçek kişi olmak zorundadır, komanditerler 
gerçek veya tüzel olabilirler. 

 -  Sermaye unsuru: Komanditer ortak, kişisel emek 
ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. 

 - Bir şirketin komandit şirket olduğu açıkça saptana-
mıyorsa o şirket kolektif şirket hükümlerine tabi olur. 

 - Komanditer ortağın ise yönetim hakkı yoktur ve 
ona bağlı olan itiraz hakkı da yoktur.

 Olağan denetleme hakkı: İş yılı sonunda denetim 
hakkını kullanabilir. Üstelik şirketle rekabet ederse 
olağan denetleme hakkını yitirir. 

 Olağanüstü denetleme hakkı: İstisnaidir. Önemli se-
beplerin varlığı halinde mahkeme kararı ile her zaman 
kullanılabilir. Sözleşme ile kaldırılamaz. 

 - Komandite ortaklar, kolektif şirketlerdeki gibi reka-
bet yasağına tabidir. 

 Komanditer ortaklar için ise rekabet yasağı yoktur. 
Ancak rekabet ederse de olağan denetleme hakkını 
yitirir. 

 - Komandite ortak her şeyi sermaye olarak koyabi-
lir. Komanditer ortak ise emek ve ticari itibarı ser-
maye olarak getiremez. 

 - Komanditer ortağın zarara katılma borcu  taahhüt 
ettiği sermaye ile sınırlıdır. 

 - Temsile komandite ortak yetkilidir. Komanditer or-
tak ise yasal temsilci olamaz, iradi temsilci (tacir 
yardımcısı sıfatıyla) olabilir. Ancak yasal temsilci 
gibi üçüncü kişilerle ilişki kurarsa komandite gibi 
sorumlu olur.

 - Komanditer ortağın ölümü kural olarak şirketin in-
fisahını gerektirmez. 

 - Komandite ortağın ölümünde ise kolektif şirketteki 
hükümler geçerlidir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

33. Kıymetli evrakta tür(nev’i ) değiştirme:

 Nama, emre veya hamiline yazılı bir senedin, teda-
vüle çıktıktan sonra, kendi türünden çıkarılıp diğer bir 
türe çevrilmesidir. İki şekilde gerçekleşebilir. 

 1.  Kanuni tahvil: Senedin türünün kanun gereği de-
ğişmesidir. Ör: Kambiyo senetlerinde, ödememe 
protestosundan veya protesto için öngörülen öde-
me gününü takip eden 2 iş günü içerisinde pro-
testo çekme süresinin dolmasından sonra yapılan 
ciro, gecikmiş ciro olarak adlandırılır. Gecikmiş 
ciro ise alacağın temliki hükümlerine tabidir. Yani 
emre yazılı bir senet nama yazılı senede kanunen 
dönüşmüş olur. 

 2.  İradi tahvil:  Nama veya emre yazılı senet, ancak 
kendisine hak verdiği ve borç yüklediği tüm kişile-
rin senet üzerine yazılı onay vermeleri ile hamile 
yazılı senede dönüşebilir. Bir kişinin onay verme-
mesi dahi tür değiştirmeyi engeller. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

34. Poliçenin Cirosu

 -  Ciro, emre yazılı senetlerdeki hakkın devrine yö-
nelik irade beyanıdır. 

 -  Poliçenin ön yüzüne, arka yüzüne veya alonja 
yazı ve imza atmakla olur. 

 - Ciro kayıtsız-şartsız yapılır. Kayıt şart varsa yazıl-
mamış sayılır, ciro ise geçerli olur. 

 - Kısmi ciro geçersizdir 

 -  Çizilmiş ciro, metin hiç yazılmamış anlamına gelir. 

 -  Ciro, muhataba, keşideciye veya poliçeyle borç 
altına girmiş herhangi bir kişiye yapılabilir. 

 - Alacağın temlikinden farklı olarak ciroda ciranta 
senetten doğan hakları devreder ve bu nedenle 
hamile karşı sahip olduğu şahsi def’i haklarını 
yeni hamile karşı ileri süremez.

 -  Kural olarak ciro, en geç ödeme gününü takip 
eden 2 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

 -  Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçelerde ciro 
süresi keşide tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu sü-
reler geçtikten sonra yapıla ciro, gecikmiş cirodur 
ve gecikmiş ciro artık alacağın temliki hükümleri-
ne tabi olur. 

 TAM CİRO: Senedin ciro edildiği kişinin ad ve soyadı 
ile ciro edenin imzası bulunur. 

 BEYAZ CİRO: Sadece ciro edenin imzası bulunur. 

Doğru cevap B seçeneğidir.
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35. Şikâyet, icra (ve iflâs) dairelerinin hukuka aykırı olan iş-
lemlerin iptalini veya düzeltilmesini sağlamak için kabul 
edilmiştir. Kanunun açıkça öngördüğü hallerde icra(ve 
iflâs) dairelerinden başka organların işlemlerine karşı 
da şikâyet yoluna gidilebilir. Bu organlar şunlardır:

 1. İflâs Bürosu

 2. İflas idaresi 

 3. Birinci Alacaklılar Toplantısı

 4. İkinci Alacaklılar Toplantısı       

 Şikâyet Sebepleri:

 1. İşlemin Kanuna Aykırı Olması: Bir kanun hükmü-
nün hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanma-
sıdır. 

 2. İşlemin Hadiseye (olaya) Uygun Olmaması

 3. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi

 4.  Bir Hakkın Sebepsiz Olarak Sürüncemede Bıra-
kılması

 Şikâyet Süresi : Kural olarak  Şikâyet süresi 7 gün-
dür: şikâyet süresi şikâyet edenin şikâyet konusu iş-
lemi öğrendiği günden itibaren başlar. Şikâyet süresi 
HAK DÜŞÜRÜCÜ niteliktedir.

 Şikâyetin süreye tabi olmadığı haller: 

  a. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebep-
siz sürüncemede bırakılmasından 

  b. Kamu düzenine aykırılık: Örneğin;Borçluya öde-
me emri gönderilmeden mallarının haczedilmesi, 
icra müdürünün açık arttırmaya katılarak ihaleyi 
kendi adına yaptırması.

 Şikâyet Usulü:

 Şikâyet İCRA mahkemesine yapılır.

 İstisna:  KSM iflâs yolunda şikâyet İCRA DAİRESİNE 
yapılır, iflâs davasına bakan Ticaret M.since incelenir.

 - İZALEY-İ ŞÜYU ve tereke memuruna karşı sulh 
hukuk hakimliğine

 - Şikâyeti incelemek için duruşma yapıp yapmama-
ya karar verebilir. Duruşmasız incelemeler 10 gün 
içinde sonuçlandırılmalıdır. Duruşmalı olanlarda 
önemli sebepler dışında duruşmalar ertelemez ve 
erteleme süresi 1 ayı geçemez. 

 - Basit yargılama usulü uygulanır.

 - İlgililer duruşmaya çağrılır.

 - Şikâyet kendiliğinden icrayı durdurmaz. İCRA 
MAHKEMESİ gerekli görürse icranın geri bırakıl-
masına karar verebilir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. İTİRAZIN İPTALİ

 - İtirazın iptali davası açabilmek için yapılan bir 
ilamsız icra takibine borçlunun süresi içerisinde 
itiraz etmesi, alacaklının BİR (1) yıl içerisinde 
dava açması ve borçlunun itirazının icra mahke-
mesinde kaldırılmamış olması gerekir. süre itira-
zın alacaklıya tebliğinden itibaren başlar.

 - Alacaklı 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası aç-
mazsa yaptığı ilamsız takip düşer.

 - İtirazın iptali davasında görevli mahkeme dava 
konusunun değerine göre sulh ya da asliye hukuk 
mahkemesidir.

 - Dava kabul edilirse borçlu 3(ÜÇ) gün içerisinde 
mal beyanında bulunmak zorundadır. 

 - İtirazın iptali davasında borçlu haksız bulunursa 
ve alacaklı dava dilekçesinde istemde bulunmuş-
sa, borçlu icra inkar tazminatına mahkum edilir.

 - İcra inkâr tazminatında borçlunun kötü veya iyi 
niyetli olması önemli değildir.

 İstisna; borçlunun yerine veli, vasi, kayyım veya mi-
rasçısı itiraz etmişse bu durumda başvuranların kötü 
niyetli olması gerekir.

 DAVANIN REDDİ: Mahkeme yaptığı incelemede, ta-
kip konusu alacağın olmadığı kanısına varırsa itirazın 
iptalini reddeder. Alacaklının takibinin haksız ve kötü 
niyetli olduğuna karar verilirse, borçlunun istemi üze-
rine kötü niyet tazminatına mahkûm edilir.

 Tazminat miktarı reddolunan alacak miktarının %20
'den aşağı olamaz. 

Doğru cevap A seçeneğidir.
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37.  Mükellefiyetler Listesi:

 - Satılan taşınmazın üzerindeki sınırlı ayni haklar 
ve tapu siciline şerh verilmiş hakların belirtilmesi-
dir.

 - İlgililere tebliğ edilir ve 3 gün içinde itiraz edilmez-
se kesinleşir. İtiraz edilirse icra müdürü dosyayı 
icra mahkemesine gönderir. İcra mahkemesi takip 
devam etmesine veya ertelenmesine karar verir. 
Bu durumda ilgililer kararın tefhim ve tebliğinden 
itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinde istihkak 
davası açabilir.

 İki fonksiyonu vardır:

 a) tapu sicili hükmünde olması,

 b) Satış bedelinin paylaştırılması şeklini gösterir bir 
sıra cetveli olması

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. İhtiyati haciz: alacaklının bir para alacağının  zama-
nında ödenmesini güvence altına almak için borçlu-
nun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. 

 İhtiyati haciz talebi için gerekli şartlar: Alacağın 
vadesi gelmiş olmalıdır, Alacak bir rehinle temin edil-
memiş olmalıdır ve ihtiyati haciz nedenlerinden biri 
olmalıdır.

 İhtiyati Haciz Kararı: Genel mahkemeler görevlidir. 
İhtiyati hacze karar veren mahkeme, bu kararla bir-
likte kural olarak alacaklıdan teminat alınmasına da 
karar verir.

