
DİKKAT SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki 
ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşa-
ğıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon Görevlisinin de hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili 
alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde 
sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

  T. C. KİMLİK NUMARASI :

  ADI   :

  SOYADI  :    

  SALON NO  :         SIRA NO :

   Soru kitapçığı numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış
kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SINAV NUMARASI:                                                     

Adayın İmzası:                                                            

Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon Görevlisinin İmzası:

Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına

doğru kodladığını onaylıyorum.
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HUKUK
(ÇÖZÜMLER)

Bu testte 40 soru vardır.

1. 1961 Anayasası;

	 -	 Kurucu	Meclis	tarafından	hazırlanmıştır.

	 -	 Çoğulcu	sistem	benimsenmiştir.

	 -	 İnsan	haklarına	dayalı	bir	anayasadır.

	 -	 Demokratik,	sosyal	ve	hukuk	devleti	ilkeleri	ilk	kez	
kabul	edilmiştir.

	 -	 Sosyal	haklar	ilk	defa	sistematik	olarak	düzenlen-
miştir.

	 -	 Çift	 meclis	 sistemi	 kabul	 edilmiştir;	 Millet	 Mecli-
si(450)		ve	Cumhuriyet	Senatosu(165)

	 -	 CB	meclis	içinden	7	yıllığına	seçilir.

	 -	 Siyasi	partiler	hakkında	düzenlemelere	ilk	kez	yer	
verildi.

	 -	 TRT	ve	üniversitelere	özerklik	verildi.

	 -	 Seçimler	4	yılda	bir	yapılır.

	 -	 Halkoyuna	sunulmuş	ve	61,5	lik	oranla	kabul	edil-
miştir.

	 -	 İlk	kez	kuvvetler	ayrılığı	 (yumuşak)	 ilkesi	benim-
senmiştir.

	 -	 İlk	kez	parlamenter	sistem	uygulanmıştır.

	 -	 Kurucu	meclis	iki	başlıdır:	Askeri	kanat;	Milli	Birlik	
Komitesi,	sivil	kanat	ise	Temsilciler	Meclisidir.

	 -	 Anayasa	mahkemesi	kurulmuştur.

	 -	 157	maddeden	oluşur.

	 -	 Yüksek	Hakimler	Kurulu	kurulmuştur.

	 -	 Yargıtay,	Danıştay,	Askeri	Yargıtay	ve	Uyuşmazlık	
mahkemesi	gibi	yüksek	mahkemeler	düzenlenmiş-
tir.

	 -	 Sayıştay	yürütme	kısmında	düzenlenmiştir.

	 -	 İlk	kez	anayasada	başlangıç	kısmına	yer	verildi.

	 -	 Yüksek	Seçim	Kurulu	oluşturuldu.

	 -	 Devlet	Planlama	Teşkilatı	kuruldu.

	 -	 Atatürk	 İlkelerinden	 Halkçılık,	 Devletçilik	 ve	
İnkılâpçılığa	yer	verilmemiştir.	

	 -	 Milli	Güvenlik	Kurulu	ve	Diyanet	 işleri	başkanlığı	
düzenlenmiştir.

 1971 – 73 Değişiklikleri

	 -	 Bakanlar	Kurulu’na	KHK	çıkarma	yetkisi	verildi.

	 -	 Temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	genel	sınırlama	
sebepleri	getirildi.

	 -	 Öğretim	üyelerinin	siyasi	partilere	üye	olmasının	
yasaklanması.

	 -	 Askeri	 Yüksek	 İdare	 Mahkemesi	 Kuruldu.	
(2017’de	kaldırıldı)

	 -	 Devlet	 Güvenlik	 Mahkemesi	 Kuruldu.	 (2004’de	
kaldırıldı)

	 -	 Üniversitelerin	özerkliği	sınırlandırıldı.

	 -	 TRT’nin	özerkliği	kaldırıldı.

	 -	 MGK’nın	 ‘yardımcılık	etme	görevi’	 ‘tavsiye	etme’	
olarak	düzenlenmiş	ve	kurulun	etkisi	arttırılmıştır.

	 -	 Anayasa	 değişikliklerinin	 sadece	 şekli	 denetimi	
kabul	edilmiştir.

 Milli	güvenlik	konseyi	1980	darbesini	gerçekleştirmiş-
tir,1961	anayasasında	düzenlenen	bir	organ	değildir.

Doğru cevap A seçeneğidir.



2

3. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

2. Temel	hak	ve	ödevlere	ilişkin	genel	hükümler

   a. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

	 –		 Herkes,	 kişiliğine	 bağlı,	 dokunulmaz,	 devredil-
mez,	 vazgeçilmez	 temel	 hak	 ve	 hürriyetlere	 sa-
hiptir.	 Temel	 hak	 ve	 hürriyetler,	 kişinin	 topluma,	
ailesine	ve	diğer	kişilere	karşı	ödev	ve	sorumlu-
luklarını	da	ihtiva	eder.	

 b. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 

	 -		 Temel	hak	ve	hürriyetler,	özlerine	dokunulmaksı-
zın	 yalnızca	Anayasanın	 ilgili	 maddelerinde	 be-
lirtilen	 sebeplere	 bağlı	 olarak	 ve	 ancak	 kanunla	
sınırlanabilir.	Bu	sınırlamalar,	Anayasanın	sözüne	
ve	 ruhuna,	 demokratik	 toplum	 düzeninin	 ve	 lâik	
Cumhuriyetin	gereklerine	ve	ölçülülük	ilkesine	ay-
kırı	olamaz.

  c. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılama-
ması 

 	 Anayasada	 yer	 alan	 hak	 ve	 hürriyetlerden	 hiçbiri,	
Devletin	 ülkesi	 ve	 milletiyle	 bölünmez	 bütünlüğünü	
bozmayı	 ve	 insan	haklarına	dayanan	demokratik	 ve	
lâik	Cumhuriyeti	 ortadan	 kaldırmayı	 amaçlayan	 faa-
liyetler	biçiminde	kullanılamaz.	Anayasa	hükümlerin-
den	hiçbiri,	Devlete	veya	kişilere,	Anayasayla	tanınan	
temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 yok	 edilmesini	 veya	Ana-
yasada	belirtilenden	daha	geniş	şekilde	sınırlandırıl-
masını	 amaçlayan	 bir	 faaliyette	 bulunmayı	mümkün	
kılacak	 şekilde	 yorumlanamaz.	 Bu	 hükümlere	 aykırı	
faaliyette	 bulunanlar	 hakkında	 uygulanacak	müeyyi-
deler,	kanunla	düzenlenir.	

  d. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının dur-
durulması 

	 –		 Savaş,	 seferberlik	 	 veya	 olağanüstü	 hallerde,	
milletlerarası	hukuktan	doğan	yükümlülükler	ihlal	
edilmemek	kaydıyla,	durumun	gerektirdiği	ölçüde	
temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 kullanılması	 kısmen	
veya	 tamamen	 durdurulabilir	 veya	 bunlar	 için	
Anayasada	öngörülen	güvencelere	aykırı	 tedbir-
ler	alınabilir.

 Birinci	 fıkrada	 belirlenen	 durumlarda	 da,	 savaş	 hu-
kukuna	uygun	 fiiller	 sonucu	meydana	gelen	ölümler		
dışında,	 kişinin	 yaşama	 hakkına,	 maddi	 ve	 manevi	
varlığının	bütünlüğüne	dokunulamaz;	kimse	din,	vic-
dan,	düşünce	ve	kanaatlerini	açıklamaya	zorlanamaz	
ve	bunlardan	dolayı	suçlanamaz;	suç	ve	cezalar	geç-
mişe	yürütülemez;	suçluluğu	mahkeme	kararı	ile	sap-
tanıncaya	kadar	kimse	suçlu	sayılamaz.

 e. Yabancıların durumu 

		 –		 Temel	hak	ve	hürriyetler,	yabancılar	için,	milletle-
rarası	hukuka	uygun	olarak	kanunla	sınırlanabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

3. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin genel yönetim 
ve denetimi;

	 -		 Seçimler,	yargı	organlarının	genel	yönetim	ve	de-
netimi	altında	yapılır.

	 -		 Seçimlerin	 başlamasından	 bitimine	 kadar,	 seçi-
min	düzen	 içinde	yönetimi	ve	dürüstlüğü	 ile	 ilgili	
bütün	 işlemleri	 yapma	ve	 yaptırma,	 seçim	 süre-
since	 ve	 seçimden	 sonra	 seçim	 konularıyla	 ilgili	
bütün	yolsuzlukları,	şikayet	ve	 itirazları	 inceleme	
ve	kesin	karara	bağlama	ve	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi	üyelerinin	seçim	tutanaklarını	ve	Cumhur-
başkanlığı	seçimi	tutanaklarını	kabul	etme	görevi	
Yüksek	Seçim	Kurulunundur.

	 -		 Yüksek	Seçim	Kurulu’nun	ve	diğer	seçim	kurulla-
rının	görev	ve	yetkileri	kanunla	düzenlenir.

 Yüksek	Seçim	Kurulu’na	Yargıtay	ve	Danıştay’dan	se-
çilmiş	üyeler	arasından	ad	çekme	ile	ikişer	yedek	üye	
ayrılır.	Yüksek	Seçim	Kurulu	Başkanı	ve	Başkanvekili	
ad	çekmeye	girmezler.

	 -		 Anayasa	 değişikliklerine	 ilişkin	 kanunların	 hal-
koyuna	 sunulması,	 Cumhurbaşkanı’nın	 halk	 ta-
rafından	seçilmesi	 işlemlerinin	genel	 yönetim	ve	
denetimi	 de	 milletvekili	 seçimlerinde	 uygulanan	
hükümlere	göre	olur.

	 -		 Yüksek	Seçim	Kurulu’nun	kararları	aleyhine	baş-
ka	bir	mercie	başvurulamaz.

	 -		 Yüksek	Seçim	Kurulu	yedi	asıl	ve	dört	yedek	üye-
den	oluşur.

	 -		 Üyelerin	altısı	Yargıtay,	beşi	Danıştay	Genel	Ku-
rullarınca	 kendi	 üyeleri	 arasından	 üye	 tamsayı-
larının	salt	 çoğunluğunun	gizli	 oyu	 ile	 seçilir.	Bu	
üyeler,	salt	çoğunluk	ve	gizli	oyla	aralarından	bir	
başkan	ve	bir	başkanvekili	seçerler.

Doğru cevap C seçeneğidir.



3

3. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

4. Hâkimler	 ve	 Savcılar	 Kurulu,	 mahkemelerin	 bağım-
sızlığı	ve	hâkimlik	teminatı	esaslarına	göre	kurulur	ve	
görev	yapar.

	 -		 Hâkimler	ve	Savcılar	Kurulu	onüç	üyeden	oluşur.

	 -		 Üyeler	dört	yıl	 için	seçilir.	Süresi	biten	üyeler	bir	
kez	daha	seçilebilir.

	 -		 Kurul	 üyeliği	 seçimi,	 üyelerin	 görev	 süresinin	
dolmasından	 önceki	 otuz gün içinde yapılır.	
Seçilen	 üyelerin	 görev	 süreleri	 dolmadan	 Kurul	
üyeliğinin	boşalması	durumunda,	boşalmayı	takip	
eden	otuz	gün	içinde,	yeni	üyelerin	seçimi	yapılır.

	 -		 Kurulun,	Adalet	Bakanı	ile	Adalet	Bakanlığı	Müs-
teşarı	 dışındaki	 üyeleri,	 görevlerinin	 devamı	 sü-
resince;	kanunda	belirlenenler	dışında	başka	bir	
görev	alamazlar	veya	Kurul	 tarafından	başka	bir	
göreve	atanamaz	ve	seçilemezler.