 İhtiyati Haciz Kararına İtiraz: ihtiyaten hacze karşı 
borçlu ve üçüncü kişiler itiraz edebilir. İtiraz mahke-
menin yetkisine, ihtiyati haciz nedenlerine ve teminata 
ilişkin olabilir. İtiraz süresi 7 gündür ve süre hak düşü-
rücü niteliktedir. İtiraz nedenlerine örnek olarak şunlar 
verilebilir:

 -  Alacağın muaccel olmadığı itirazı

 -  Aynı borç için 2. Kez ihtiyati haciz kararı verildiği 
itirazı

 -  Alacağın rehinle teminat altına alındığı itirazı

 -  Mahkemenin yetkisiz olduğu itirazı

 -  Teminatın yetersiz olduğu itirazı

 İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi

 - Alacaklı mahkemeden aldığı İhtiyati haciz kararını 
icra dairesine vererek yerine getirtir.

 Alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itiba-
ren 10 gün içinde icra dairesine başvurarak ihtiyati 
haciz kararının yerine getirilmesini(infazını isteme) 
istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati haciz kararı 
kendiliğinden kalkar.  İhtiyati haczin yerine getirilmesi-
ne ilişkin şikayetler, icra işlemini yapan icra dairesinin 
bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. 

 İhtiyati Haczin Kesinleşmesi : Borçlunun malla-
rına icra dairesi tarafından ihtiyati haciz konulduk-
tan itibaren alacaklı   7 gün içinde harekete geçe-
rek; Mahkemede dava açmalı ya da İcra dairesinde 
takibi(tamamlayıcı merasim) yapmalıdır. Aksi halde 
ihtiyati haciz düşer.

 İcra takibinde borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu 
itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Bu durumda ih-
tiyati haczin düşmemesi için alacaklının itirazın tebliği 
tarihinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinde 
itirazın kaldırılması yoluna başvurması veya mahke-
mede itirazın iptali davası açması gerekir.

 Borçlu yapılan takipte ödeme emrine itiraz etmez ya 
da dava veya takipler sonunda itirazı kaldırılır veya 
mahkemece iptal edilirse , ihtiyati haciz kesin hacze 
dönüşür.

 İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası:

 Haksiz bir ihtiyati hacizden zarar gören borçlu ve 3. 
Kişiler bu zararını ihtiyati haciz koyduran alacaklıya 
karşı tazminat davası açarak giderebilir. Alacaklının 
tazminata mahkum edilmesi için kusurlu olması ge-
rekmez.

 Tazminata hükmedebilmenin koşulları:

 -  Borçlunun malları için alınan ihtiyati haciz kararı 
yerine getirilmiş olmalı

 -  Borçlu ya da üçüncü kişi haksız ihtiyati hacizden 
dolayı zarar görülmüş olmalı

 -  Zarar ile haksız ihtiyati haciz arasında illiyet bağı 
olmalı

 -  İhtiyati haciz koyduran alacaklı haksız çıkmış ol-
malı

 -  Bu dava genel mahkemelerde, genel hükümlere 
göre görülür.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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39.  Ticaret mahkemesinin temel görevleri;

 -  İflâs kararı vermek, iflasın kaldırılması ve kapan-
masına karar vermek.

 -  Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda iflâs 
ödeme emrine karşı yapılan şikâyetleri incelemek

 -  Sıra cetveline itiraz davasına bakmak

 -  Konkordato kararı ve mühleti vermek

 -  Taksiratlı müflisin ya da adi müflisin yaptığı itibarın 
yerine getirilmesi istemlerini incelemek ve karar 
vermek.

Doğru cevap C seçeneğidir.

40. - GİF de takibin senede dayanması ve bunun takip 
talebine eklenmesi zorunlu değildir  lakin takibin 
KMSİ takibin kambiyo senedine dayanması ve se-
net aslının takip talebine eklenmesi zorunludur.

 - GİF de ödeme itiraz ve şikâyet süreleri 7 gündür 
lakin  KSMİ ,itiraz ve şikayet süreleri 5 gündür

 - GİF de ödeme emri 3 gün içinde gönderilmelidir 
lakin KSMİ ödeme emri hemen gönderilmelidir.

 - GİF de ödeme emrine şikayet sözlü veya yazılı 
olarak icra mahkemesine yapılır ve bu mahkeme 
tarafından incelenir lakin KSMİ ödeme emrine 
şikayet bir dilekçe ile icra dairesine yapılır ancak 
ticaret mahkemesi tarafından incelenir.

 - GİF de alacak rehinle de güvence altına alınmış-
sa önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
yapılması zorunludur lakin KSMİ alacak rehinle 
güvence altına alınmışsa bile bu yola başvurma-
dan doğrudan KSM dayanarak takip yoluna baş-
vurabilir.

 Genel iflas yolunda ödeme süresi 5 gün, kambiyo se-
netlerine mahsus iflas yolunda ödeme süresi 10 gün-
dür. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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İKTİSAT
(ÇÖZÜMLER)

1. Marjinal fayda savunucularına göre, herhangi bir mal 
ya da hizmetin değerini, o maldan kullanılan son bi-
rimden sağlanan fayda (marjinal faydası) belirlemek-
tedir. Dolayısıyla bir maldan tüketilen miktar arttıkça 
marjinal fayda azaldığından, aynı zamanda söz konu-
su mala ödenmek istenen fiyat azalmaktadır. Böylelik-
le elmas-su çelişkisini açıklamak mümkün olmaktadır.

 Elmas ziynet eşyası olarak dünyada miktarı az oldu-
ğundan, miktarı bol olan temel gıda maddelerine göre 
daha pahalıdır. (Elmas-su paradoksu ya da değer pa-
radoksu)

Doğru cevap D seçeneğidir.

2. Tam tamamlayıcı X ve Y mallarının kayıtsızlık eğrisi, 
Leontief fayda fonksiyonu ile ifade edilir.

 U = min(aK, bL)

 

6Y

3Y

Y malı

4X2X
0 X malı

U2

U1

 X ve Y mallarının tam tamamlayıcı olması bu mallar 
arası ikame ilişkisinin olmadığını gösterir. Yani marji-
nal ikame oranı sıfırdır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

3. Doğrusal talep fonksiyonu üzerinde eğim her noktada 
aynı, fiyat esnekliği ise her noktada farklıdır. Malın fi-
yatı yükseldiğinde talep esnekliği artar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

4. Geometrik düzlemde, orijinden geçen bir doğrunun 
herhangi bir noktadaki eğimi, o grafikte yatay eksen-
de temsil edilen bağımlı değişkenin ortalama değerini 
verir. Buna karşılık, bir eğrinin herhangi bir noktadaki 
eğimi, bağımlı değişkene ait marjinal değeri gösterir. 
Bu durumda toplam maliyet fonksiyonunda orijinden 
geçen doğru aynı zamanda eğriye teğet ise ortala-
ma ve marjinal maliyet birbirine eşittir. Bu nokta aynı 
zamanda ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu 
noktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

5. Q = K0,5.L0,5 Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunda 
L ve K faktörleri 3 kat artırılırsa;

 Q1 = K0,5.L0,5

 .Q K L3 3
, ,

1

0 5 0 5
= _ _i i

 . . .Q K L3 3, , , ,
1

0 5 0 5 0 5 0 5=

 . .Q K L3 , , , ,

Q
1

0 5 0 5 0 5 0 5

0

= +
1 2 344444 44444

 Q1 = 3.Q0

Doğru cevap B seçeneğidir.

6. Dengeden uzaklaşan örümcek ağı teoremine göre, bir 
malın talep eğirisinin eğimi, arz eğrisinin eğiminden 
daha büyük (talep eğrisi arz eğrisine göre daha dik-
se), piyasa dengesindeki bozulma, dengeden uzakla-
şan bir şekilde dalgalanmasına neden olacaktır.

 

S

D
Q

P

q4 q2 q0 q1 q3 q5

 Talep eğrisinin eğimi, arz eğrisinin eğiminden büyük-
se açılan Cob-web geçerlidir. Yani talep eğrisi arz eğ-
risine göre dik olmalıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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7. Firma üzerine salınan verginin ne kadarının tüketiciye 
yansıyacağı arz ve talep esnekliklerine bağlıdır.

– eS = 0 ise verginin tamamını üretici öder.

– ed = 0 ise verginin tamamını tüketici öder.

– |eD| > eS ise verginin büyük kısmını üretici öder.

– |eD| < eS verginin büyük kısmını tüketici öder.

– |eD| = eS ise vergiyi üretici ve tüketici eşit paylaşır-
lar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

8. Tam rekabetçi firmanın sabit maliyetlerinin (TFC) art-
ması;

 TC↑ = TVC + TFC↑

 AC
Q

TC
-

-
=

 AVC
Q

TVC
=  değişmez.

 MC
Q

TC

D
D

=  değişmez.

 Toplam sabit maliyetlerin artması, toplam maliyeti ve 
ortalama maliyeti artırır. Eğriler yukarı kayar. Marji-
nal maliyet ve marjinal hasılat eğrilerinin eğimleri ve 
konumları değişmez. Çünkü değişken maliyet sabit 
kalmıştır, bu nedenle ortalama değişken maliyette de-
ğişmez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

9. Tam rekabetçi bir firmada fiyatın ortalama değişken 
maliyete eşit olması (P=AVC) toplam sabit maliyetleri 
kadar zarar etse de üretimini sürdürmeye devam ede-
ceği anlamına gelir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

10. Tam rekabetçi piyasadaki firma kapanma noktasında 
(P=AVC) fiyat ortalama değişken maliyete eşittir. Bu 
durumda toplam hasılat toplam değişken maliyete 
eşittir.

  P = AVC

  . .P Q AVC Q

TR TVC

=
1 2 34444 44449

 Üretici fazlası = TR – TVC

 Üretici Fazlası = 0'dır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

11. Tam rekabet piyasasındaki firmalar tam ikame mallar 
üretir. Bundan dolayı firmaların mallarına olan talep 
eğrisinin esnekliği sonsuzdur.

 

D=AR=P=MR

P

Q

 Tekelci rekabet piyasasındaki firmalar yakın ikame 
mallar üretirler. Bundan dolayı talep eğrisi negatif 
eğimlidir.

 

D=AR=P

P

Q

 Yani bir firmanın sattığı ürünün piyasada ikamesinin 
artması, firmanın talep eğrisinin esnekliğinin artması-
na neden olur.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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12. Cournot modeli iki firmanın varlığı altında geliştirilmiş-
tir. Bu modelde iki firmada lider firmadır.

 1. lider firmanın üretimi  q
3

1
1
=

 2. lider firmanın üretimi  q
3

1
2
=

 Q = q1 + q2

 Q
3

1

3

1

3

2
= + =

 Q
3

2
=  piyasadaki toplam üretim

 Cournot modelinde firma sayısı artarsa,

 Q
n

n

1
=
+

 piyasa üretimini

 q
n 1

1
=
+

 firma üretimini verir.

 n: Firma sayısı

 Bu durumda 4 firma olursa;

 Q
5

4
=

 

q

q

q

q

Q

5

1

5

1

1

5

1

5

4

5

1

2

3

4

=

=

=

=

=

_

`

a

bbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbb

 Firmanın üretimi azalır, piyasa üretimi artar.

Doğru cevap E seçeneğidir.

13. Akım değişken: Belli bir zaman aralığında (aylık, yıl-
lık) değeri ölçülebilen değişkendir. Örneğin;

– Yatırım

– Tasarruf

– GSYİH

– Bütçe açığı/fazlası

– Cari açık/fazla

– Servet stok bir değişkendir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

14. c = 0,80

 t = 0,50

 T 75D =

 ∆Y = ?

 
.

Y
c t

c T
1 1

1
D D=

- -_ _i i

 
, . ,

. , .Y
1 0 80 1 0 50

1
0 80 75D =

- -
-_ _i i

 
, . ,

Y
1 0 80 0 50

60
D =

-

-

 
,

Y
1 0 40

60
D =

-

-

 
,

Y
0 60

60
D =

-

 ∆Y = –100

 Denge millî gelir seviyesi 100 birim azalır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

15. Soruda hızlandıran etkisinin tanımı yapılmıştır. Bu et-
kiye göre planlanan yatırımlar millî gelirin bir fonksiyo-
nudur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

16. Spekülatif amaçlı para talebi finansal varlıkların değe-
rinde ortaya çıkan belirsizlikten yararlanmak amacıyla 
para tutulmasıdır. Faizle ters orantılıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

17. Toplam harcamalar içerisinde negatif değere sahip 
olabilecek tek unsur net ihracattır. Çünkü net ihracat, 
toplam ihracattan toplam ithalatın düşürülmesi ile elde 
edilir. Şayet ülkenin ithalat düzeyi, ihracatını aşmışsa 
(bkz. Türkiye) net ihracat eksi değerini alır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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18. Enflasyon ve işsizliğin bir arada görülmesine stagflas-
yon denir. Bu olgu 1973-74 OPEC şoku sonrasında 
meydana gelmiştir.

 Petrol fiyatlarındaki artış negatif arz şoku yaratarak 
toplam arz eğrisinin sola kaymasına neden olmuştur.

 Üretim ve gelir düşmüş, fiyatlar artmıştır.

 
AS1

AS0

AD0

Y
Y0Y1

P

P1

P0

2

1

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. 

Y

i

I
II

III
IV

LM

IS

 IS eğrisinin solunda, LM eğrisinin sağında kalan böl-
ge III numaralı bölgedir. Bu bölgede mal piyasasında 
talep fazlası olduğu için yatırımlar tasarruflardan fazla 
olur. (I > S) Çünkü firmalar fazla olan talebi karşıla-
mak için yatırım harcamalarını arttırırlar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

20. Bir ülkede yapılan devalüasyonun net etkilerinin za-
man içerisinde ortaya çıkacağını gösteren eğri J eğri-
sidir. Bu analize göre devalüasyon net ihracatı hemen 
artırmaz. Çünkü devalüasyon yapan ülkenin ihraç 
mallarının ucuzladığını ithalatçı ülkelerin yatırımcıları 
tarafından ve ticaret bağlantılarının yapılması belirli 
bir süreyi gerektirir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

21. BP eğrisi üzerindeki her noktada ödemeler bilançosu 
dengesini gösterir.

 BP eğrisinin eğimini artıran faktörler marjinal ithalat 
eğiliminin artması ve sermaye hareketlerinin faize 
duyarlılığının azalmasıdır. (BP dikleşir.) Reel döviz 
kurundaki artış ihracatı artırıp, ithalatı azaltacağından 
BP eğrisi sağa kayar.

 Marjinal tüketim eğilimi IS eğrisini etkiler.

Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Bu durum ancak toplam arz(AS) eğrisinin yatay ekse-
ne paralel olması durumunda mümkündür.

Doğru cevap C seçeneğidir.

23. Monetarist yaklaşıma göre para arzı istikrarlı olarak 
sabit oranda artırılmalıdır. Bu kurala dayalı para politi-
kası, para arzının yaklaşık olarak büyüme oranı kadar 
artırılmasını gerekli kılar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

24. Döviz kurunun düşük olması, yerli paranın değerinin 
artmış olması anlamına gelir. Bu durumu koruyabil-
mek için yurt içi faiz oranlarının yükselmesi gerekir. 
Bunun için de LM eğrisinin sola kayması gerekir.

Doğru cevap B seçeneğidir.



18

4. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

25. Fisher'i miktar kuramına göre paranın dolanım hızı 
sabittir. Nedenleri;

– Halkın alışkanlıklarının kısa dönemde değişmeme-
si

– Tüketim alışkanlıklarının kısa dönemde değişme-
mesi

– Ücretlerin ödeme sıklığının kısa dönemde değiş-
memesi

– Örgütsel ve kurumsal faktörlerin değişmemesi

– Beklentilerin hızlı değişmemesi

Doğru cevap D seçeneğidir.

26. TCMB'sı parası içinde yer alan rezevr para içinde;

1. Emisyon

2. Bankalar mevduatı

 – Bankalar zorunlu karşılıkları

 – Bankalar serbest imkanı

3. Fon hesapları

4. Banka dışı kesim mevduatları

 Hazine borçları MB'nın aktiflerinde iç varlıkları arasın-
da yer alır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

27. Taylor kuralına göre, enflasyon hedeflemesi strate-
jisinin para politikası araç değişkeni kısa vadeli faiz 
oranıdır.

 iT = p + 0,5.(Y – Y*) + 0,5(π – π*) + 2

 iT: MB'nın belirlediği kısa vadeli faiz oranı (overnight)

 π: Fiili enflasyon oranı

 π*: MB'nın hedeflediği enflasyon oranı

 Y: Fiili milli gelir düzeyi

 Y*: Potansiyel üretim düzeyi

 Taylor kuralına göre enflasyonun artış gösterdiği du-
rumlarda para otoritesi nominal faiz oranını enflasyon 
oranının üzerinde artırmalıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

28. Diş ticarette talep yanlı yaklaşımlarla ilgili çalışmaları 

ilk kez gerçekleştiren iktisatçı J. S. Mill'dir. Karşılıklı 

talep; iki ülkeli bir modelde ülkenin kendi malından ve-

receği 1 br için, diğer ülkenin malından talep edeceği 

miktarla ölçülen kavramdır. Yani birim yabancı mal 

karşılığında teklif edilen ulusal mal arzıdır. Karşılıklı 

talep kanunundan yola çıkarak teklif eğrileri oluşturul-

muştur. Teklif eğrilerini geliştiren iktisatçı A. Marshall 

olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Almanya’nın
iç maliyet doğrusu

Almanya’ın teklif eğrisi

Türkiye’nin iç
maliyet doğrusu

TR’nin teklif eğrisi

P

Arpa

Doğru cevap C seçeneğidir.

29. Kıtlık rantı; ithal malın miktarının sınırlanması sonu-
cu fiyatlarda meydana gelen artıştan sağlanan ticari 
kârdır.

 

d a b
c

KM

kıtlık rantı

kota

L N O

P

S

D

Q

 a üçgeni → toplumun üretim kaybı

 b üçgeni → toplumun tüketim kaybı

 c dikdörtgeni → toplam kıtlık rantı

 d yamuğu → gelir dağılımı etkisidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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30. Üretim olanakları eğrisinin eğimi, iki mallı ekonomide 
malların birbiri cinsinden maliyetlerini gösterir. Mallar-
dan birini eşit miktarda arttırabilmek için diğerinden 
her defasında artan oranlarda (daha büyük miktarda) 
vazgeçilmesini gerektiren duruma artan fırsat maliyeti 
adı verilir ve artan fırsat maliyeti durumunda üretim 
olanakları eğrisi orijine göre içbükey olur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

31. Tercihli ticaret anlaşması: Üye ülkeler tek taraflı 
veya karşılıklı olarak belli mallar üzerinde gümrük ta-
rifesinde indirime giderler.

 Serbest ticaret bölgesi: Üye ülkeler arasında güm-
rük tarifeleri ve miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı ve 
üçüncü ülkelere her ülkenin kendi özel tarifesini uygu-
ladığı birleşme türüdür.

 Gümrük birliği: Serbest ticaret bölgesine ek olarak 
üye ülkelerin diğer ülkelere ortak tarife belirlediği bir-
leşme türüdür.

 Ortak pazar: Üye ülkeler arasında gümrük tarifeleri 
ve miktar kısıtlamaları kalkmıştır. Üçüncü ülkeler ortak 
tarife uygular ve en önemli özelliği üye ülkeler arası 
emek ve sermayenin serbest dolaşımı söz konusudur.

 İktisadi birlik: Üye ülkeler arasından ekonomik, mali 
ve para politikalarıın koordinasyonunun gerçekleştiril-
diği en son birleşme türüdür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

32. SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) 
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafında üye ülkelere 
sağlanan bir çeşit kısa vadeli kredidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

33. İçsel büyüme modelinin öncüleri Romer, Lucas, Re-
bele, Barro ve Becker'dir.

 İçsel büyüme modelinin varsayımları ise;

– Ekonomik büyümenin belirleyicisi bilimsel ve tek-
nolojik ilerlemelerdir.

– Eksik rekabet koşulları geçerlidir.

– Sermayede artan getiri vardır.

– Sermaye hem fiziki hem de beşeri sermayedir.

– Teknoloji içseldir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

34. Kısır döngü teorisi kapalı çember teorisi olarak da 
adlandırılır. Birbirini olumsuz şekilde etkileyen değiş-
kenler arasında neden - sonuç ilişkilerini inceler. Var-
sayımları ise;

© Belli bir noktadan hareket edilip aynı noktaya geli-
nerek dönüş kapanmaktadır.

© Etkiler tek yönlüdür.

© Ekonomideki faktörler tek bir faktör tarafından etki-
lenmektedir.

 Kısıtlı iç bölümü → Düşük verimlilik → Düşük kârlılık 
→ Yetersiz sermaye birikimi → Sınırlı pazar → Kısıtlı 
iş bölümü

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Kalkınma kutupları yaklaşımı Perroux tarafından ge-
liştirilmiştir. Bölgesel kutuplaşma sanayi dallarının 
bazı bölgelerinde toplanması ise karşımıza çıkar. Kal-
kınma kutuplarına neden olan unsurlar;

– Belli malların ancak belli merkezde satılması

– Karşılıklı beklentilerin pazarın  büyüklüğünü belir-
lerken sonradan dahil olacaklar için kutuplaşmaya 
neden olması

– Kalkınma kutuplarının yayılma etkileri yaratarak 
arz ve talebi artırıcı etkisinin olması

– Bir bölgede üretimin ve gelirin artmasının dinamik 
bir etkiye neden olmasıdır.