	 -		 Kurulun	yönetimi	ve	temsili	Kurul	Başkanına	aittir.

	 -		 Kurul	Başkanı	dairelerin	çalışmalarına	katılamaz.	
Kurul,	kendi	üyeleri	arasından	daire	başkanlarını	
ve	daire	başkanlarından	birini	de	başkanvekili	ola-
rak	seçer.	Başkan,	yetkilerinden	bir	kısmını	baş-
kanvekiline	devredebilir.

	 -		 Kurulun	meslekten	çıkarma	cezasına	ilişkin	olan-
lar	 dışındaki	 kararlarına	 karşı	 yargı	 mercilerine	
başvurulamaz.

	 -		 Kurula	 bağlı	 Genel	 Sekreterlik	 kurulur.	 Genel	
Sekreter,	birinci	sınıf	hâkim	ve	savcılardan	Kuru-
lun	 teklif	ettiği	üç	aday	arasından	Kurul	Başkanı	
tarafından	atanır.

 *	Hakimler	ve	savcılar	kurulu	iki	daire	halinde	çalışır.

	 -		 Kurulun	yönetimi	ve	temsili	Kurul	Başkanına	aittir

	 -		 Kurul	Başkanı	dairelerin	çalışmalarına	katılamaz.	
Kurul,	kendi	üyeleri	arasından	daire	başkanlarını	
ve	daire	başkanlarından	birini	de	başkanvekili	ola-
rak	seçer.	Başkan,	yetkilerinden	bir	kısmını	baş-
kanvekiline	devredebilir.

	 -		 Kurulun	meslekten	çıkarma	cezasına	ilişkin	olan-
lar	 dışındaki	 kararlarına	 karşı	 yargı	 mercilerine	
başvurulamaz.

	 -		 Kurula	 bağlı	 Genel	 Sekreterlik	 kurulur.	 Genel	
Sekreter,	birinci	sınıf	hâkim	ve	savcılardan	Kuru-
lun	 teklif	ettiği	üç	aday	arasından	Kurul	Başkanı	
tarafından	atanır.

	 -		 Kurul,	adlî	ve	idarî	yargı	hâkim	ve	savcılarını	mes-
leğe	kabul	etme,	atama	ve	nakletme,	geçici	yetki	
verme,	 yükselme	 ve	 birinci	 sınıfa	 ayırma,	 kadro	
dağıtma,	meslekte	kalmaları	uygun	görülmeyen-
ler	hakkında	karar	verme,	disiplin	cezası	verme,	
görevden	uzaklaştırma	işlemlerini	yapar.

	 -		 Adalet	Bakanlığı’nın,	bir	mahkemenin	kaldırılması	
veya	yargı	çevresinin	değiştirilmesi	konusundaki	
tekliflerini	karara	bağlar.

	 -		 Hâkim	 ve	 savcıların	 görevlerini;	 kanun	 ve	 diğer	
mevzuata	uygun	olarak	yapıp	yapmadıklarını	de-
netleme;	görevlerinden	dolayı	veya	görevleri	sıra-
sında	suç	işleyip	işlemediklerini,	hal	ve	eylemleri-
nin	sıfat	ve	görevleri	 icaplarına	uyup	uymadığını	
araştırma	ve	gerektiğinde	haklarında	inceleme	ve	
soruşturma	işlemleri	yapma.

	 -		 Yargıtay	üyelerini	seçme.

	 -		 Danıştay	üyelerinin	dörtte	üçünü	seçme.

	 -		 Kurul	üyeliği	seçimi,	üyelerin	görev	süresinin	dol-
masından	önceki otuz gün içinde yapılır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

5. Kamu	tüzel	kişiliği	anayasada	düzenlenen	kurumlar;	
İl	Özel	İdaresi,	Belediye,	Köy,	Üniversiteler,	TRT,	Ata-
türk	Kültür	Dil	ve	Tarih	Yüksek	Kurumu,	Kamu	Kuru-
mu	Niteliğindeki	Meslek	Kuruluşları.

	 *YÖK,RTÜK	ve	Kamu	Denetçiliği	Kurumu	anayasada	
düzenlenmelerine	 rağmen	kamu	 tüzel	kişilikleri	ana-
yasadan	değil	kuruluş	kanunlarından	kaynaklanır	do-
layısıyla

Doğru cevap E seçeneğidir.

6. Meslekten	 men	 kararı	 yüksek	 disiplin	 kurulu	 tara-
fından	 verilen	 bir	 karardır.Bu	 şekilde	 alınan	 kararlar	
kolektif	 niteliktedir.Bunun	 yanında	 Belli	 bir	 kişi	 veya	
nesneye	yönelik	yapılan	işlemler	birel	işlemlerdir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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7. Cumhurbaşkanlığı Poltika Kurulları:

	 -		 Cumhurbaşkanı,	kurulların	başkanıdır.

	 -		 Cumhurbaşkanı	 kurul	 üyelerinden	 birini	 başkan-
vekili	olarak	görevlendirir.

	 -		 Kurullar	 en	 az	 üç	 üyeden	 oluşur.	 Kurul	 üyeleri	
Cumhurbaşkanınca	atanır.

 Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan 
kurullar 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 B seçeneğidir.

8. Köy	ve	mahalle	muhtarının	görevine	son	veren	illerde	
il	idare	kurullarıdır,İlçelerde	ilçe	idare	kurullarıdır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

9. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görüle-
cek davalar:

	 -		 Cumhurbaşkanı	kararları,

	 -		 Bakanlıklar	ile	kamu	kuruluşları	veya	kamu	kuru-
mu	 niteliğindeki	 meslek	 kuruluşlarınca	 çıkarılan	
ve	ülke	çapında	uygulanacak	düzenleyici	işlemler,

	 -		 Danıştay	İdari	Dairesince	veya	İdari	İşler	Kurulun-
ca	 verilen	 kararlar	 üzerine	 uygulanan	 eylem	 ve	
işlemler,

	 -		 Birden	çok	 idare	veya	vergi	mahkemesinin	yetki	
alanına	giren	işler,

	 -		 Danıştay	Yüksek	 Disiplin	 Kurulu	 kararları	 ile	 bu	
Kurulun	görev	alanı	 ile	 ilgili	Danıştay	Başkanlığı	
işlemlerine,	karşı	açılacak	 iptal	ve	 tam	yargı	da-
vaları	ile	tahkim	yolu	öngörülmeyen	kamu	hizmet-
leri	ile	ilgili	imtiyaz	şartlaşma	ve	sözleşmelerinden	
doğan	idari	davalar;	ilk	derece	mahkemesi	olarak	
Danıştay’da	görülür.

	 -		 Danıştay,	 belediyeler	 ile	 il	 özel	 idarelerinin	 se-
çimle	 gelen	 organlarının	 organlık	 sıfatlarını	 kay-
betmeleri	 hakkındaki	 istemleri	 inceler	 ve	 karara	
bağlar.

	 -		 Özelleştirme	uygulamalarına	ilişkin	idari	davalar,

	 -		 HSK’nın	meslekten	çıkarma	kararlarına	ilişkin	ip-
tal	Davaları

 *Tahkim	yolu	öngörülen	imtiyaz	sözleşmleri	adli	mah-
kemelerin	görevleri	arasında	yer	alır.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

10. İlk	İnceleme:	Dilekçeler,	Danıştay’da	daire	başkanının	
görevlendireceği	bir	tetkik	hakimi,	idare	ve	vergi	mah-
kemelerinde	 ise	mahkeme	başkanı	veya	görevlendi-
receği	bir	üye	tarafından:

a)		Görev	ve	yetki,

b)		İdari	merci	tecavüzü,

c)		Ehliyet,

d)		İdari	bir	işlem	olup	olmadığı,

e)		Süre	aşımı,

f)		Husumet,

g)		3	ve	5	inci	maddelere	uygun	olup	olmadıkları,	yön-
lerinden	sırasıyla	incelenir.

 *idari	işlemlerle	ilgili	ön	karar	alınmadan	başvurulması	
halinde	mahkemeler	yetkili	idarelere	tevdii	kararı	verir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11. C	nin	fiili	iştirak	niteliğinde	değildir	zira	suç	işlendikten	
sonra	iştirak	fiili	oluşmaz

	 -	 Mecburenin	A	ve	P	ye	yönelik	fiili	olası	kasttır

	 -	 D	şuç	kararını	kuvvetlendiren	olarak	sorumlu	olur

	 -	 Haksız	 tahrik	 hükümleri	 hakimin	 takdirine	 bağlı	
değildir

 *Mecburenin	fiili	neticesi	sebebiyle	ağırlaşmış	suç	ni-
teliğindedir.	

Doğru cevap D seçeneğidir.
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12. Takdiri	indirim	nedenleri

	 -		 Fail	 yararına	cezayı	hafifletecek	 takdiri	nedenle-
rin	 varlığı	 halinde,	 ağırlaştırılmış	müebbet	 hapis	
cezası	yerine,	müebbet	hapis;	müebbet	hapis	ce-
zası	yerine,	yirmibeş	yıl	hapis	cezası	verilir.	Diğer	
cezaların	altıda	birine	kadarı	indirilir.

	 -		 Takdiri	indirim	nedeni	olarak,	failin	geçmişi,	sosyal	
ilişkileri,	fiilden	sonraki	ve	yargılama	sürecindeki	
davranışları,	 cezanın	 failin	 geleceği	 üzerindeki	
olası	etkileri	gibi	hususlar	göz	önünde	bulunduru-
labilir.	Takdiri	indirim	nedenleri	kararda	gösterilir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13. Kasten	öldürme,	kasten	yaralama,	yağma,	dolandırı-
cılık,	uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	 imal	ve	ticareti	
ile	 parada	 veya	 kıymetli	 damgada	 sahtecilik	 suçları	
hariç	 olmak	 üzere;	 yabancı	 ülke	 mahkemelerinden	
verilen	hükümler	tekerrüre	esas	olmaz.

Doğru cevap B seçeneğidir.

14. Disiplin hapsinin özellikleri;

-		 Kısmî	bir	düzeni	korumak	amacıyla	yaptırım	altına	
alınmış	olan	fiil	dolayısıyla	verilir.

-		 Seçenek	yaptırımlara	çevrilemez

-		 Ön	ödeme	uygulanamaz

-		 Tekerrüre	esas	olmaz

-		 Şartla	salıverilme	hükümleri	uygulanamaz

-		 Ertelenemez

-		 Adlî	sicil	kayıtlarına	geçirilmez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

15. Tutuklulukta Geçecek Süreler:

	 -		 Ağır	 ceza	 mahkemesinin	 görevine	 girmeyen	 iş-
lerde	tutukluluk	süresi	en	çok	bir	yıldır.	Ancak	bu	
süre,	zorunlu	hallerde	gerekçeleri	gösterilerek	altı	
ay	daha	uzatılabilir.

	 -		 Ağır	 ceza	mahkemesinin	 görevine	 giren	 işlerde,	
tutukluluk	süresi	en	çok	iki	yıldır.	Bu	süre,	zorunlu	
hallerde,	gerekçesi	gösterilerek	uzatılabilir;	uzat-
ma	süresi	toplam	üç	yılı,	Terörle	Mücadele	Kanu-
nu	kapsamına	giren	suçlarda	beş	yılı	geçemez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. El	 koyma	 kararı	 alınabilmesi	 için	 ilgisine	 göre	 Ban-
kacılık	Düzenleme	ve	Denetleme	Kurumu,	Sermaye	
Piyasası	 Kurulu,	Mali	 Suçları	Araştırma	Kurulu,	 Ha-
zine	Müsteşarlığı	 ve	 Kamu	Gözetimi,	Muhasebe	 ve	
Denetim	Standartları	Kurumu’ndan,	suçtan	elde	edi-
len	değere	ilişkin	rapor	alınır.	Bu	rapor	en	geç	üç	ay	
içinde	hazırlanır.	Özel	sebepler	zorunlu	kıldığında	bu	
süre	talep	üzerine	iki	ay	daha	uzatılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

17. Kanun	 Boşluğu	 yazılı	 kaynaklarda	 somut	 olaya	 uy-
gulanabilir	bir	hükmün	olmaması	durumunda;	hukuk	
boşluğu	ise	yazılı	ve	yazısız	kaynaklarda	somut	olaya	
uygulanabilir	 bir	 hükmün	 bulunmaması	 durumunda	
ortaya	çıkar.	Hukuk	boşluğu	hakimin	hukuk	yaratma	
yetkisiyle	doldurulur.

 Boşluk nedenleri;

	 -	 Bilim	ve	teknolojideki	gelişmeler.	

	 -	 Kanun	koyucunun	bilerek	ve	isteyerek	boşluk	bı-
rakması.

	 -	 Kanun	 koyucunun	 dikkatsiz	 ve	 /	 veya	 ihmalkar	
davranması.	

	 -	 Sonradan	yapılan	değişikliklerin	yarattığı	boşluk-
lar.
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 Kanun	koyucunun	bilerek	ve	isteyerek	bir	hususta	dü-
zenleme	yapmadığı	kasıtlı	susma	hali	ve	Hukuk	kural-
ları	 tarafından	 düzenlenmesine	 gerek	 olmayan	 (din,	
görgü,	ahlak	kuralları	alanına	giren)	hukuk	dışı	alan	
boşluk	oluşturmaz.

 Boşluk Türleri:

 1. Kural içi boşluk:	Konu	ile	ilgili	hüküm	vardır	ancak	
somut	olayın	çözümünde	adalet	ve	hakkaniyeti	sağ-
lamak	 için	 genel	 hatlar	 belirlenmiş	 ve	 hâkime	 takdir	
yetkisi	 tanınmıştır	 niteliktedir.	 Yetki	 tanınan	 hallerde	
hâkim	takdir	yetkisini	kullanmak	zorundadır.

 2. Kural Dışı Boşluk:	Kanun	koyucunun	kanun	koyu-
cunun	dikkatsiz	ve	/	veya	ihmalkar	davranması	veya	
bir	kanun	yürürlüğe	girdikten	sonra	hukuki	sorunların	
ortaya	çıkmasıdır.

 2.a. Açık (Gerçek) Boşluk:	Somut	olaya	 ilişkin	her-
hangi	bir	hukuk	kuralının	bulunmadığının	açıkça	belli	
olması	 durumunda	 ortaya	 çıkan	 boşluktur.	 Hâkimin	
hukuk	yaratmak	zorunda	olduğu	her	durumda	gerçek	
boşluk	vardır.	

 2.b. Örtülü Boşluk (Gizli Boşluk):	Kanunda	somut	
olaya	 ilişkin	 bir	 düzenleme	 vardır	 ancak	 fazla	 geniş	
tutulmuştur.	 Bu	 şekilde	 uygulanması	 zaman	 zaman	
adaletsizliğe	sebep	olacağından	hüküm	hakimce	so-
mut	olaya	uygulanırken	amacına	uygun	olarak	daral-
tılır.

 2.c. Gerçek Olmayan Boşluk:	Kanunda	somut	olaya	
ilişkin	bir	düzenleme	vardır	ancak	kanuna	göre	çözüm	
üretilmesi	dürüstlük	kuralı,	hakkaniyet,	etik	kavramla-
rıyla	bağdaşmaz.	Bu	tür	boşlukları	doldurmak	hâkimin	
değil,	kanun	koyucunun	görevidir.

 Bilinçli – Bilinçsiz Boşluk:	Bilinçli	boşluklar;	kanun	
koyucunun	 bir	 konuyu	 bilerek	 ve	 isteyerek	 düzenle-
mediği	zaman	ortaya	çıkan	boşluklardır.	Bilinçsiz	boş-
luklar;	kanun	koyucunun	ihmalinden,	dikkatsizliğinden	
kaynaklanır.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

18. Kan	hısımlığında	kişiler	arasındaki	derece,	incelenen	
iki	kişi	arasındaki	bağı	sağlayan	doğum	sayıları	ile	bu-
lunur.	 İki	 hısım	 arasındaki	 doğum	 sayısı	 çoğaldıkça	
hısımlık	derecesi	 büyür,	 hısımlar	arasındaki	 yakınlık	
azalır.	A	seçeneğinde	verilen	hısımlık:

  

	 Eşler	 birlikte	 evlat	 edinebileceği	 gibi	 tek	 başına	 da	
evlat	 edinmek	mümkündür.	 Tek	 başına	 evlat	 edine-
bilmek	için	ayırt	etme	gücüne	sahip	olmak,	30	yaşını	
doldurmuş	olmak	ve	evlat	edinilenden	en	az	18	yaş	
büyük	 olmak	 gerekir.	 Birlikte	 evlat	 edinebilmek	 için	
ise	eşlerin	ayırt	etme	gücüne	sahip	olması,	30	yaşını	
tamamlamış	ya	da	en	az	5	yıl	süreyle	evli	bulunuyor	
olmaları	ve	yaşı	küçük	olan	eşin	evlat	edinilenden	18	
yaş	büyük	olması	gerekir.

	 Kayın	 hısımlığı	 evlenme	 ile	 kurulur.	 Bu	 hısımlık	 eş	
ile	diğer	eşin	kan	hısımları	arasında	kurulan	bağdır.	
(örneğin	eşin	kardeşinin	eşi	kayın	hısmı	olmaz	ancak	
çocukları	olur).	Eşler	birbiriyle	hısım	olmaz,	eşlerin	ai-
leleri	birbirleriyle	hısım	olmaz.	Evlilik	sona	erse	dahi	
kayın	hısımlığı	devam	eder.

	 Evlatlık	 ve	 altsoyu,	 sadece	 evlat	 edinene	 mirasçı	
olurlar.	Evlatlık	 ve	altsoyunun	 kendi	 kan	hısımlarına	
karşı	olan	mirasçılıkları	da	devam	eder.	Evlat	edinen	
ise	evlatlığa;	evlatlık	ve	altsoyu	da	evlat	edinenin	kan	
hısımlarına	mirasçı	olamaz.

	 Yakın	hısımlıktan	doğan	evlenme	engeli	olan	kişiler:

	 -	 Üstsoy	ile	altsoy	arasında

	 -	 Kardeşler	arasında

	 -	 Bir	kimse	ile	3.derece	dâhil	yansoy	kan	hısımları	
(amca-hala-dayı-teyze)	arasında

	 -	 Evlat	edinen	ile	evlatlık	arasında	ve	bunlardan	biri	
ile	diğerinin	eşi	ile	altsoyu	arasında	

	 -	 Kayın	hısımlığı	sona	ermiş	olsa	bile	eşlerden	biri	
ile	diğerinin	üstsoyu	ve	altsoyu	arasında

Doğru cevap E seçeneğidir.
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19. •	Zina
•	Terk
•	 Hayata	 kast,	 pek	
kötü	veya	onur		kırıcı	
davranış

Mutlak	 boşanma	 sebe-
bidir	ve	kusur	şarttır.

•	Suç	işleme	veya	hay-
siyetsiz	hayat	sürme

•	Akıl	hastalığı
•	Evlilik	birliğinin	 teme-
linden		sarsılması

•	Eşlerin	anlaşması
•	Ortak	hayatın	yeniden	
kurulamaması

Nisbi	 boşanma	 sebe-
bidir	 ve	 Kusur	 şartı	
aranmaz.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. Şükufe’nin	 mirasçıları	 K,	 O	 ve	 E’dir.	 Birinci	 zümre	
var	 olduğu	 için	 zümreler	 arası	 öncelik	 ilkesi	 gereği	
A	mirastan	pay	alamayacaktır.	Birinci	zümre	mirasçı	
olan	O	ve	K	toplamda	terekenin	¾’ünü,	E	ise	¼’ünü	
alacaktır.	Ölümden	önce	son	1	yıl	içerisinde	yapılan,	
mutat	 (alışılmış,	 önemsiz)	 nitelikte	 olmayan	 ivazsız	
işlemler	 de	 terekeye	 dahil	 edileceğinden	 Şükufe’nin	
terekesi	260.000	TL’dir.	Buna	göre	K	ve	O’nun	toplam	
yasal	miras	payı	195.000	TL,	E’nin	yasal	miras	payı	
65.000	TL’dir.

	 Altsoyun	saklı	payı	yasal	miras	payının	½’si,	eşin	saklı	
payı	 ise	1.	Zümre	 ile	mirasçı	olması	durumunda	ya-
sal	miras	payının	 tamamıdır.	Buna	göre	K	ve	O’nun	
toplam	saklı	payı	97.500	TL,	E’nin	saklı	payı	65.000	
TL’dir.

	 Tenkiste	 izlenen	 sıra;	 önce	 ölüme	 bağlı	 tasarruflar	
sonra	 sağlararası	 tasarruflar	 olacak	 şekilde	 izlenir.	
Ölüme	bağlı	tasarruf	birden	fazla	varsa	(miras	sözleş-
mesi	ve	vasiyetname)	yapılış	tarihleri	önemsizdir,	ten-
kis	orantılı	şekilde	yapılır.	Ölüme	bağlı	tasarruf	yoksa	
veya	 olmasına	 rağmen	 yapılan	 tenkis	 saklı	 payların	
tamamlanmasına	 yeterli	 gelmediyse	 sağlararası	 ta-
sarrufların	ölüme	en	yakın	tarihlisinden	geriye	doğru	
son	1	yıl	içerisinde	yapılan,	mutat	(alışılmış,	önemsiz)	
nitelikte	 olmayanları	 şeklinde	 izlenir.	 Saklı	 paydaki	
ihlal	giderildiğinde	 tenkis	yapılmaya	devam	edilmez.	
Tenkiste	 sıra	 gözetilirken	 kamu	 tüzel	 kişilerine	 ve	
kamuya	yararlı	derneklere	vakıflara	yapılmış	olan	ta-
sarruflar,	yapıldığı	tarihin	yakınlığı	gözetilmeksizin	en	
son	sırada	tenkis	edilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

21. Yeddin İadesi Davası:	gasbedilmiş	olan	eşyanın	zil-
yedliği	 saldırıya	 uğrayana	 geri	 verilmesi	 için	 açılan	
davadır.	 Davacı	 zilyedliğin	 gasbedilmesinden	 dolayı	
uğradığı	zararın	tazmin	edilmesini	de	isteyebilir.

	 Bu	davayı	zilyedliği	saldırıya	uğramış	haksız	zilyedler	
dâhil	tüm	zilyedler	açabilir	ve	bu	dava	davalının	külli	
haleflerine	karşı	da	açılabilir.

	 Yeddin	 iadesi	davası	 için	hak	düşürücü	süre,	davacı	
tarafın,	gasp	fiilini	ve	failini	öğrenmesinden	itibaren	iki	
ay,	gasp	fiilinin	gerçekleşmesinden	itibaren	1	yıldır.

 Taşınır Davası:	 Zilyedin	 rızası	 dışında	 fiili	
hâkimiyetinden	 çıkmış	 olan	 taşınırını	 geri	 almasını	
sağlayan	 davadır.	 Haklı	 eski	 ziyed	 halihazırdaki	 zil-
yede	karşı	 iyiniyetli	 ise	beş	yıllık	hak	düşürücü	süre	
içinde;	kötü	niyetliyse	her	zaman	(süresiz)	açılabilir.