 Kısaca;

© Pazar büyüklüğü

© Alt yapı koşulları

© Ham madeye yakınlık

© Yerleşmiş insan gücüdür.

Doğru cevap A seçeneğidir.



20

4. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

36. Tarımda iltizam yoluyla toplanan ve zirai ürünün zeka-
tı olarak 1/10 oranında alınan “Aşar Vergisi”, Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 1925 yılında kaldırıldı. Aşar'ın 
kaldırılması üretimi artırdı. Aşar'ın ortaya çıkardığı 
vergi boşluğu ise dolaylı vergilerle dolduruldu.

Doğru cevap E seçeneğidir.

37. Birinci İzmir İktisat Kongresinde çiftçi kesimine yönelik 
alınan kararlar;

– Aşar vergisi kaldırılmalıdır.

– Tütünde bulunan tekeller kaldırılmalıdır.

– Tarımsal faaliyetler için alet, makina ve araç temini 
sağlanmalıdır.

– Tarım kesiminde tarıma yönelik kredi politikalar 
gerçekleştirilmelidir.

– Ulaştırma alanında yaşanan mevcut sorunlar gide-
rilmelidir.

– Ülkedeki ziraat eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.

– Ülkede toprak reformu gerçekleştirilmelidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

38. 1940 - 1945 yılları arasındaki önemli gelişmeler şun-
lardır:

– 1940 "Millî Koruma Kanunu" çıkarılmıştır.

– 1942 Varlık vergisi çıkarılmış, 1944'de kaldırılmıştır.

– 1943 "Toprak Mahsülleri Kanunu" çıkarılmış, 
1946'da kaldırılmıştır.

– Savaş dönemi boyunca dış ticarete sınırlamalar 
getirilmiştir.

– Tüketim malları ithaline getirilen sınırlama ile ülke 
savaş dönemindeyken tamamen iç üretime yönel-
miş ve kendi kendine yeten bir ülke konumuna gel-
miştir.

– Bu dönemde ülkede uygulanan ithalatı kısma po-
litikaları olumlu bir durum meydana getirerek dış 
ticaret fazlası verilmesine neden olmuştur.

– Savaş nedeni ile ülkede tüketim sınırlanmış, bazı 
malların dağıtımı ve ihracatı denetlenmiş, karabor-
sa ve spekülasyon ortamı gündeme gelmiştir.

– Bu dönemde millî gelir, sanayi ve tarımsal üretim 
düşmüştür.

– Cumhuriyet tarihinin en düşük büyüme hızı % 15,3 
ile 1940 - 1945 döneminde yaşanmıştır.

– 1945 "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu" çıkarılmıştır.
Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Sekizinci beş yıllık kalkınma planının temel hedefleri;

– Enflasyonu AB kriterleri ile uyumlu düzeye düşür-
mek

– Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamı tespit 
etmek

– Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda 
ekonominin rekabet ve uyum gücünü arttırmaktır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

40. Marshall: Kısmi denge analizi üretimin dönemlere ay-
rılması

– Ceteris Paribus varsayımı

– Marshall'ın k'sı

– Teklif eğrileri

 Walras: Genel denge analizi

 Pareto: Pareto optimumu

 Fisher: Fisher denklemi

– Fisher tipi miktar kuramı

 Edgeworth: Edgeworth kutu diyagram

 Gossen: Azalan marjinal fayda kanunu (1. Gossen)

– Eş marjinal fayda ilkesi (2. Gossen)

 Jevons: Tüketici dengedeyken malların marjinal fay-
daları birbirine eşittir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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MALİYE
(ÇÖZÜMLER)

1. Kamusal mal ve hizmetlerden faydalanma, yapılan 
fedakârlıklarla orantılıdır, özel ihtiyaçları karşılamaya 
elverişli mal ve hizmetlerde faydalanma ise kişinin ge-
lir düzeyine göre değişir.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

2. Yarı kamusal malların üretimi tamamen piyasaya bıra-
kıldığında yeterince üretilememeleri, özel maliyet ve 
özel fayda ilişkisi içerisinde bu tür mal ve hizmetlere 
yapılacak yatırımların, yatırım kararlarının verilmesi 
yönünden rasyonel bulunmaması hizmetlerde aksa-
maya yol açarak toplumsal maliyetler (dışsal kayıp) 
yaratabilir.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

3. Kamu ekonomisinde bazı mal ve hizmetlerin üre-
timlerinin finansmanında kullanılan vergiye ve fiyata 
benzemeyen uygulamalar vardır. Bunlar yarı politik 
fiyat adını alan, kamu hizmetinden yararlananların, 
yararlanma karşılığı ödemeleri gereken fiyattır. Harç 
ve resim bunların başlıca örnekleridir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

4. Downs tarafından geliştirilen Demokrasinin Ekono-
mik Teorisi'ne göre siyasî partiler oylarını maksimize 
etmek ve iktidarda uzun süre kalmak amacıyla prog-
ramlarını düzenler ve toplumsal hizmetleri en etkin 
şekilde gidermek ister. Bu amaçla  maliye politikası 
araçlarını kullanırlar.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

5. Bütçede yer alan gelir ve gider kalemlerinin birbirinin 
arkasına gizlenmeden kaydedilmesi bütçe yöntemle-
rinden gayri safi usuldür. Bütçede bu usulün kullanıl-
ması kamu harcamalarında görünüşte artışa yol açar.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

6. Olağanüstü kamu harcamaları:

 – Önceden görülmesi mümkün olmayan harcama-
lar

 – Bir yıldan daha uzun süreli zaman aralıklarıyla or-
taya çıkan harcamalar

 – Faydaları bütçe döneminin ötesine uzanabilen gi-
derler

Doğru Cevap D seçeneğidir.

7. Fonksiyonel sınıflandırmada, gerçekleştirilen harca-
maların hangi amaçla yapıldığı dikkate alınmaktadır. 
Sınıflandırmada her hizmet grubu için yapılan giderler  
dikkate alınmaktadır. Örneğin; ulaştırma harcamaları. 
Kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek 
kamu harcamalarının idari (organik) sınıflandırılma-
sındaki amaçtır.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

8. Cari harcamalar, devletin genel idaresi için yapılan 
ve devletin tüketimine yönelimidir. Fayda ve etkileri 
bir dönemle sınırlıdır ve bu nedenle her dönem tekrar 
edilmesi gereken harcamalardır.  Kısa dönemde doğ-
rudan toplam talepte artış yaratıp enflasyonist etkiler 
meydana getirebilirler ve reel harcamalar kapsamın-
da yer alırlar.

 Devletin üretimine yönelik harcamaları yatırım harca-
malarıdır, cari harcamalar var olan üretim kapasitesini 
kullanmak adına yapılırlar.

Doğru Cevap C seçeneğidir.
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9. Bir ekonomide özel kesim ve kamu kesimi payını 
hesaplamak için kullanılan temel rasyo kamu harca-
maları / GSMH ölçütüdür. Oran 1 çıkarsa kaynakların 
tamamı kamu kesimi tarafından 0 çıkarsa özel kesim 
tarafından tüm kaynaklar kullanılmış demektir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

10. Bir ekonomide kamunun gerçek tüketimini hesapla-
mak için;

 Toplam kamu harcamaları- transfer harcamaları eşitli-
ğini kullanmamız gerekmektedir. 

 Diğer bir ifade ile devletin gerçek tüketimi, cari harca-
malar, yatırım harcamaları ve kalkınma carileri topla-
mına eşittir.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

11. Klasik Alman ekolüne göre kamu gelirleri 2 kısımda 
toplanmıştır: 

 a) Özel ekonomi gelirleri: Devletin kamu tüzel kişi-
si olarak mülk ve teşebbüslerinden sağlanan gelirler, 
devletlerarası yardımlar, ihtiyari borçlar

 b) Kamu ekonomisi gelirleri: Devletin egemenlik 
hakkına dayanarak cebir yoluyla sağladığı vergiler, 
harçlar, resimler vb. gelirler.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

12. İkmalen tarhiyat şartları:

 – Daha önce aynı vergi için bir beyanname verilmiş 
olması veya başka şekillerde bir tarhiyat yapılmış 
olması

 – Bu tarhiyata ilişkin matrah veya matrah farkının 
defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 
göre tespit edilmiş olması

Doğru Cevap B seçeneğidir.

13. Vergi oranlarının belli bir noktaya kadar artırıldığında 
vergi hasılatının da artacağı, fakat bu noktadan sonra 
vergi oranının arttırılmasının vergi hasılatını negatif 
yönde etkileyeceği literatürde vergi oranları ile vergi 
hasılatı arasındaki ilişkiyi anlatan Laffer Eğrisi ile açık-
lanır. Laffer eğrisi sıfır ve %100 vergi oranlarında sıfır 
vergi gelirini gösterir. Çünkü böyle bir durumda çalış-
manın ve gelir elde etmenin bir anlamı yoktur. Vergi 
oranı %100 olduğunda kazandığı paranın tamamının 
devlete gideceğini düşünen kişi çalışmayı tercih et-
meyeceği için gelir sıfır olacaktır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

14. Şahıs vergilerinin konusu doğrudan doğruya yüküm-
lünün kendisidir. Yani bireyin fiziki varlığıdır. Yükümlü 
aynı zamanda verginin hem konusu hem de matrahı-
dır. Baş vergileri bu vergilerin tipik bir örneğidir.

Doğru Cevap D seçeneğidir.
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15. Kaynak kuramı, sadece üretim süreci içerisinde, üre-
tim faktörlerinden elde edilen geliri (ücret, faiz, rant, 
kâr) gelir olarak kabul etmekte ancak söz konusu fak-
törlerin kendi değerlerinde meydana gelen gelir artış-
larını gelir olarak saymamaktadır. Örneğin bir binanın 
kira kazancı gelirdir. Ancak binanın sermaye değerin-
deki artış gelir değildir.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

16. Vergi maliyeti: Devlet açısından vergi maliyeti, devle-
tin vergi toplamak adına katlandığı giderlerdir. Bireyler 
açısından vergi maliyeti ise, bireylerin vergi ödemek 
adına katlandıkları maliyetleri ifade eder.

 Vergi yükü; Mükellefin ödediği verginin gelirine ora-
nına vergi yükü denir. Vergi yükü mükellefin mal varlı-
ğında meydana gelen azalmadır.

 Mali zorlama: Özellikle olağanüstü dönemlerde bi-
reylerin üzerindeki vergi yükünün fazla olmasını ifade 
eder.