 Dereceli Zilyedlik: Aynı	 eşya	 üzerinde,	 aynı	 anda,	
nitelikleri	birbirinden	farklı	birden	fazla	zilyedliğin	bu-
lunması	durumudur.	Dereceli	zilyedliğin	getirdiği	farklı	
hak	iddiaları	şöyledir:

 Asli ve Fer’i Zilyedlik:	Asli	zilyedlik;	bir	eşya	üzerin-
de	tek	hak	iddiasıyla	malik	sıfatıyla	zilyed	olan	kişile-
rin	zilyedliğidir.	Fer’i	zilyedlik	ise	bir	eşyayı	sınırlı	ayni	
hak	 ya	 da	 şahsi	 bir	 hakka	 dayanarak	 fiili	 hâkimiyet	
altında	bulunduran	kişilerin	zilyedliğidir.

 Dolaylı ve Dolaysız Zilyed:	Zilyedliğinde	bulunan	bir	
eşyayı	 sınırlı	 ayni	 veya	 şahsi	 bir	 hak	 kurmak	 üzere	
başka	bir	kişiye	devreden	kişi	dolaylı	zilyeddir.	Bir	eş-
yayı	bir	başkasından	sınırlı	ayni	veya	şahsi	bir	hakka	
dayanarak	devralmış	olan	kişi	ize	dolaysız	zilyeddir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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22. Alım	hakkı,	ön	alım	hakkı	ve	geri	alım	hakkı	ile	malik,	
mülkiyet	hakkının	kendisine	sağladığı	yetkileri	üçüncü	
kişi	lehine	kısıtlayabilir.	Bu	haklar	tapu	kütüğüne	şerh	
edilmediğinde,	 yalnız	malik	 ve	 külli	 haleflerine	 karşı	
ileri	sürülebilir.	Üçüncü	kişilere	karşı	da	etkili	olabilme-
si	için	tapu	kütüğüne	şerh	verilmesi	gerekir.

	 İntifa	 hakkı	 geçit	 hakkı	 ve	 oturma	 hakkı	 sınırlı	 ayni	
haklar	arasında	yer	alan	irtifak	haklarıdır.

	 Lex	Commissoria	Yasağı:	Alacaklı	 ile	 rehin	 verenin,	
alacağın	vadesinde	ödenmemesi	halinde	rehin	konu-
su	taşınmazın	mülkiyetinin	alacaklıya	geçeceği	husu-
sunda	 anlaşma	 yapamayacaklarını	 ifade	 eder.	 Borç	
ödenmediği	 takdirde	 taşınmaz	 ödenmeyen	 borçtan	
dolayı	rehin	alacaklısının	mülkiyetine	geçmez.

Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler:

a)	Sözleşme	serbestisi	(Dilediğin	kişi	ile	dilediğin	şe-
kilde	sözleşme	yapabilmeyi	ifade	eder.)

b)	Nispilik	 (Borç	 ilişkisinin	 yalnızca	 taraflar	 arasında	
hüküm	ifade	etmesidir.)

c)	 3.	kişi	aleyhine	borç	yaratılamaması

d)	Karşılıklılık	(ivazlılık)	(Tarafların	birbirlerinden	men-
faat	elde	etmesini	ifade	eder.)

e)	Geçicilik	(Bir	süreyle	sınırlı	olmasını	ifade	eder.	Sü-
reklilik	arz	eden	bir	borç-alacak	ilişkisi	kurulamaz.)

f)	 Kusur	sorumluluğu	(Borçlar	hukukunda	istisnai	ku-
sursuz	sorumluluk	halleri	de	vardır.)

g)	Borçlunun	yerleşim	yerinde	ifa	(Cins	borçları	borç-
lunun	sözleşme	tarihindeki	yerleşim	yerinde	ifa	edi-
lir.	Para	ve	parça	borçları	 için	 farklı	düzenlemeler	
mevcuttur.)

h)	Dürüstlük	 (Borç-alacak	 ilişkisi	 ve	 borcun	 ifasında	
dürüst	davranmayı	ifade	eder.)

Doğru cevap A seçeneğidir.

24. 
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Asli hakkı kuran değiştiren orta kaldıran
haklardır.

1. Yenilik doğuma haklar
2. İtiraz
3. Def’i
     3.a. Kesin def’i (zamanaşımı def’i, takasdef’i)
     3.b. Geçici def’i (ödemezlik def’i, borcun
                muaccel olmadığı def’i)

FER’İ HAKLAR

B
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İN
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İL
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Asıl hak olan alacak hakkına bağlı haklardır.

Alacak hakkı

1. Genişleten fer’i haklar.

2. Garanti sağlayan fer’i haklar

1.a. Faiz

2.a. Rehin hakkı
2.b. Kefalet
2.c. Hapis hakkı

2.a. Gecikme tazminatı

ASLİ HAKLAR

Doğru cevap B seçeneğidir.

25. •	Haksız	fiilin	ağırlığı
•	 Kusurun	ağırlığı
•	 Haksız	 fiille	 birlikte	
zarar	 miktarını	 et-
kileyen	 diğer	 etmen-
ler

•	 Tarafların	 sosyal	 ve	
ekonomik	durumları

Tazminat	miktarı	belirle-
nirken	 dikkate	 alınan	
hususlardır.

•	Zararın	 miktarı	 (az	
olması)

•	Zarar	 görenin	 zarara	
rızası

•	Zarar	 görenin	 ortak	
kusuru

•	Ağır	 kusur	 bulunma-
yan	 hallerde	 zarar	
verenin	tazminat

ödemekle	 zor	 duruma	
düşecek	olması

Tazminat	miktarında	 in-
dirim	sebepleridir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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26. •	 Soybağının	düzeltilmesi
•	 Taşınmazın	tapuya	tescil	
talebi

•	 Mirasın	reddi
•	 Bono	 –	 çek	 –	 poliçe	
düzenlenmesi

•	 Yenilik	 doğuran	 hakların	
kullanılması

•	 Evlenme	sözleşmesi

Şarta bağlı 
YAPILAMAZ.

 Ancak	nişanlanma	şarta	bağlı	yapılabilir.

	 Hukuka	ahlaka	kanuna	aykırı	şeyler,	imkansız	şeyler	
ve	 gerçekleşmesi	 kesin	 şeyler	 şart	 olarak	 belirlene-
mez.	Belirlenen	şart	olumlu,	olumsuz,	iradi,	tesadüfi,	
geciktirici	ya	da	bozucu	bir	şart	olabilir.

	 Taraflardan	biri	şartın	gerçekleşmesini	engellerse	şart	
gerçekleşmiş	sayılır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. İfa	 yeri,	 belirlenmediği	 sözleşmelerde	 uygulanmak	

üzere	3	çeşit	borca	göre	şöyle	düzenlenmiştir:

 PARA BORCU: alacaklının	 ifa	 tarihindeki	 yerleşim	

yerinde	ödenir.	Ancak	borçluya	külfet	olacaksa	önceki	

yerleşim	yerinde	ödenir.	Sözleşmede	verme	ve	para	

ödeme	 yükümlülüklerinin	 yerine	 getirileceği	 tarihler	

ayrı	ayrı	belirtilmiş	olabilir.	Bu	durumda	para	alacaklısı	

olan	tarafın	ifa	tarihindeki	ikamet	adresinde	para	öde-

mesi	 yapılır.	 Bu	 kural	 eğer	 borçluya	 külfet	 olacaksa	

alacaklının	önceki	yerleşim	yerinde	ifa	edilir.

 CİNS BORCU: borçlunun	borç	doğduğu	andaki	 ika-

met	adresinde	ödenir.

 PARÇA BORCU: sözleşme	 sırasında	 eşyanın	 bu-

lunduğu	yerde	ödenir.	Ancak	ön	koşul;	tarafların	söz-

leşme	 kurulduğunda	 söz	 konusu	 parçanın	 nerede	

olduğunu	biliyor	olmasıdır.	Bilmiyorsa	borç	cins	bor-

cu	olarak	değerlendirilir	 ve	borçlunun	borç	doğduğu	

andaki	ikamet	adresinde	ödenir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

28. Haksız	filden	doğan	borçlarda	kusur	sorumluluğu	var-
dır.	Hukuka	aykırı	fiil,	kusur,	zarar	ve	 illiyet	bağı	un-
surları	bir	araya	geldiğinde	kusur	sorumluluğu	oluşur,	
kusur	 sorumluluğu;	 kasten	 veya	 ihmalen	 bir	 zararın	
ortaya	çıkmasına	sebep	olan	fiili	yapanın	sorumlulu-
ğudur.	Kusur	oluşması	için	ayırt	etme	gücünün	var	ol-
ması	gerekir.	Ancak	istisnai	olarak	ayırt	etme	gücüne	
bakılmaksızın	sorumluluk	yükleyen	kusursuz	sorum-
luluk	halleri	sayılmıştır.	Bunlar;

1.	Hakkaniyet	Sorumluluğu

2.	Dikkat	/	Özen	Sorumluluğu

2.a.	Hayvan	bulunduranın	sorumluluğu

2.b.	Ev	başkanının	sorumluluğu

2.c.	Yapı	malikinin	sorumluluğu

2.d.	Taşınmaz	malikinin	sorumluluğu

2.e.	Adam	çalıştıranın	sorumluluğu

	 -	 Adam	çalıştıranın	sorumluluğu

	 -	 Yardımcı	şahıs	kullananın			sorumluluğu

3.	Tehlike	Sorumluluğu

3.a.	Genel	tehlike	Sorumluluğu

3.b.	Özel	tehlike	Sorumluluğu

 Hayvan	 bulunduranın	 sorumluluğu,	 ev	 başkanının	
sorumluluğu	 ve	 adam	 çalıştıranın	 sorumluluğu	 kap-
samında,	her	önlem	alınsaydı	dahi	yine	de	sonucun	
değişmeyeceğini	kurtuluş	kanıtı	getirilebilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

29. Sermaye	şirketleri;	Sermaye	şirketleriyle,	Kooperatif-
lerle	ve	Devralan	şirket	olmaları	şartıyla,	kollektif	 ve	
komandit	şirketlerle,	birleşebilirler.

	 Şahıs	şirketleri;	Şahıs	şirketleriyle,	Devrolunan	şirket	
olmaları	 şartıyla,	 sermaye	 şirketleriyle,	 Devrolunan	
şirket	olmaları	şartıyla,	kooperatiflerle,	birleşebilirler.

	 Kooperatifler;	 Kooperatiflerle,	 Sermaye	 şirketleriyle	
ve	Devralan	şirket	olmaları	şartıyla,	şahıs	şirketleriyle,	
birleşebilirler.

	 Tasfiye	hâlindeki	bir	şirket,	malvarlığının	dağıtılması-
na	başlanmamışsa	ve	devrolunan	şirket	olması	şar-
tıyla,	birleşmeye	katılabilir.

	 Birleşmeyle,	devralan	şirket	devrolunan	şirketin	mal-
varlığını	bir	bütün	hâlinde	devralır.	Birleşmeyle	devro-
lunan	şirket	sona	erer	ve	ticaret	sicilinden	silinir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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30. Sübjektif Sistem:	 Bu	 sistemde,	 ticaret	 hukukunun	
bütün	kavramları,	tacir	kavramı	esas	alınarak	belirle-
nir.	

 2-Objektif Sistem:	 Ticaret	 hukukunun	 uygulanma	
alanı	belirlenirken	taciri	yani	kişiyi	değil	de	yapılan	işin	
niteliğini	esas	alan	sistemdir.	Dolayısıyla	eğer	yapılan	
iş	ticari	iş	niteliğindeyse	ticari	kurallara	tabi	olmalıdır.

 3.-Karma Sistem: Bu	sistem		ticaret	hukukunun	esa-
sını	açıklarken	hem	sübjektif	sistemi	hem	de	objektif	
sistemi	kabul	etmiş,	yani		merkezine	hem	“tacir”	i	hem	
de	“ticari	işlem”i	almıştır.	

 4-Ticari İşletme Esası Sistemi-Modern sistem: Bu	
sisteme	göre	ise,	ticaret	hukukunun	uygulama	alanını	
“ticari	işletme”	belirler.	Ticari	işletmeleri	ilgilendiren	ve	
ticari	işletmelerin	tabi	bulunduğu	hükümler	ticaridir	ve	
ticaret	hukukuna	dahildir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. Acente,	 kural	 olarak	 aynı	 yer	 veya	 bölge	 içinde	 bir-
biriyle	rekabet	halinde	bulunan	diğer	ticari	 işletmeler	
adına	 aracılık	 yapamaz.	Aynı	 şekilde,	 müvekkil	 de,	
acentenin	 yetkili	 olduğu	yer	 veya	bölgede	başka	bir	
kişiye	acentelik	yetkisi	veremez,buna	inhisar	denir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

32. Şahıs şirketleri

1.	 Adi	Şirket	

2.	 Kolektif	Şirket	

3.	 Adi	Komandit	Şirket

 ŞAHIŞ ŞİRKETLERİ ÖZELLİKLERİ

-	 Ortak	sayısı	en	az	2’dir.	

-	 Her	ortağın	yönetim,	denetim	ve	temsil	hakkı	var-
dır.	

-		 Şirkete	girme,	çıkma,	ayrılma	oybirliğine	bağlı.	

-		 Ortaklardan	birinin	ölümü,	istifası,	kısıtlanması	ku-
ral	olarak	şirketi	sona	erdirir.

-	 Komanditer	 ortaklar	 hariç	 	 Şirketin	 borçlarından	
dolayı	 bütün	 ortaklar	 tüm	malvarlıkları	 ile	 sınırsız	
sorumludurlar	

-	 Komanditer	hariç	Kişisel	emek	ve	 ticari	 itibar	ser-
maye	payı	olarak	getirilebilir.	

-		 Rekabet	yasağı	tüm	ortakları	bağlar.	

-		 Her	ortak		1	oy	hakkına	sahiptir.	

-		 Haklı	sebeplerle	ortağın	şirketten	çıkarılması	müm-
kündür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

33. Nama yazılı senetler:	 Belirli	 bir	 kişinin	 adına	 yazılı	
olup	da	onun	emrine	kaydını	 içermeyen	ve	kanunen	
de	emre	yazılı	senetlerden	sayılmayan	kıymetli	evrak-
lar	nama	yazılı	senetlerdendir.	

	 -Poliçe	,Bono	,Çek	,Hisse	senetleri		ve	tahviller	bu	şe-
kilde	

	 ***Bu	senetler	ALACAĞIN TEMLİKİ VE TESLİM	yolu	
ile	devredilirler.	

 - Bu devir beyanı senede veya alonja yazılabilir.

 Emre yazılı senetler; senet, bir kişinin ismini taşı-
malı.	 Bununla	 birlikte	 ya	 “emrine”	 kaydını	 taşımalı	
ya	da	 “emrine”	kaydını	 taşımasa	bile	kanunen	emre	
yazılı	senetlerden	birisi	olmalı.	

	 *Kambiyo	 Senetleri	 (Poliçe,	 Bono	 ve	Çek)	 kanunen	
emre	yazılı	senetlerdendir.

	 *İpotekli	borç	senedi	,İrat	senedi		ve	Hisse	senedi	bu	
şekilde	düzenlenemez

 * CİRO	VE	TESLİM	yoluyla	devredilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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34. Kambiyo senetlerinin özellileri;

-	 Kanunen	emre	yazılı	senetlerdendir.	

-	 Emre	ve	hamiline	kambiyo	senetleri	kamu	güvenli-
ğine	sahiptir.	

-	 Uluslararası	tedavül	özelliği	gösterir.	

-	 Sınırlı	sayıdadır.	Poliçe,	bono	ve	çek.	

-	 Sıkı	şekil	şartları	vardır.	

-	 Senet	üzerinde	adı	bulunan	kişiler	bakımından	mü-
teselsil	borçluluk	esastır.	

-	 Kurucu	(ihdasi)	nitelikte	evraklardır.	

-	 Mücerret	(soyut)	niteliktedir.	

-	 İbraz	senetleridir.	

-	 Geçersiz	 imzalar,	 diğerlerinin	 geçerliliğini	 etkile-
mez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Gecikmiş	itiraz;

	 Borçlunun	kusuru olmaksızın	herhangi	bir	nedenden	
dolayı	süresinde	itiraz	edememesi	durumunda,		itira-
zını engelin kalkmasından sonra	yapmasına	gecik-
miş itiraz	denir.

 - GECİKMİŞ İTİRAZ	 ,	 icra	 dairesinin	 bulunduğu	
İCRA MAHKEMESİNE	yapılır.	

	 -	 itiraz	dilekçesi	ile	beraber	borçlu,	itiraz	nedeniyle	
ile	beraber	mazaretini	haklı	kılan	olayları	da	ispat	
etmelidir.

	 -	 Engel	ne	kadar	geç	ortadan	kalkarsa	kalksın	ge-
cikmiş	itiraz	en geç	borçlunun	haczedilmiş	malla-
rı paraya çevrilinceye kadar yapılabilir.

		 -	 İcra	mahkemesi,	 incelemesini	dosya üzerinden 
gerçekleştirir.	Gerek	görürse	iki	tarafı	davet	ede-
rek	duruşma	açar.	Mazeretin	kabul	edilmesi	duru-
munda	icra	takibi	durur.	Karar	tefhim	ve	tebliğin-
den	 itibaren	alacaklı	7 gün içinde itirazın iptali 
davası açmazsa haciz kalkar.

	 -	 Gecikmiş	 itiraz,	 engelin ortadan kalktığı gün-
den başlayarak 3 gün içinde	yapılmalıdır

Doğru cevap A seçeneğidir.

36. İtirazın	iptali	davası	açabilmek	için	yapılan	bir	ilamsız	
icra	takibine	borçlunun	süresi	içerisinde	itiraz	etmesi,	
alacaklının	1	yıl	içerisinde	dava	açması	ve	borçlunun	
itirazının	 icra	 mahkemesinde	 kaldırılmamış	 olması	
gerekir.	 süre	 itirazın	 alacaklıya	 tebliğinden	 itibaren	
başlar.

-	 Alacaklı	1	yıl	içerisinde	itirazın	iptali	davası	açmaz-
sa	yaptığı	ilamsız	takip	düşer.

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

-	 Dava	kabul	edilirse	borçlu	3		gün	içerisinde	mal	be-
yanında	bulunmak	zorundadır.	

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

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

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

-	 Mahkeme	yaptığı	incelemede,	takip	konusu	alaca-
ğın	 olmadığı	 kanısına	 varırsa	 itirazın	 iptalini	 red-
deder.	Alacaklının	 takibinin	 haksız	 ve	 kötü	 niyetli	
olduğuna	karar	verilirse,	borçlunun	 istemi	üzerine	
kötü	niyet	tazminatına	mahkûm	edilir.

	-	 Tazminat	 miktarı	 reddolunan	 alacak	 miktarının	
%20	dan	aşağı	olamaz.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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37.  Haciz;

 Alacaklının	 isteği	 üzerine,	 alacağı	 karşılayacak	mik-
tardaki	borçluya	ait	malvarlığına	İcra	dairesince	huku-
ken	el	konulmasıdır.	Haczedilen	mallar,	yine	alacak-
lının	talebi	üzerine	satılır	ve	bedeli	ile	alacaklı	tatmin	
edilir,	 yoksa	 haczedilen	 mallar,	 alacağına	 karşılık,	
alacaklıya	aynen	verilmez.	Haczin,	kesin	haciz,	geçici	
haciz,	ihtiyati	haciz	gibi	türleri	vardır.

	 -	 Kesin	haciz:	satılmak	üzere,	borçluya	ait	mallara	
kesin	olarak	el	konulmasını	ifade	eder.		Satış	iste-
me	olanağı	veren	hacizdir.

	 -	 Geçici	haciz:	borçlunun	 imzaya	 itirazı	geçici	ola-
rak	kaldırılırsa,	alacaklı,	borçlunun	mallarının	ge-
çici	 olarak	 haczinin	 istenebilmesidir.	 Satış	 hakkı	
vermeyen	hacizdir.

 -		 İhtiyati	haciz	:	alacaklının	bir	para	alacağının	za-
manında	 ödenmesini	 teminat	 altına	 almak	 için,	
borçlunun	mallarına	önceden	el	konulmasıdır.

	 -	 Tamamlama	haczi:	İcra	müdürünün	satış	tutarının	
bütün	alacaklılara	ödemeye	yetmediğini	saptama-
sı	 üzerine	 kendiliğinden(resen)	 borçlunun	başka	
mallarını	haczetmesidir.

	 -	 Ek(ilave)	haciz:	Bir	ya	da	birden	fazla	alacaklı	için	
haczedilmiş	 olan	 malların	 başka	 alacaklılarında	
hacze	katılmaları	nedeniyle	bütün	alacakları	kar-
şılayamaması	durumunda	alacaklıların	 istemi	 ile	
yapılan	yeni	hacze	denir.

 HACİZDE TERTİP:  Haciz	yapılırken	belli	bir	sıraya	
uyulması	gerektiğini	ifade	eden	kurala	denir.	Bu	kura-
la	göre;	Çekişmesiz	malların	önceliği	vardır.

-	 Öncelikle	taşınır	daha	sonra	taşınmaz	haczedilir.

-	 Üçüncü	 kişiler	 tarafından	 üzerinde	 istihkak	 iddia	
edilen	çekişmeli	mallarla	ihtiyaten	haczedilen	mal-
ların	haczi	en	sona	bırakılır.

-	 Hacizde	 tertip	kuralına	uyulmadığı	zaman	şikâyet	
yoluna	gidilebilir.

 HACİZ TALEBİ:	 Haciz	 talebi,	 alacaklı	 tarafından,	
borçluya	karşı	 yapılan	bir	 işlemdir.	Alacaklının	haciz	
isteme	hakkı,	ödeme	emrinin	 tebliği	 tarihinden	 itiba-
ren	bir(1)	yıllık	sürenin	bitimiyle	sona	erer.	Aksi	takdir-
de	takip	işlemden	kaldırılır	ve	alacaklı	yenileme	harcı	
ödeyerek	yenileme	talebinde	bulunabilir.

 HACZİN YAPILMASI:	 İcra	müdürü	 haciz	 talebinden	
itibaren	üç(3)	gün	 içinde	haciz	 işlemlerini	başlatmak	
zorundadır.	Hacze	gidileceği	önceden	borçluya	haber	
verilmez.	

	 -	 Borçlu,	icra	müdürünün	isteği	halinde,	kilitli	yerleri	
ve	 dolapları	 açmaya	 ve	 diğer	malları	 gösterme-
ye	 zorunludur.	Bu	 yerler	 gerekirse	 zorla	 açtırılır.	
Borçluya	karşı	zor	kullanmak	gerektiğinde,	kolluk	
kuvvetleri	ve	köylerde	köy	muhtarları,	icra	müdü-
rüne	yardımcı	olmak	zorundadır.