 Fiili vergi kapasitesi / potansiyel vergi kapasitesi = 1 
ise vergi gayreti yüksek demektir.

 Fiili vergi kapasitesi / potansiyel vergi kapasitesi > 1 
ise mali zorlama söz konusudur.

 Vergi harcaması:  Devletin toplayabileceği vergiler-
den muafiyet, istisna veya indirim dolayısı ile vazgeç-
mesidir.

 Vergi fiyatı: Kamu mallarına yapılan harcamalar art-
tıkça bireylerin kamusal mallardan tüketecekleri her 
ek birim için ödeyecekleri ilave bedeldir.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

17. Türkiye'de bütçe hakkı ilk kez 1876 Anayasası ile ka-
bul edilmiştir. Ülkemizde, modern ve gerçek anlamıyla 
hazırlanan, onaylanan ve uygulama alanına konulan 
ilk bütçe 1909 tarihine ait bütçedir. Ancak bütçe hakkı 
1924 Anayasası ile tam ve mükemmel bir şekilde ka-
bul edilmiştir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

18. Açıklık ilkesi, bütçe ile ilgili tüm belge ve hesapların 
kamu tarafından eleştiriye olanak sağlayacak şekilde 
açık bulundurulmasıdır. Türkiye'de açıklık ilkesinin is-
tisnası; başbakanlık bütçesinde gizli hizmet giderleri 
maddesinde yer alan ve yürütme organının görevleri 
içine giren amaçlarla harcanabilen örtülü ödenektir.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

19. Performans bütçenin amacı kamu yönetiminde verim-
liliği yükseltmektir. Performans bütçe, hükûmetin ne 
satın aldığı yerine ne yaptığı ve ne başardığı üzerin-
de durur. Böylece belirli bir giderden kazanılan ya da 
sağlanan faydalar önem kazanır.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

20. Giderin taahhüdü ya da yüklenme giderin yapılması-
nın ilk aşamasıdır. Taahhüt, bütçede belirli hizmetler 
için tahsis edilmiş ödeneklerin bir kamu hizmetine 
bağlanmasıdır. 5018 sayılı kanuna göre, usulüne 
uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya 
kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal ve hiz-
met alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme 
yükümlülüğüne girilmesi taahhüt yani yüklenmedir.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

21. Ricardian Denklik Teoremine göre; bütçe açıklarını 
vergi veya borçlanma ile finanse etmek arasında her-
hangi bir fark yoktur. Çünkü rasyonel olan bireyler bu-
nun daha sonra kendilerinden vergi yoluyla alınacağını 
bilirler. Ayrıca devlete verdikleri borçtan elde ettikleri fa-
izleri harcamayıp bunları ileride artacak olan vergi yü-
künü karşılamak için kullanırlar. Bu nedenle de devlet 
borçlanma yaparak piyasaya ek kaynak yaratmaz.

Doğru Cevap D seçeneğidir.
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22. Bütçenin hazırlık aşamasının başlangıcı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile strateji ve bütçe başkanlığınca 
OVP  hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığınca onay-
lanması ile başlamış sayılır.

 OVMP ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile strateji ve 
bütçe başkanlığınca hazırlanır ve Cumhurbaşkanlı-
ğınca onaylanır. Harcamacı kuruluşlar bütçe teklifle-
rini, yatırımcı kuruluşlar yatırım tekliflerini Cumhur-
başkanlığına yaparlar. Sayıştay bütçe denetiminde rol 
oynarken hazırlanma ve onaylama aşamasında yer 
almaz. Bütçeler mali yıla girmeden önce onaylanmak 
zorundadır.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

23. Devlet iç borçlanmayı, özel kişi ve kuruluşlardan, sos-
yal güvenlik kuruluşlarından, iktisadi kamu kuruluşla-
rından, bankalardan ve Merkez Bankasından yapar. 
Devletin iç borçlanma yapması halinde sadece satın 
alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi arasında 
el değiştirmesine yol açar ve bu nedenle ekonomiye 
kullanabileceği ek bir kaynak yaratmaz.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

24. Başabaşın altında ihraç, nominal değerin altında ihraç 
edilen tahvile, itfa tarihinde üzerinde yazılı nominal 
değerden anapara ödemesi yapılmasıdır. Örneğin no-
minal bedeli 1000 TL ve faiz oranı %10 olan tahvilin, 
800 TL ye ihraç edilip vade tarihinde tahvil sahibine 
1000 TL anapara ödemesi ve yine 1000 TL üzerinden 
de %10 faiz ödemesi yapılması.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

25. Rachat devletin durumunun iyi olduğu zamanlarda, 
sermaye piyasasından kendi tahvillerini alması işle-
midir. Yani devlet durumu iyiyse, bütçe fazlası varsa, 
piyasadan kendi tahvillerini geri satın alır.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

26. Kambiyo endeksi çıkar değil garantiler arasında yer 
alır.

DEVLET BORÇLAN-
MASINDA 1. DERCE 
MENFAATLER (ANA)

DEVLET BORÇLAN-
MASINDA (YAN)

► Ana çıkar; faiz
Faizi belirleyen unsurlar;
► Başa baştan ihraç
► Başa başın altında 

ihraç
► İkramiyeli ihraç
► Primli ihraç

► Vergiden istisna tu-
tulma

► Vergi borcu ödeye-
bilme

► Haczedilememe
► Vadesinden önce 

nakde çevirebilme
► Teminat olarak kulla-

nılabilme

DEVLET BORÇLANMASINDA GARANTİLER

► Enflasyon karşısında borç verenlerin ana para 
ve faizini korumaya yönelik 

• Dövize endeksleme(Kambiyo)

• Altına endeksleme

• Enflasyona endeksleme

► Erken ödemeye gitmeme

► Konversiyona gitmeme

Doğru Cevap D seçeneğidir.

27. Hoş olmayan monetarist aritmetik: Bütçe açıklarının 
uzun süreli borçlanma ile finansmanı parasal finans-
mandan yani emisyondan daha fazla enflasyona yol 
açabilir. 

 Monetaristler sadece para arzındaki genişlemenin 
enflasyon oranlarını yükselteceğini savunmuşlarıdır. 
Sargent ve Wallece’ye göre ise bütçe açıklarının para 
basılarak kapatılması borçlanmaya göre daha az enf-
lasyonisttir ve açıkların kapatılması için tercih edilme-
lidir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

28. Anonim ve limited şirket ortakları ile eshamlı komandit 
şirketlerin komanditer ortaklarının şirket kazancından 
elde ettikleri kazançlar, kâr payları ve iştirak hissele-
rinden doğan kazanç sayıldığından bu kazançların 
menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerek-
mektedir.

Doğru Cevap B seçeneğidir.
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29. Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sa-
hipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme 
döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, 
üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları 
üzerinden %15 oranında geçici vergi öderler. Kurum-
lar vergisi mükellefleri ise %20 oranında geçici vergi 
öderler.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

30. Kurum kazancının tespitinde yapılamayacak indirim-
ler:

 – Özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 
faizler

 – Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesapla-
nan faiz, kur farkları ve benzeri gelirler

Doğru Cevap E seçeneğidir.

31. Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezala-
rında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı 
bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi izleyen yılın 
başından itibaren başlar.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

32. Yoklama mükelleflerin yerine getirmek zorunda olduk-
ları şekle ve usule ilişkin işlemlerin tespit edilmesidir. 
Yoklamaya yetkili olanlar; 

 – Vergi dairesi müdürleri

 – Yoklama memurları

 – Vergi incelemesine yetkili olanlar

 – Gelir uzmanları

 – Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görev-
lendirilenler

Doğru Cevap A seçeneğidir.

33. İşe başlamanın zamanında bildirilememesi, vergi ve 
harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olma-
sı, zorunlu defterlerinden herhangi birinin tutulmamış 
olması ya da noksan, usulsüz veya  karışık olması, 
tasdiki zorunlu defterlerden herhangi birinin tasdik 
edilmemiş olması durumunda birinci derece usulsüz-
lük suçu işlenmiş olunur.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

34. Vergi Mahkemesinin kararlarına karşı;

 Uyuşmazlık konusu tutar 5000 TL'nin altında ise vergi 
mahkemesinin verdiği karar kesindir.

 Uyuşmazlık konusu tutar 5000 TL ile kanuni üst sınır 
arasında ise istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesine 
başvurulur. Kararı kesindir.

 Uyuşmazlık konusu tutar. Kanuni üst sınırın üzerinde 
ise vergi mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı 
istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesine başvurulur. 
Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karara kar-
şı Temyiz yoluyla Danıştaya başvurulur.

 Danıştay Bölge İdare Mahkemesinin kararını onaylar-
sa karar kesinleşir. Bozarsa tekrar Bölge İdare Mah-
kemesine gider. Bölge İdare Mahkemesi bozma kara-
rına uyarsa karar Danıştay'da temyiz edilir. Danıştay 
onaylarsa karar kesinleşir. Eğer Bölge İdare Mahke-
mesi kendi kararında ısrar ederse bu karar Danıştay 
vergi dava daireleri kurulunda temyiz edilir ve kurulun 
vermiş olduğu karar kesindir.

Doğru Cevap D seçeneğidir.
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35. Vergilerde tarh(tahakkuk) zamanaşımı vergiyi doğran 
olayı takip eden takvim yılı başı itibari ile 5 yıldır.

 2017 yılında beyan edilmesi gereken vergide vergiyi 
doğuran olay 2016 yılıdır ve zamanaşımı süresinin 
başlangıcı 2017 yılıdır.

 Zaman aşımı sonu ise 2017 dahil olma üzere 5 yıldır.

 2017- 2018-2019-2020-2021 yılı sonu itibari ile vergi 
zaman aşımına uğrayacaktır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

36. Kamu harcamalarından otomatik stabilizatör olarak 
kabul edilen 2 kalem vardır:

 – İşsizlik sigortası

 – Tarımsal destekleme alımları

Doğru Cevap E seçeneğidir.

37. Enflasyon dönemlerinde borçlanma politikası enflas-
yonu tetiklemeyecek yani likidite kısıcı şekilde olma-
lıdır. Bu nedenle kişi ve kurumlardan yapılacak bir 
borçlanma halkın cebindeki para miktarını azaltarak 
talep kısıcı bir sonuç yaratacaktır. Bu da enflasyonla 
mücadelede etkin sonuç yaratacaktır.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

38. Durgunlukla mücadelede ek kapasite yaratmak için 
yatırım harcamaları artırılırken mevcut kapasiteyi işler 
hale getirmek için cari harcamalar artırılmalıdır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

39. İradi maliye politikası: Devletin enflasyon ve deflas-
yonla mücadele amacıyla uyguladığı maliye politika-
larıdır.