	 -	 İcra	müdürü,	 taşınır	 ve	 taşınmaz	malların	 haczi	
için	 mahallinde	 bir	 tutanak	 düzenler;	 haczettiği	
her	malı	ve	değerini	haciz	tutanağına	yazar.	Haciz	
tutanağın	 tutulmasıyla	 geçerlik	 kazanır.	 Tutanak	
düzenlendikten	 sonra	 taşınırlar	 iyi	 niyetli	 olarak	
iktisap	edilebilir.

	 -	 Borçlunun	 tüm	malvarlığı	 değil,	 yalnızca	 kıymet	
takdirine	 göre,	 borcu	 karşılamaya	 yeten	 malları	
haczedilir.	

	 -	 Taşınmaz	Malların	Haczi	:Taşınmaz	malların	hac-
zi	taşınmazın	bulunduğu	yerde	yapılır.	Şerh	veril-
dikten	sonra	iyi	niyetli	iktisap	edilemez.

	 -	 Haczedilen	taşınmazda	kiracı	oturuyorsa	icra	mü-
dürü	bundan	sonra	işleyecek	kiraların	icra	daire-
sine	yatırılmasını	ister.

 Taşınır	 Malların	 Haczi:	 Taşınır	 malların	 haczedilmiş	
sayılması	 için	kural	olarak	bu	mallara	fiilen	el	konul-
ması	 gibi	 bir	 şart	 aranmaz.	 Ancak	 haczedilen	 mal,	
para,	banknot,	hamiline	yazılı	senetler,	poliçeler	,altın,	
gümüş	ve	diğer	kıymetli	şeyler	ise,	icra	dairesi	bu	gibi	
kıymetli	şeyleri	bizzat	muhafaza	altına	almalıdır.	Hac-
zedilen	menkul	mallar,	icra	dairesince	muhafaza	altı-
na	alınabileceği	gibi,	yediemine	teslim	edilebilir	veya	
istenildiği	zaman	verilmek	şartı	ile	geçici	olarak	borç-
lunun	ya	da	üçüncü	kişinin	elinde	bırakılabilir.	Alacak-
lı,	haczedilen	malların	borçlunun	elinde	bırakılmasına	
razı	 olmazsa,	 alacaklı	 giderini	 peşin	 olarak	 ödediği	
takdirde	yediemine	teslim	edilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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38. TAŞINIR SATIŞI

- Açık artırma ve pazarlık usulü	ile	satılabilir

-	 Satış	talep etme süresi 6 aydır

-	 Talepten	itibaren	2 ay içinde satış yapılmalıdır

-	 Mükellefiyet	listesinin	hazırlanması	zorunlu	değildir

-	 Satış	ilanı	uygun bir sürede yapılır

-	 Satış	 ilanının ilgililere tebliğ edilmesi zorunlu 
değildir.

-	 Açık	 artırmaya	 katılanların	 teminat	 yatırması	 zo-
runludur

-	 Satış	bedelinin	ödenmesi	için	alıcıya	7 günlük ek 
süre verilir.

-	 Birinci	artırmada	 tahmin	edilen	bedelin	%50’si	ve	
rüçhanlı	alacaklar	ile	satış	ve	paylaştırma	giderleri-
ni	aşması	gerekir.

-	 İkinci	artırmada	da	bu	şartlar	geçerlidir,	Malın	tesli-
miyle	alıcıya	geçer

-	 Elektronik	ortamda	teklif	verilebilir	ve bu teklif bi-
rinci ilan tarihinden 10 gün önce başlar,

 TAŞINMAZ SATIŞI

- Yalnızca açık artırma	usulü	ile	satılabilir

-	 Satış	talep etme süresi 1	yıldır

-	 Talepten	itibaren			3 ay içinde satış yapılmalıdır

- Mükellefiyet listesinin hazırlanması zorunludur

-	 Satış	ilanı	birinci	artırmadan	en az 1 ay önce yapı-
lır

- Satış ilanının ilgililere tebliğ edilmesi zorunlu-
dur.

- teminat yatırması zorunludur

-	 Satış	bedelinin	ödenmesi	için	alıcıya		10 günlük ek 
süre verilir

-	 Birinci	 artırmada	 tahmin	edilen	bedelin	%50’si,ve	
rüçhanlı	alacaklar	ile	satış	ve	paylaştırma	giderleri-
ni	aşması	gerekir.

-	 İkinci	artırmada	bu	şartlar	geçerlidir

-	 Elektronik	ortamda	teklif	verilebilir	ve	bu teklif bi-
rinci ilan tarihinden   20  gün önce başlar

- İhalenin yapılması ile alıcıya geçer

Doğru cevap E seçeneğidir.

39. Dolanlı iflas:  cezası	 3	 yıldan	8	 yıla	 kadar	hapistir.	
Yetkili	olan	Ağır	ceza	mahkemesi	şikayet	olmadan	iş-
lemleri	gerçekleştirir.

	 -	 Dolanlı	iflas	suçunu	işleyen	banka	yöneticisi,	ara-
cı	kurum	yöneticisi,	avukat,	noter,	devlet	memuru,	
milletvekili,	yedek	subay,	belediye	başkanı,meclis	
üyesi,köy	muhtarı	ve	 ihtiyar	heyeti	üyesi	olamaz	
ve	Kamu	ihalelerine	giremez.

 Hileli iflas halleri:

	 -	 Malların	kaçırılması,	gizlenmesi	veya	değerlerinin	
azalmasına	neden	olunması

	 -	 Mal	varlığını	kaçırmaya	yönelik	 işlemlerin	ortaya	
çıkmasını	 önlemek	 için	 ticari	 defter,kayıt	 ve	 bel-
gelerin	gizlenmesi	veya	yok	edilmesi

	 -	 Gerçekte	bir	alacak	veya	borç	ilişkisi	olmadığı	hal-
de	sanki	böyle	bir	ilişki	mevcutmuş	gibi	borçların	
artmasına	neden	olacak	şekilde	belge	düzenlen-
mesi.

	 -	 Evlilikte	gerçekten	getirilmemiş	bir	çeyizi	getirilmiş	
gibi	göstermek.	

	 -	 Gerçeğe	aykırı	muhasebe	kayıtlarıyla	veya	sahte	
bilanço	düzenlenerek	aktifin	olduğundan	az	gös-
terilmesi.

	 	-	 Konkordato		dışında	alacaklıya	hususi	menfaatler	
temin	ederse.

	 -	 Borclu	ticari	ürünlerini	veya	mallarını	piyasa	değe-
rinin	çok	altında	satarsa

Doğru cevap A seçeneğidir.
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40. Basit tasfiye: 	istisnai	bir	tasfiye	usulüdür.ve	kısa	sü-
rede	tamamlanır.

	 İflas	dairesi,	alacaklıları	yirmi	günden	az	ve	iki	aydan	
çok	olmamak	üzere	belirlenecek	süre	içinde	alacakla-
rını	ve	iddialarını	bildirmeye	ilanla	davet	eder.	Bu	süre	
içinde	alacaklılardan	biri	masrafları	peşin	vermek	su-
retiyle	tasfiyenin	adi	şekilde	yapılmasını	isteyebilir.	

-	 Basit	 tasfiye	 usulünde	 iflas	 idaresi	 oluşturulmaz,	
alacaklılar	toplantısı	da	yoktur.	

-	 İflas	dairesi	tüm	bunların	görevlerini	bir	şekilde	ya-
pıp	sıra	cetveli	 ve	pay	cetveli	düzenleyerek,	pay-
laştırma	yapar,	alacağını	alamayanlara	aciz	belge-
si	verir.

-	 Basit	tasfiye	bitince,	Tasfiyenin	kapandığı	ilan	olu-
nur.

-	 İflasın	 tatiline	 ilişkin	 karar	 üzerine	 30	 gün	 içinde	
alacaklı	giderleri	peşin	ödemek	kaydıyla	basit	tasfi-
ye	yapılmasını	isteyebilir.

 Adi tasfiye:	Asıl	 tasfiye	usulüdür.	Adi	 iflas	 tasfiyesi-
nin,	iflasın	açılmasından	itibaren	en	geç		6	ay	içerisin-
de	tamamlanması	gerekir.	

 Adi tasfiye aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1-İlan: iflas	 dairesinin	 adi	 tasfiyeye	 karar	 vermesin-
den	itibaren	10	gün	içinde	yapılır.	Bu	ilanda:	

	 -	 müflisin	kimliği,	adresi,	iflasın	açıldığı	gün	ve	saati

	 -	 müflisten	 alacaklı	 olduğu	 iddia	 edenlerin	 bunu	
bildirmeleri	ve	yine	masaya	giren	mallar	üzerinde	
istihkak	iddiaları	olanlar	varsa	bir	ay	içinde	yazdır-
maları

	 -	 müflisin	 borçlularının	 bir	 ay	 içinde	 kendilerini	 ve	
borçlarını	bildirmeleri,	bildirmezlerse	cezai	sorum-
luluğunun	olduğu

	 -	 Bu	ilandan	itibaren	10	gün	içinde	ilanda	belirtilen	
gün,	yer	ve	saatte	birinci	alacaklılar	toplantısı	ya-
pılacağı	ihtar	ve	bilgileri	bulunur.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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İKTİSAT
(ÇÖZÜMLER)

1. Kardinalist fayda kuramına göre;

–	 Fayda	ölçülebilir.

–	 Fayda	toplanabilir.

–		 I.	Gossen	kanunu	(azalan	marjinal	fayda	ilkesi)	ge-
çerlidir.

–	 Bir	malın	faydası,	bir	başka	malın	faydasını	etkile-
mez.

–	 Toplam	fayda	artarken	marjinal	fayda	azalır.

–	 Toplam	fayda	maksimumken	marjinal	fayda	sıfırdır.

–	 Toplam	fayda	azalırken	marjinal	 fayda	negatif	de-
ğerler	alarak	azalır.

–	 Marjinal	 fayda	eğrisi,	bireysel	 talep	eğrisi	 ile	çakı-
şıktır.

–	 Tüketici	her	mala	yaptığı	harcamanın	marjinal	fay-
daları	eşit	olduğundan	dengeye	gelir.

 	(II.	Gossen	 Kanunu)

            
P P

MUMU

X Y

YX =

 

Doğru cevap E seçeneğidir.

2. Fiyat	tüketim	eğrisinin	türetilebilmesi	için	yatay	eksen-
deki	malın	fiyatını	değiştirirsek;

	 PX,	↓	malı	↓	miktarı	↑	,	y	malı
	 	 			tüketim	 tüketimi	değişmez
 

Y
Malı

Y2 = Y1

X1 = X2 X malı

FTE
U2

U1

A B

PX ↓
	 Bu	durumda;	X	malı	fiyatındaki	düşmenin	 tamamı	X	

malına	yansımıştır.	Bu	yüzden	 talebin	fiyat	esnekliği	
1'dir.	| lD | = 1

   Doğru cevap C seçeneğidir.

3. 

 

APL

MPL

TPL

TPL

APL

MPLAVC

AC

AC

AVC

MC
MC

1. bölge 2. bölge 3. bölge

Q

L

L

	 Üretim	2.	bölgesinde	marjinal	maliyetler	artar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

4. Toplam	maliyet	bulunurken,	toplam	sabit	maliyetler	ve	
toplam	değişken	maliyetler	toplanabileceği	gibi	ortala-
ma	sabit	ve	ortalama	değişken	maliyetler	toplanarak	
üretim	miktarı	 ile	çarpılabilir.	Alternatif	olarak,	ortala-
ma	toplam	maliyet	miktar	ile	çarpılabilir	ya	da	ortala-
ma	değişken	maliyet	miktar	 ile	 çarpılıp	 toplam	sabit	
maliyete	 ilave	 edilebilir.	Ancak	marjinal	maliyetin	 in-
tegralinin	alınarak	toplam	maliyete	ulaşılması	toplam	
sabit	maliyetin	bilinmesi	durumunda	mümkün	olabilir	
ki,	C	seçeneği	bu	ayrıntıyı	belirtmemiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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5. 

 

B

TR
TL

A

TR

TCC

Q
	 A,	 B,	C	 noktalarında	 toplam	maliyet	 eğrisine	 çizilen	

teğetin	 eğimi	 (MC),	 toplam	hasılat	 eğrisinin	 eğimine	
(MR)	eşittir.	Fakat	A	ve	C	noktaları	firmanın	kâr	maksi-
mizasyonunu	değil,	zarar	maksimizasyonunu	gösterir.

	 Çünkü;	TC	>	TR'dir.

	 B	noktası	kâr	maksimizasyonunu	gösterir.	Çünkü	top-
lam	hasılat	(TR)	toplam	maliyetten	(TC)	daha	fazladır.

 Doğru cevap A seçeneğidir.

6. MR	=	P	.		 1
1

D
,

-f p

 MR	=	300	.	 1
2

1
-
-

f p

	 MR	=	300.	
2

1
150=

 MR = 150

Doğru cevap C seçeneğidir.

7. 

 Y

X
OB

Y
X

0A

E1

E1

E1

Üretim 
sözleşme 
eğrisi

B3

A1
B2

A2

B1

A3

	 Edgeworth	 kutu	 diyagramından	 elde	 edilen	 üretim	
sözleşme	eğrisi	üzerinde	marjinal	teknik	ikame	oran-
ları	iki	firmanın	eşit	olduğundan	üretim	de	etkinlik	sağ-
lanmıştır.

	 Üretim	 sözleşme	 eğrisinden	 üretimin	 etkin	 olduğu	
noktaları	gösteren	üretim	imkanları	eğrisi	türetilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

8. Bertrand	modelinde	firmalar	arası	 rekabet	 fiyat	üze-
rinden	olur.	Bu	modelde	firmalar	rakiplerinin	fiyat	dü-
zeyini	değiştirmeyeceğini	varsayarak	hareket	eder.
(Safça	davranış)	

Doğru cevap A seçeneğidir.

9. Faaliyet	kârı	=	TR	-	TVC	

 π	:	Ekonomik	kâr

	 TR	:	Toplam	hasılat

	 TVC	:	Toplam	Maliyet

 TFC	:	Toplam	sabit	maliyet

	 		TC	=	TVC	+	TFC

	 TVC	=	TC	-	TFC

	 	F.K	=	TR	-	TVC

	 	F.K	=	TR	-	(TC	-	TFC)

	 	F.K	=	TR	-	TC	-	TFC
        123

							F.K	=	π	-	TFC	

TFC	=	0		ise	faaliyet	kârı,	ekonomik	kâra	eşittir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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10. Bu	 durumda	 farksızlık	 eğrileri,	 bu	 malların	 kullanım	
bileşimlerini	belirleyen	noktadan	başlayan	ve	eksen-
lerin	 pozitif	 yerlerine	 paralel	 olarak	 uzanan	 doğrular	
yani	“L”	şeklindedir.

 Y

X

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. Gelir	etkisi	bireysel	emek	arzı	üzerinde	etkili	olsa	da	
piyasa	 emek	 arzı	 üzerinde	 etkisi	 görece	 düşüktür.	
Buna	karşılık	nüfus	artışı,	 refah	ve	koşulların	değiş-
mesi,	tercihlerin	değişmesi	gibi	nedenler	emek	arzını	
etkileyen	başlıca	unsurlardır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

12. 

 

LI

W

W2

W1

MVP = MRP

MICL

AICL = W

L

Monopsoncu
Sömürü

�
�
�
�
�

	 Firma	iş	gücü	piyasasında	tek	alıcı	olduğundan	ücret	
üzerinde	belirleme	gücüne	sahiptir.	Bu	nedenle	mo-
nopsoncu	sömürü	(MICL	-	AICL)	oluşur.

	 Kâr	maksimizasyonu	ise	emeğin	marjinal	girdi	maliye-
tinin	(MICL),	marjinal	ürün	hasılatına	(MRP)	eşit	oldu-
ğu	noktada	gerçekleşir.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

13. Say	yasasını	D.	Ricardo	kabul	etmiş,	Malthus	reddet-
miştir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

 

14. Gayri	Safi	Yurt	İçi	Hasıla	hesaplarına	dâhil	edilmeyen	
kalemler;

–	 Çevreye	verilen	zararlar
–	 İkinci	el	satışlar	ve	finansal	işlemler	(komisyon	be-

delleri	dâhil	edilir.)
–	 Kayıt	dışı	ve	yasa	dışı	faaliyetler
–	 Malların	kalitesindeki	gelişmeler
–	 Hane	halkının	öz	tüketimleri	için	yaptıkları	üretim
–	 Piyasada	 fiyatı	 oluşmayan	 mallar	 (tam	 kamusal	

mallar)	

Doğru cevap A seçeneğidir.

15. Reel	GSMH’nin	artması	mutlak	üretim	artışı	demektir.	
Üretimin	aynı	kalması	söz	konusu	değildir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

16. Keynesyen	iktisada	göre	hane	halkının	tasarruf	karar-
larını	 belirleyen	 temel	 faktör	 gelirdir.	Gelir	 arttığında	
tasarrufta	artar.

Doğru cevap E seçeneğidir.

17. Para	arzındaki	değişmeler	LM	eğrisini	etkiler.	IS	eğri-
sinin	yer	değiştirmesine	yol	açmaz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

18. Devlet	kamu	harcamaların	eşit	miktarda	vergi	artışı	ile	
finanse	ederse	denk	bütçe	oluşur.	Bu	durumda	denk	
bütçe	çarpanı	kullanılır.	(1-c/1-c)

 G T 300D D= =  

 .Y
c

c
G

1

1
D D=

-

-

 .Y G1D D=

 .Y 1 300 300D ==  birim	artmıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.



18

3. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

19. 

  

Y1

LM
23

1
4

Y2

i

i2

i1

Y

–	 Şekilde	de	görüldüğü	gibi	LM	eğrisi	sağ	yukardan	
sol	aşağıya	doğru	pozitif	eğimli	bir	eğridir.

–	 1	ve	2	nolu	noktalar	LM	eğrisi	üzerinde	oldukların-
dan	para	piyasası	dengesi	sağlanmıştır.

–	 3	nolu	nokta	LM	eğrisinin	solunda	yer	almaktadır.

	 •	Para	arzı	fazlası	vardır.

–	 LM	eğrisi	farklı	millî	gelir	düzeylerinde	para	arz	ve	
talebi	eşitliğini	gösterir.

–	 LM	eğrisi	üzerinde	yukarı	doğru	hareket	edildikçe	
faiz	artar,	bu	da	millî	gelir	artışını	sağlar.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. Ekonominin	dışa	açılması	ile;

 Y C I G X M= + + + -

	 AE	=	Ā	+	[c.(1-t)-m]	.	Y
	 	 	 						↓
	 	 	 Eğim	katsayısına	m	dâhil	edilir.	Eğim	azalır.

 
Ç

:
.

arpan

c t m1 1

1

. - - +` j

 Analize	dahil	edilen	m		(marjinal	ithalat	eğilimi)	çarpa-
nın	değerini	azaltır.

 .
.

.IS i
b
A

b G
Y

1 1

a
= -

	 	 	 	 ↓

	 	 	 IS'nın	eğimi	∝G↓	için	artar.	IS	dikleşir.

	 LM	değişmez.

Doğru cevap E seçeneğidir.

21. Klasik	toplam	arz	eğrisi	dikeydir.	Genişletici	para	poli-
tikası	sonucunda	toplam	talep	eğrisi	sağa	kayar.

P

Y

AD1

P1

P0

Y0

=
Y1

AD

1

2

AS

Sonuç: 

Üretim	ve	çıktı	düzeyi	değişmez,	fiyatlar	artar.	

Doğru cevap B seçeneğidir.

22. 

 

Sabit kur sistemi

Para kurulu
Sermaye 

hareketleri 
kontrolü

Bağımsız 
para politikası

Tam sermaye
hareketliliğiEsnek kur sistemi

 Yukarıdaki	üçgenin	köşelerindeki	politikalar	aynı	anda	
uygulanamaz.	 Buna	 imkânsız	 üçleme,	 üçlü	 açmaz	
denir.

	 Sabit	kur	sistemi,	Bağımsız	para	politikası,	Tam	Ser-
maye	hareketliliği → (Üçlü	Açmaz)	

Doğru cevap A seçeneğidir.
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23.         DIŞA		AÇIK	EKONOMİ

  
	 	İç	denge							                       						Dış	denge				
Maliye	politikası	 	 																						Para	politikası
			ile	sağlanır	 	 	 ile	sağlanır.

				İç	denge				

  
	 			Enflasyon							                       						Durgunluk			
			Daraltıcı	maliye	 	 																					(İşsizlik)

politikası																																										Genişletici		
		uygulanmalıdır.	 																										maliye	politikası
	 																																																					uygulanmalıdır.

				Dış	denge				

  
Dış	Ticaret	Açığı                       Dış	Ticaret	Fazlası
					Daraltıcı	 	 																										Genişletici
para	politikası																																				maliye	politikası																														
uygulanmalıdır.	 																												uygulanmalıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

24. Monetarist	 yaklaşıma	 göre	 Merkez	 Bankası	 döviz	
sattığı	 miktarda	 açık	 piyasa	 alımları	 yaparsa	 kurda	
bir	değişme	olmaz.	Ulusal	paranın	ve	dövizin	değeri	
değişmez.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

25. Soruda	kısmi	rezerv	bankacılığının	tanımı	yapılmıştır.	
Bankanın	mevduat	 yükümlülüklerine	 eşit	 oranda	 re-
zerv	ayırması	durumunda	ise	mutlak	rezerv	bankacılı-
ğı	söz	konusudur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

26. Para	Politikası	Araçları

–	 Mevduat	zorunlu	karşılık	oranı

–	 Disponibilite	oranı

–	 Açık	piyasa	işlemleri

–	 Reeskont	oranı

–	 Mevduat	faiz	oranı

–	 Bankaları	ikna	yolu

–	 İthalat	teminat	oranı/süresi

–	 Asgari	ödeme	oranı

–	 Selektif	Kredi	Kontrolü

–	 Zorunlu	döviz	devir	oranı

ê	Devalüasyon	para	politikası	 araçları	 arasında	 yer	
almaz.

Doğru cevap A seçeneğidir.

27. MB'nin	görevleri;

–	 Açık	piyasa	işlemleri	yapmak

–	 Hükûmet	ile	birlikte	Türk	lirasının	iç	ve	dış	değerini	
korumak

–	 Zorunlu	 karşılıklar	 ve	disponibilite	 ile	 ilgili	 usul	 ve	
esasları	belirlemek

–	 Reeskont	ve	avans	işlemleri	yapmak

–	 Ülke	altın	ve	döviz	rezervlerini	yönetmek

–	 TL'nin	hacim	ve	tedavülünü	düzenlemek

–	 Finansal	istikrarı	sağlayıcı	tedbirler	almak

–	 Mali	piyasaları	izlemek

–	 Bankalardaki	mevduatı,	vade	ve	türlerini	belirlemek

ê Banknot	ihraç	etmek	MB'nin	temel	yetkileri	arasın-
dadır.	

Doğru cevap E seçeneğidir.