 Formül esnekliği: Belirlenmiş olan makroekonomik 
göstergelerin aşılması durumunda hangi tür maliye 
politikasının uygulanacağının kanuni olarak düzen-
lenmesidir.

 Mali kaldıraç: Tam istihdam bütçe açığına alternatif 
bir ölçü, Musgrave tarafından önerilen mali kaldıraç 
kavramıdır. Saf bir bütçe ölçüsüne karşılık bu tanım, 
cari mali etkinin ölçülmesiyle ilgilidir ve maliye politi-
kası ile müdahalenin dönemsel hareketler üzerindeki 
etkisini değerlendirmede kullanılır. Mali kaldıraç reel 
kamu harcamaları, transferler ve vergilere ilişkin bazı 
varsayımlara göre değişmekle beraber aşağıdaki gibi 
ifade edilir

 Çarpan etkisi, otonom (bağımsız) yatırımlardaki bir 
değişikliğin milli gelirde meydana getireceği artışlar 
veya azalışlardır.

 Otomatik stabilizatörler: Otomatik istikrar sağlayıcı-
lar kendiliğinden mevcut düzenlemelerin enflasyon ve 
deflasyonla mücadele etmesidir.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

40. Gelirler politikası, üretim faktörleri gelirlerine devletin 
müdahalesini öngören bir maliye politikası aracıdır. 
Enflasyon sürecinde gelirlerin dondurulması deflas-
yonda ise gelirlerin artırılması yönündedir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.
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Bu testte 40 soru vardır.

MUHASEBE
(ÇÖZÜMLER)

1. • ” 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin 
esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı 
ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenler-
le ortaya çıkan) ortaklarından veya işletme sahip-
lerinden olan alacak tutarlarının izlendiği hesap-
tır.” şeklinde tanımlandığından öncül yanlıştır.

 • “İşletmelerin; uzun vadeli sözleşmelerle kiraladık-
ları gayrimenkullerde yaptıkları, değer artıran de-
ğişiklik ve eklentilere ait giderler “Özel Maliyetler” 
hesabında izlenir.” ifadesi Özel Maliyetler hesabı-
nın tanımına uygun olduğu için doğrudur.

 • “Kanuni süresi içinde ödenmeyen ya da erteleme 
ve taksitlendirme işlemine tabi tutulmuş vergi ve 
yükümlülükler “368 - VADESİ GEÇMİŞ ERTE-
LENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE 
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER” hesabında izlenir.” 
şeklinde tanımlandığından öncül yanlıştır.

 • Şüpheli hâle gelen ticari alacaklar için karşılık 
ayrılması işlemi ihtiyatlılık kavramı gereğidir. Te-
minatlı kısım için VUK kapsamında karşılık ayrıla-
mayacağından verilen ifade de doğrudur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

2. Finansal tablolar tam setinde;

 – Bilanço

 – Gelir tablosu

 – Özsermaye değişim tablosu

 – Nakit akım tablosu

 – Dipnot ve açıklamalar yer alır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

3. VUK’nun 281 ve 285. maddelerine göre bankalar, 
bankerler ve sigorta şirketleri, senede bağlı alacak ve 
borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Ancak 
bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan 
ve bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri 
vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlarını re-
eskonta tabi tutup tutmamak konusunda VUK’a göre 
seçimlik hakka sahiptirler.

 VUK kapsamında menkul kıymetler için karşılık ay-
rılmasını içeren bir hüküm bulunmadığından, ayrılan 
karşılıklar kanunen kabul edilmeyen giderler arasın-
dadır.

 Fatura üzerinde yapılan nakit iskontolarda, Satış İs-
kontoları hesabı kullanılmaz, ilgili satış indirim oranın-
da güncellenerek yurt içi satışlara aktarılır.

 Aktife dahil olan iktisadi kıymetlerin amortismana tabi 
tutulması ihtiyaridir. Mükellefler isterlerse bir iktisadi 
kıymet için itfa süresinin herhangi bir yılında amortis-
man ayırmayabilir. Yine, bir iktisadi kıymet aktife alın-
dıktan sonra itfa süresi boyunca amortismana tabi tu-
tulmayabilir. Ancak mükellefler aktife aldıkları iktisadi 
kıymetlerin itfa süresinin tamamlanmasına birkaç yıl 
kalması durumunda amortisman ayırmaya karar verir-
lerse sadece kalan itfa süresi için amortisman ayrılır.

 Satın alınan hisse senedinin ilgili şirkette ne kadar-
lık bir sermaye payına isabet ettiği durumuna göre 
farklı muhasebeleştirilir. Bu kapsamda geçici yatırım 
yapmak için (al-sat gibi) Hisse Senetleri hesabında 
muhasebeleştirilirken, kalıcı yatırım amacıyla alınan 
hisse senetleri ortaklık payı %10'a kadar Bağlı Men-
kul Kıymetler hesabında, %10-%50 arasında ise İşti-
raklerde, %50'den fazlası Bağlı Ortaklıklar hesabında 
izlenir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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4. A) ”Mal alışlarında satıcıların yapmış olduğu iskon-
tolarda hesabın borcuna kayıt yapılır.” ifadesi 
yanlıştır. Çünkü iskonto kaydı daha önce alınan 
malın maliyet kaydının bir kısmının iptali anlamına 
geldiğinden ticari mallardan çıkış (alacaklı) yapılır.

 B) ”Sürekli envanterde satılan mallar için hesap ma-
liyet bedeli ile alacaklandırılır.” ifadesi doğrudur. 
Çünkü sürekli envanter yönteminde maliyet kay-
dında hesap alacaklı çalışır. 

 C) Aralıklı envanterde kredili satın alınan mallar alış 
bedeliyle hesabın borcuna kaydedilir. Çünkü he-
sap aktif hesaptır.

 D) “Dönem sonunda hesabın alacak kalanı bilan-
çonun aktifinde yer alır.” ifadesi yanlıştır. Çünkü 
hesap borç kalanı vererek aktifte yer alır. Aktifte 
alacak kalanı veren hesaplar sadece düzenleyici 
hesaplardır.

 E) “Dönem sonunda satılmayarak stokta kalan mal-
lar hesabın alacağında yer alır.” ifadesi yanlıştır. 
Çünkü dönem sonu hesap bakiyesi borç kalanı 
verir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

5. Büyük defterde "gider çeşitleri esasına" göre sınıflan-
dırılan  7/B seçeneğinde aşağıdaki hesaplar yer alır.

 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri

 791 İşçi Ücret ve Giderleri

 792 Memur Ücret ve Giderleri

 793 Dışarıdan Sağlayan Fayda ve Hizmetler

 794 Çeşitli Giderler

 795 Vergi Resim ve Harçlar

 796 Amortisman ve Tükenme Payları

 797 Finasman Giderleri

 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Payları

 799 Üretim Maliyeti

Doğru cevap E seçeneğidir.

6. İlk alış kaydı;

 KDV; 10.000 x 0,18 = 1.800

____________ / ____________

TİCARİ MALLAR 10.000

İNDİRİLECEK KDV 1.800

SATICILAR 11.800
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

 

7. İskonto kaydı daha önce alınan malın hem maliyet,  
hem satıcılara borç, hem de KDV kaydının bir kısmı-
nın iptali anlamına geldiğinden ticari mallar alacaklı, 
satıcılar borçlu ve hesaplanan KDV alacaklı olarak 
kayıt yapılır. Alış iskontosu  kaydı;

 KDV: 500 x 0,18 = 90

____________ / ____________

SATICILAR 590

TİCARİ MALLAR 500

HESAPLANAN KDV 90
____________ / ____________

 Ödeme kaydı;

____________ / ____________

SATICILAR 11.210

BANKALAR 11.210
____________ / ____________

 Bize alış iskontosu sorulduğu için bir önceki kayda 
göre çözümü yaparız

Doğru cevap E seçeneğidir.
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8. İlk satış kaydı;

____________ / ____________

ALICILAR 11.800

YURTİÇİ SATIŞLAR 10.000

HESAPLANAN KDV 1.800
____________ / ____________

 Maliyet kaydı (sürekli envanter) kaydı;

____________ / ____________

STMM 5.000

TİCARİ MALLAR 5.000
____________ / ____________

 İskonto kaydı daha önce satılan malın hem satış, hem 
müşterilerden alacak, hem de KDV kaydının bir kısmı-
nın iptali anlamına geldiğinden satış iskontoları borç-
lu, alıcılar alacaklı ve indirilecek KDV borçlu olarak 
kayıt yapılır. Ayrıca satış işlemlerinde iskonto sadece 
gelirin bir kısmından vazgeçmek olduğundan Ticari 
mallar ve maliyet ile ilgili bir kayda gerek yoktur.

____________ / ____________

SATIŞ İSKONTOLARI 500

İNDİRİLECEK KDV   90

     ALICILAR 590
____________ / ____________

 Tahsilat kaydı;

____________ / ____________

BANKALAR 11.210

     ALICILAR 11.210
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

9. İşletme alacağının vadesinin dolduğunu ve tahsil ede-
meyeceğini tespit ettiğinde ilgili alacağını şüpheli tica-
ri alacaklarda izler.

____________ / ____________

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 25.000

ALICILAR 25.000
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

10. İşletme alacağının vadesinin dolduğunu ve tahsil ede-
meyeceğini tespit ettiğinde ilgili alacağını şüpheli tica-
ri alacaklarda izler. Şüpheli ticari alacaklarına karşılık 
ayıracağı zaman Karşılık Giderleri hesabını borçlu ça-
lıştırırken, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabını 
alacaklı çalıştırır.

____________ / ____________

KARŞILIK GİDERLERİ 12.500

ŞÜPHELİ TİCARİ 
ALACAKLAR KARŞILIĞI

12.500

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. İşletme şüpheli alacağına takip gideri yaptığında; BU 
TUTARI Kasa / Bankadan öderken, karşılığında dava-
yı kazandığı durumda tahsil edeceği için, şüpheli ticari 
alacakların üzerine ekler.

____________ / ____________

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 300

        KASA 300
____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

12. İşletme şüpheli alacağına avukatlık ücreti ödediğinde; 
BU TUTARI Kasa / Bankadan öderken, karşılığında 
davayı kazandığı durumda tahsil edeceği için, şüpheli 
ticari alacakların üzerine ekler.

____________ / ____________

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 700
       KASA 700

____________ / ____________

 Dava takipsizlikle sonuçlandığı için, (Tahsil imkanı 
kalmadığı için) alacakla ilgili yapılan bütün kayıtların 
kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle;

 Konusu Kalmayan Karşılıklar = Ayrılan Karşılık – Tah-
sil Edilemeyen Tutar

 = 12.500 – 26.000
 = -13.500 (eksi çıktığı için gider ve zarara atılacaktır.)

____________ / ____________

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI

12.500

DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 13.500

ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR

26.000

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.
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13. İşletmenin sermaye içindeki payı  % 50 den fazla ol-
duğu için ilgili yatırımını Bağlı Ortaklıklar hesabında 
izlemelidir. Bu kapsamda verilen borç da Bağlı Ortak-
lıklardan Alacaklar hesabında izlenecektir.

____________ / ____________

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
ALACAKLAR

30.000

BANKALAR 30.000
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

 

 EK BİLGİ;

 Ayrıca işletme vade sonunda faiz geliri de elde ede-
ceğinden 2017 yılı dönem sonunda tahakkuk kaydı 
yapılır.

 Faiz = 
. . .

1200

30 000 7 10

         = 1.750 TL, 

 7 aylık vade sonunda faiz geliri tahsil edilecektir.

 Dönem sonuna kadar geçen 1 aylık dilimin faiz ge-
lirinin 2017 yılı mali tablolarına yansıtılması gerekti-
ğinden, 250 liralık kısmı Gelir Tahakkukları hesabına 
aktarılmalıdır.

____________ / ____________

GELİR TAHAKKUKLARI 250

FAİZ GELİRLERİ 250
____________ / ____________

14. İşletme vade sonunda anapara ve faiz gelirini tahsil 
edeceğinden, Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabını 
ve Gelir Tahakkukları hesabını kapatacak, ayrıca ana-
para ve faiz miktarını Bankalar hesabına yansıtacak-
tır. Ayrıca 2018 yılını ilgilendiren 6 aylık faizi de Faiz 
Gelirleri hesabında izleyecektir.

____________ / ____________

BANKALAR 31.750

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN 
ALACAKLAR

30.000

GELİR TAHAKUKLARI 250

FAİZ GELİRLERİ 1.500
____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

15. Mevcut bağlı ortaklığa sermaye artışında taahhüt kay-
dı yapılır. Kayıt;

____________ / ____________

BAĞLI ORTAKLIKLAR 31.750

BAĞLI ORTAKLARA
SERMAYE TAAHHÜTLERİ

31.750

____________ / ____________

 Yerine getirilen taahhüt ile birlikte Bağlı Ortaklıklara 
Sermaye Taahhütleri hesabı kapatılır.

 İşletme vade sonunda anapara ve faiz gelirini tahsil 
edeceğinden, Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabını 
ve Gelir Tahakkukları hesabını kapatacak, anapara ve 
faiz miktarını tahsil etmeyip sermaye artışına mahsup 
edecektir. Ayrıca 2018 yılını ilgilendiren 6 aylık faizi 
de yine Faiz Gelirleri hesabında izleyecektir. Kısacası 
önceki sorudan tek farkı tahsilat Bankalar hesabına 
değil de Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri hesa-
bına akacaktır.

____________ / ____________

BAĞLI ORTAKLIKLARA
SERMAYE TAAHHÜTLERİ

31.750

BAĞLI ORTAKLIKLAR-
DAN ALACAKLAR

30.000

GELİR TAHAKUKLARI 250

FAİZ GELİRLERİ 1.500
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.
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16. İşletme 10.000 dolar teminat aldığından bu tutarın TL 
karşılığını Alınan Depozito Teminatlar hesabında ala-
caklı olarak izlerken, Kasa hesabında da borçlu takip 
edecektir. 10.000 * 3,5 =35.000 TL

 İHALE İÇİN TEMİNAT ALINMASI

____________ / ____________

KASA 35.000

ALINAN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR

35.000

____________ / ____________

 İşletme teminatı iade edeceği zaman kur farkı doğa-
cağı için iki tarih arasındaki kurları dikkate alarak kur 
farkı kar/zararını da muhasebeleştirmelidir.  10.000 * 
3,8 = 38.000 TL olacağından teminatlar hesabından 
35.000 çıkacak, Kasa hesabından 10.000 doların TL 
karşılığı 38.000 çıkacak ve aradaki 3.000 liralık fark 
da Kambiyo zararlarında muhasebeleştirilecektir. 

 ALINAN TEMİNATIN GERİ İADESİ

____________ / ____________

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 35.000

KAMBİYO ZARARLARI   3.000

       KASA 38.000
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

 

17. İHALE İÇİN TEMİNAT VERİLMESİ

____________ / ____________

VERİLEN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR

35.000

       KASA 35.000
____________ / ____________

 VERİLEN TEMİNATIN GERİ ALINMASI

____________ / ____________

KASA 38.000

VERİLEN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR

35.000

KAMBİYO KARLARI 3.000
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

18. İşletme ciro primi uygulamasında karşı firmaların ya 
da bayilerin daha fazla satış yapmalarını özendir-
mek amacıyla nakit veya benzeri menfaat sağlamak 
suretiyle daha fazla satış yaparak gelir elde etmek 
istemektedir. Bu kapsamda yapılan ödemeler de pa-
zarlama – satış gideridir. Ticari faaliyet kapsamında 
olduğundan Satıcılar hesabı çalıştırılacaktır. Ciro pri-
minde KDV de hesaplara dahil olur.

 Ana İşletmenin Yapacağı Ciro Primi Kaydı;

____________ / ____________

PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM
GİDERLERİ

10.000

İNDİRİLECEK KDV 1.800

          SATICILAR 11.800
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

19. Ticari faaliyet kapsamında olduğundan Alıcılar hesabı 
çalıştırılacaktır. Bayi bu işlem ile satış yapmamış fakat 
ana firmadan gelir elde etmiştir. Nakdi değil de ayni 
(10 adet beyaz eşya gibi ) bir ciro primi olsaydı, Ticari 
Mallara ilave edecekti fakat nakit yapılan prim ödeme-
leri 602 - Diğer Gelirler hesabında muhasebeleştirilir. 
Ayrıca bayilik sözleşmesi kapsamında olduğundan 
olağandışı gelir olarak kabul edilemez.

 Bayinin Yapacağı Ciro Primi Kaydı;

____________ / ____________

ALICILAR 11.800

DİĞER GELİRLER 10.000

HESAPLANAN KDV 1.800
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.
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20. Soruda bahsi geçen asansör yapımı kiralanmış duran 
varlıklara yapılan değer artırıcı harcamalar kapsamın-
da olduğundan “Özel Maliyetler” hesabına aktarılır. 
Fakat asansör yapımı işi 2 yıla sari olduğundan 2014 
ve 2015 yılı yapılan harcamalar yapım işi tamamlana 
kadar “Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında izlenir 
sonrasında Özel Maliyetler hesabına aktarılır.

____________ / ____________

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 10.000

İNDİRLECEK KDV 1.800

                         KASA 11.800
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

21. ÖZEL MALİYETLER HESABI

 Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekono-
mik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapı-
lan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme 
giderleri hariç) ilgili gayrimenkulün kullanılması için 
yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakıla-
cak olan, varlıkların bedellerini kapsar. Yapılan harca-
malar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira sü-
resi içerisinde, kira süresinin beş yıldan fazla olması 
durumunda da beş yılda eşit tutarlarla amorti edilir.

 Soruda bahsi geçen asansör yapımı kiralanmış duran 
varlıklara yapılan değer artırıcı harcamalar kapsamın-
da olduğundan “Özel Maliyetler” hesabına aktarılır. 
Fakat asansör yapımı işi 2 yıla sari olduğundan 2014 
ve 2015 yılı yapılan harcamalar yapım işi tamamlana 
kadar “Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında izlenir 
sonrasında Özel Maliyetler hesabına aktarılır.

 2015 yılı yapılan harcama için;

____________ / ____________

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 20.000

İNDİRLECEK KDV 3.600

       KASA 23.600
____________ / ____________

 Asansörün yapımı tamamlandığında;

____________ / ____________

ÖZEL MALİYETLER 30.000

YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR

30.000

____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

22. Özel maliyetlere aktarılan miktar kira süresi boyunca 
itfa edilir. Bu durumda depo dağıtım amacıyla kiralan-
dığından pazarlama satış alanında değerlendirilece-
ğinden Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı 
borçlandırılır. Geriye kalan kira süresi 6 yıl. 30 bin lira 
6 yıl boyunca 5 bin lira amortisman ayırmak suretiyle 
itfa edilir. Yapılacak kayıt;

____________ / ____________

PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM
GİDERLERİ

5.000

 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

23. İşletme toplam 3 yıl depoyu kullanmışsa da asansörü 
2018 ve 2016 yıllarında kullandığından sadece 2 yıl 
amortisman ayırmıştır. 2017 yılında dönem sonu gel-
mediğinden amortisman ayıramadan depoyu boşaltmak 
zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, Yıllık 5.000 lira amortis-
man ayrıldığından 2 yılın sonunda toplam 10.000 lira 
amortisman ayrılmıştır. Kiralanan depo boşaltıldığında 
Özel maliyetler ve amortisman hesapları kapatılır, ortaya 
çıkan zarar da giderleştirilir. Yapılacak kayıt;

____________ / ____________

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 10.000

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 

20.000

ÖZEL MALİYETLER 30.000
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. İşletme hazine bonolarını ihraç tarihinde satın almış 
ve bono bedellerini de aynı dönem içinde (2018 yılı 
içinde) tahsil edecektir. 

 Alış kaydında; Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 
hesabı 150 bin borçlu çalıştırılırken, Bankalar hesabı 
135 bin alacaklı çalışacaktır. İşletme aylık mali tablo 
düzenlediği için ihraç tarihinde gelirleri Gelecek Aylara 
Ait Gelirler hesabına atacak ve her ay sonunda ilgili 
aya gelir yazacaktır.

____________ / ____________

KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE
BONOLARI

150.000

BANKALAR 135.000

GELECEK AYLARA AİT 
GELİRLER

15.000

____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.
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25. İşletme aylık mali tablo düzenlediği için ihraç tarihinde 
gelirleri Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına atmak 
zorunda olduğu için, her ay sonunda ilgili aya 5 bin 
lira gelir yazacaktır.

____________ / ____________

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 5.000

FAİZ GELİRLERİ 5.000
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

26. Tüm alışların KDV'si İndirilecek KDV Hesabının bor-
cunda izlenir. Tüm Satışların KDV'si Hesaplanan KDV 
hesabının alacağında izlenir.

 Ay sonu KDV tahakkuku

 I. Durum: Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV’den kü-
çükse; KDV devretmeye devam eder.

____________ / ____________

391 HESAPLANAN KDV XXX

190 DEVREDEN KDV XXX

191 İNDİRİLECEK KDV XXX
____________ / ____________

 II. Durum: Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV + Dev-
reden KDV’den büyükse; Vergi Ödenir.

____________ / ____________

391 HESAPLANAN KDV XXX
191 İNDİRİLECEK KDV XXX

190 DEVREDEN KDV XXX

360 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR

XXX

____________ / ____________

 KDV hesaplarının ay sonu işlemlerinde, aktif tarafta 
olan İndirilecek KDV ve (varsa) Devreden KDV top-
lamı pasif tarafta olan Hesaplanan KDV den küçük-
se bakiye pasifte oluşur ve (pasif taraftaki Ödenecek 
Vergi ve Fonlar hesabına aktarılır) vergi ödenir. Eğer 
aktif tarafta olan İndirilecek KDV ve (varsa) Devreden 
KDV toplamı pasif tarafta olan Hesaplanan KDV den 
büyükse KDV devretmeye devam eder.

Doğru cevap C seçeneğidir.

27. Etkinlik Süresi: Alacak ve stok devir hızları arasın-
daki karşılıklı etkileşim işletmelerde etkinlik süresinin 
uzunluğunu belirlemektedir. Alacakların ortalama tah-
sil süresine stok tutma süresinin eklemesi ile hesap-
lanan etkinlik oranı veya süresi alacak devir hızı ile 
stok devir hızından türetilmekte ve bu iki devir hızının 
bir sonucu olmaktadır. Bir yıl içindeki gün sayısının 
devir hızına bölünmesi suretiyle bulunan sonuçlar gün 
olarak ifade edilir. 

 Faaliyet döngüsü (süreci) = Stok devir süresi + Alacak 
tahsil süresi 

            = ( 360/10 ) + 40 = 76 gün 

Doğru cevap E seçeneğidir.

28. Nakit Çevirme Süresi: Etkinlik süresinin analizin-
de işletmede nakitle başlayan sürenin tekrar nakde 
dönüşmesini kapsayan süre incelenmiştir. Ancak bu 
dönüşüm her zaman nakitle başlamayabilir. İşletme-
ler mamul satışlarında alacaklarına vade imkanı tanı-
dıkları gibi, satın alımlarında da vade imkanından ya-
rarlanmaları mümkündür. Bu durumda nakdin tekrar 
nakde dönüşmesi için geçen süre, etkinlik süresinden 
ticari borç ödeme süresinin düşülmesi ile bulunur. 

 Nakit Çevirme Süresi = Etkinlik Süresi – Ticari Borç 
Ödeme Süresi

 Nakit dönüş süresi = Stok devir süresi + Alacak tahsil 
süresi – Borç ödeme süresi 

 = ( 360/10 ) + 40 - 25 = 51 gün 

 İşletmenin bu faaliyetlerini devam ettirebilmesi gerek 
duyacağı fon miktarının hesaplanması çalışma ser-
mayesi konusuna girmektedir. Bu kapsamda;

 Günlük faaliyet süreci yatırımı: 

 360.000/360 = 1.000 TL 

 İşletmenin nakit dönüşümü için gerekli yatırım: 

 1.000 TL x 51 gün = 51.000 TL

 Nakit çevirme süresi işletmenin esas faaliyetlerindeki 
etkinliğini ölçen iyi bir göstergedir. Bu gösterge üç te-
mel alanda analizciye fikir vermektedir. Bunlar satış, 
tahsilat ve ödemedir. Satışlardaki etkinlik stok devir 
hızı ile, tahsilattaki etkinlik alacak devir hızı ile ödeme-
deki etkinlik ise ticari borç devir hızı ile ölçülmektedir. 
İşletme yönetimi açısında alacak ve stok devir hızları-
nın yüksek olması istenirken, ticari borç devir hızının 
mümkün olduğunca azaltılması finansal kaldıraçtan 
yararlanarak öz sermaye karlılığını artıracaktır.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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29. Dönen Varlıklar =3 * KVYK ve D.S = 5 * KVYK olduğu 
verildiğinden;

 KVYK toplamına a dersek;

 Dönen Varlıklar = 3a

 Devamlı Sermaye = Özkaynaklar + Uzun Vadeli Ya-
bancı Kaynaklar bilindiğinden;

                = 5a

 Pasif Toplamı = KVYK + Devamlı Sermaye 

 Pasif Toplamı = Aktif Toplamı = a + 5a

         = 6a bulunur. 

 Aktif Toplamı = Dönen Varlık + Duran Varlık

 6a = 3a + Duran Varlık

 Duran Varlık = 3a bulunur. 

 Duran varlıkların aktif yüzdesi ise ( 3a / 6a )  % 50 olur. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

30. Finansal tablolar analizi oranları ile anlamlı sonuca 
ulaşmada, aralarında ilişki olan  kalemler dikkate alı-
nır. Cari Oranda; dönen varlıkların kısa vadeli borçlar-
la finansmanına bakılır. Duran Varlık Devir Hızında; 
Net Satışlar ile duran varlıkların ilişkisi incelenir.

 Aktifin Karlılığında; Net kar ile varlıkların ilişkisi incele-
nir.

 Dönem Net Karlılığında; Net kar ile net satışlara bakı-
lır.

 Ancak gelir tablosunda yer alan doğrudan tüm faa-
liyetlerin sonucunu göstermeyen olağan kar ile pasif 
(kaynaklar) arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından 
söz edilemez.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. Özsermaye Devir Hızı = Net Satış / Özsermaye 

 Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar / Alacak 

 Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Stok

 Aktif Karlılığı = Net Kar / Aktif

 Görüleceği üzere, yukarıda yer alan oranlarda bilanço 
ile gelir tablosu kalemleri bir arada kullanılmıştır. An-
cak Finansman Oranı (Özsermaye / Yabancı kaynak) 
sadece bilanço kalemlerinden oluşmaktadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

32. İşletme inşaat işlerinde kullanmak üzere demir satın 
aldığından, ilk madde ve malzeme hesabında takip 
etmelidir. Ayrıca nakliye giderine katlandığından, bu 
bedel malzemenin maliyetine eklenmelidir. İki farklı 
işlem ve iki farklı fatura olduğundan iki madde halinde 
yaparsak;

Satın alma Kaydı;
____________ / ____________

İLK MADDE VE MALZEME 50.000

İNDİRİLECEK KDV 5.000

KASA 55.000
____________ / ____________

 Nakliye için yapılan ödeme;

____________ / ____________

İLK MADDE VE MALZEME 5.000

İNDİRİLECEK KDV 500

KASA 5.500
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.
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33. Muhasebe politikaları, finansal tabloların düzenlen-
mesi ve sunulması için işletme tarafından kabul edil-
miş ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ile uygulama-
lardan oluşur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

34. Denetim riski: Denetlenen müşterinin finansal tablo-
larının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine 
rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş bil-
dirme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. Dene-
tim riski, bileşenleri açısından üç boyutta incelenir. 
Bunlar; 

 Denetim Riski = Asıl (Yapısal) Risk x Kontrol Riski 
x Hata Bulamama (Bulgu) Riski

 Asıl (Yapısal) Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol 
sisteminin olmamasından doğabilecek hataların top-
lamıdır. İşletmenin iyi bir muhasebe sistemine sahip 
olmaması durumunda finansal tablolarında olması 
muhtemel hataların toplamıdır.

 Kontrol Riski: Muhasebe ve iç kontrol sistemi tara-
fından önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan 
kaynaklanan risklerdir.

 Hata Bulamama (Bulgu) Riski: Kontrol sistemleri sa-
yesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan 
kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak 
ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

35. GİDER DAĞITIMLARI

• Birinci Dağıtım; DİMM, DİG ve GÜG gibi  giderlerin 
esas ve yardımcı gider yerlerine dağıtımıdır.

• İkinci Dağıtım, Yardımcı üretim ve yardımcı hizmet 
gider yerleri giderlerinin esas üretim gider yerlerine 
dağıtılmasıdır.

• Üçüncü Dağıtım, Esas üretim gider yerlerinde top-
lanan giderlerin (maliyetlerin) üretilen mamullere 
dağıtılmasıdır.

 Soru incelendiğinde; verilen I. öncül ikinci dağıtımı, II. 
öncül üçüncü dağıtımı, III. öncül de ise DİMM, DİG ve 
GÜG giderlerinden sadece GÜG’ ün esas ve yardımcı 
gider yerlerine dağıtımı olduğundan  birinci dağıtımı 
ifade etmektedir. Bu nedenle doğru sıralama; III – I – II 
olacaktır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

36. I. Dağıtımda gider yeri ayrımı  gözetmeksizin gelen 
su faturası (GÜG) musluk sayısına göre ilgili yerlere 
dağıtılır. Esas Üretim Gider Yeri A'ya düşen payı, top-
lam içindeki oranını hesaplayarak buluruz. Şöyle ki; 
toplam musluk sayısı 100. EÜGYA'da 40 musluk var. 
40 musluğun genel toplam olan 100 musluktaki oranı-
nı (40 / 100) gelen fatura ile çarparız.  (40 / 100).1.000 
TL = 400 TL

Doğru cevap B seçeneğidir.
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37. Sorularda kâr ile ilgili bilgi verildiğinde veya istendiğin-
de aşağıda yer alan formüller kullanılır.

 – Kaç adet satılmalı denirse =

  Kâr miktar = Katkı Payı. Miktar – Toplam Sabit 
Maliyet

 – Kaç liralık satış yapılmalı denirse; 

  Kâr tutar = Katkı oranı . Tutar – Toplam Sabit Ma-
liyet

 Soruda satışlar yani tutar üzerinden sonuç istendiği 
için ikinci formul kullanılır. Önce katkı oranını bulalım. 
Katkı oranı;

 = 
Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet

Birim Satış Fiyatı
 

 = (100 – 50) / 100 = 0,50

 Satış tutarına x diyelim. Satışın %40'ı kar istenmişti. 
(%40.x)

 0,40 x = 0,50x – 1.000.000 ⇒ x = 10.000.000

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. Üretim toplam Maliyeti = DimmGid + Dişç. Gid + GÜG

        = 100.000 + 70.000 + 30.000 = 200.000

Doğru cevap D seçeneğidir.

39. Dönüştürme Giderleri = Dişç. Gid + GÜG 

     = 70.000 + 30.000

     = 100.000

Doğru cevap A seçeneğidir.

40. Basit Faiz = Anapara * Faiz Oranı * Vade

 40 = ( 4x / 5 ) x ( 30 / 100 ) x ( 4 / 12 )

 40 = 4x / 50

 X = 500 bulunur.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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