28. Stolper-Samuelson	gelir	dağılımında	serbest	dış	tica-
rete	bağlı	olarak	ülkenin	zengin	olarak	sahip	olduğu	
faktörün	reel	geliri	yükselirken	kıt	olarak	sahip	olduğu	
faktörün	gelirini	azalacaktır.	Bu	durumdan	yola	çıka-
rak	Hollanda	hastalığı,	aniden	zenginleşen	bir	ülkede	
mevcut	üretim	faktörlerinin	diğer	alanlardan	çekilerek	
yeni	olan	üzerinde	kullanmaya	başlamasıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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29. İktisadi Birlik,	iktisadi	birleşme	türlerinin	en	son	şek-
lidir.	Ekonomik,	mali	ve	para	politikalarının	koordinas-
yonunu	gerektiren	bir	birleşme	türüdür.	Tek	bir	para	ve	
bankacılık	sistemi,	ortak	mali	ve	para	politikaları	söz	
konusudur.

 Tercihli ticaret anlaşması,	 Anlaşmaya	 üye	 ülkeler	
tek	 taraflı	 ve	 karşılıklı	 olarak	 belli	 mallar	 üzerinde	
gümrük	tarifesinde	indirime	giderler.

 Gümrük Birliği,	üye	ülkeler	kendi	aralarında	gümrük	
tarifelerini	ve	miktar	kısıtlamalarını	kaldırırlar	ve	aynı	
zamanda	üye	olmayan	ülkelere	ortak	tarife	uygulanır.

 Ortak Pazar,	üye	ülkeler	arasında	emek	ve	sermaye	
dolaşımı	serbestleştirilmiştir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

30. 1973’ten	 sonra	 dünyada	 yeni	 korumacılık	 akımları	
egemen	 olmaya	 başlamıştır.	 Buna	 yeni	 korumacılık	
adı	verilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

31. Döviz	piyasasında	genelde	faaliyet	gösteren	işlemci-
ler:

	 -	 Bankalar

	 -	 Spekülatörler

	 -	 Brokerler

	 -	 Hazine

	 -	 Banka	dışı	mali	kurumlar

	 -	 Arbitrajcılar

	 -	 Merkez	Bankası

	 -	 Dış	ticaret	ve	yatırım	işleriyle	uğraşan	firma	ve	bi-
reyler

Doğru cevap D seçeneğidir.

32. Serbest	 kur	 sistemini	 düzenleyici	 yaklaşımlardan	bir	
tanesi	sürünen	paritelerdir.	Sürünen	pariteler;	merkezi	
kurun	otomatik	biçimde	küçük	ölçülerde	sürekli	değiş-
tirilmesine	dayanan	bir	sistemdir.	Döviz	kuru	parite	et-
rafından	belli	sınırlar	içinde	dalgalanır.	Fakat	Merkezi	
kur	birkaç	hafta	ya	da	ayın	ortalamasına	göre	düzenli	
değişmektedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

33. Harrord-Domar	büyüme	modelinin	varsayımları	 şun-
lardır;

–	 Ekonomi	 uzun	 dönemde	 kararlı	 ve	 dengeli	 büyü-
yüp	büyümeyeceğini	araştırmaktadır.

–	 Keynesyen	unsurları	taşıyan	bir	modeldir.

–	 Fiyatların	genel	düzeyi	değişmemektedir.

–	 Ekonomi	dışa	kapalıdır.

–	 Ekonomide	dışsallık	yoktur.

–	 Kamu	harcamaları	yapılmamaktadır

–	 Ekonomide	teknik	ilerleme	yoktur.

–	 Sermaye	stoku	yıpranmamaktadır.

–	 İş	gücü	artış	oranı	üretim	 fonksiyonu	Leontief	 tipi	
üretim	fonksiyonu	kullanılır.

–	 Modelde	sabit	oranlı	üretim	fonksiyonu	Leontief	tipi	
üretim	fonksiyonu	kullanılır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

34. Sermayenin	 altın	 kural	 düzeyi,	 tüketimi	 maksimize	
eden	durağan	durumdaki	sermaye	birikimidir.

EI

Y

Y0

k0

E0

K

Y = f(k)

İşçi başı tüketim

İşçi başı 
yatırım  (tasarruf)

�
�
�
�
�

�
�
�

	 İşçi	başı	hasıla	=	İşçi	başı	tüketim	+	İşçi	başı	yatırım

 Sermayenin	altın	kuralını	veren	durağan	durum	den-
gesini	 bulmak	 için	 işçi	 başı	 hasıla	 y	 =	 f(k)	 eğrisine	
teğet	çizilmesi	gerekir.	Solow	sermayenin	altın	kural	
düzeyini	ortaya	çıkaran	iktisatçıdır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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35. Lorenz	eğrisi	elde	edilen	gelirin	nüfusa	nasıl	dağıldı-
ğını	ifade	eden	bir	yaklaşımdır.	Bir	karenin	köşegenini	
uç	 noktalarında	 kesen	 bir	 grafiği	 ifade	 eder.	 Eğrinin	
yatay	ekseninde	"nüfusun	birikimli	payları",	dikey	ek-
seninde	ise	"gelirin	birikimli	payları"	yer	almaktadır.
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Doğru cevap D seçeneğidir.

36. Ülkede	ara	malı	üretiminin	yaygın	olarak	yapıldığı	dö-
nem	1963-1980	arasıdır.	Aynı	zamanda	tüketim	malı	
üretiminin	 yaygın	 olarak	 yapıldığı	 dönem	 ise	 1933-
1945	yılları	arasıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

37. 1963-1983	arası	ilk	dört	kalkınma	planının	genel	özel-
likleri;	

–	 Devletçi	ve	bütüncül	olmaları

–	 İthal	ikameci	sanayileşmeye	dayalı	olmaları	

–	 Refah	devleti	amacı	taşımaları

–	 Finansmanı	dışardan	sağlamaları	

 1985-2013	 arası	 ikinci	 dört	 kalkınma	 planının	 genel	
özellikleri;	

–	 Özelleştirme	ve	yerleşmenin	önemli	olması

–	 Küreselleşme	temelinde	olması

–	 Stratejik	planlamaya	dayalı	olması

–	 Finansmanı	dışarıdan	sağlaması

 E	 seçeneğinde	 verilen	 "Stratejik	 planlamaya	 dayalı	
olma",	1985-2013	yılları	arasındaki	ikinci	dört	kalkın-
ma	planının	genel	özelliklerinden	biridir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

38. Türkiye’de	ilk	devalüasyon	7	Eylül	1946’da	gerçekleş-
miştir.	Türk	 lirası	%116	oranında	devalüe	edilmiş	ve	
bir	dolar	1	lira	30	kuruştan	2	lira	80	kuruşa	çıkmıştır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

39. 1983-1986	 arası	 Türkiye	 ekonomisi	 politikaları	 göz	
önünde	bulundurulduğunda	önemli	hükûmet	politika-
ları	arasında;	

–	 Serbest	pazar	ekonomisine	geçilmesi,

–	 Faizlerin	serbest	bırakılması,

–	 İhracatın	arttırılması,

–	 KİT'lerin	özelleştirilmesi,

–	 Devletin	 mümkün	 olduğunca	 ekonomik	 hayattaki	
rolünün	azaltılması,	

–	 Bireylerin	devlet	karşısında		ayrıcalıklı	hâle	getiril-
mesi	

yer	alır.

	 Bu	politikalar	karşısında	1980'lerin	başında	Ponzi	fi-
nansmanı	 ortaya	 çıkmıştır.	 Ponzi	 finansmanı,	 borç	
alınan	paranın	faizini	ödemek	için	daha	yüksek	faiz	ile	
borçlanma	anlamına	gelmektedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

40. Robert	Thomas	Malthus:

–	 Nüfus	yasasını	ortaya	atmıştır.

–	 Say	yasası	ve	yatırım	tasarruf	eşitliğini	reddeder.

–	 "Nüfus	 yasasının	 işleyişi;	 tarım	 ürünlerindedir	 arz	
aritmetik	 olarak	 artarken	dünya	nüfusu	geometrik	
olarak	artacaktır.	Bir	süre	sonra	gıda	ürünlerindeki	
artış	nüfus	artışını	karşılayamayacak	ve	kıtlıklar	or-
taya	çıkacaktır"	görüşünü	savunmuştur.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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MALİYE
(ÇÖZÜMLER)

1. R.	Musgrave,	piyasa	ekonomisinin	yetersizliği	nede-
niyle	kaynak	tahsisi	ve	gelir	dağılımında	etkinlik	sağ-
lanamadığını	ve	iktisadi	istikrarın	gerçekleştirilmesin-
de	piyasanın	fonksiyon	görmediğini	belirtmektedir.	Bu	
nedenle	devletin	üç	fonksiyon	daha	üstlenmesi	gerek-
tiğini	savunur.	Bunlar:

–	 Kaynak	dağılımında	etkinlik
–	 Gelir	dağılımında	etkinlik
–	 Ekonomik	istikrar

Doğru Cevap B seçeneğidir.

2.	 Tam	 kamusal	 mal	 ve	 hizmetler	 kamusal	 nitelikteki	
ihtiyaçları	 karşılamaya	 yöneliktir.	Dolayısıyla	 sadece	
devlet	tarafından	üretilebilir.	Yani	piyasaya	konu	ola-
mazlar	ve	fiyatlandırılamazlar.	

Doğru Cevap E seçeneğidir.

3. Parasal	dışsallıklar,	ekonomide	 toplam	üretim	ya	da	
tüketim	 seviyesi	 üzerinde	 doğrudan	 doğruya	 bir	 et-
kide	bulunmamakta,	sadece	mal	ve	hizmetlerin	fiyat	
değişiklikleri	yoluyla	gelirin	yeniden	dağılımına	neden	
olmaktadır.	Dolayısıyla	firmanın	ürettiği	malın	fiyatın-
daki	düşüş	bu	malı	ara	mal	olarak	kullanan	diğer	fir-
malar	için	olumlu	parasal	dışsallık	doğuracaktır.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

4. Oy Değiş Tokuşu (Logrolling)

 İlk	defa	G.	Tullock	tarafından	1958	yılında	ele	alınmıştır.

	 Siyasal	karar	alma	mekanizması	 içinde	seçmenlerin	
tercih	 yoğunluğu	 dikkate	 alınmaz	 ve	 her	 seçmenin	
oyu	aynı	yoğunlukta	kabul	edilir.	Ayrıca	teklifler	birbi-
rinden	bağımsız	karara	bağlanmaz.

	 Teklifler	üzerinde	sürekli	oylama	yapılması	zaman	içe-
risinde	oy	alışverişi	durumu	yaratacaktır.	Bu	oy	değiş	
tokuşu	durumunda	seçmenler	birbirlerinin	tercihlerine	
oy	vereceklerdir.	

	 Tek	tek	çoğunluk	sağlamayacak	olan	azınlıklar	birbir-
lerinin	 taleplerini	desteklemek	üzere	çoğunluğu	sağ-
layacak	 bir	 ittifak	 oluşturarak	 hedefe	 ulaşma	 yoluna	
gideceklerdir.

	 Azınlıklar	kurdukları	ittifakla	çoğunluk	oluşturarak	so-
nuçta	 fayda	 elde	 edeceklerdir.	 Dolayısıyla	 oy	 değiş	
tokuşu	yapan	seçmenler	sonuçta	daha	yüksek	fayda	
sağlayacaklardır.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

5. Wagner'e	 göre	 kamu	 harcamalarının	 artmasına	 ne-
den	olan	devlet	faaliyetlerinin	artışı	olayı,	sanayileşme	
hareketlerinin	bir	özelliğidir.	Sanayileşen	toplumlarda	
halk	devletin	kendilerine	daha	fazla	hizmet	sunmasını	
ister	ve	bu	isteğini	baskı	şeklinde	hissettirir.	Bu	baskı	
altında,	ekonomi	 içinde	devlet	 faaliyetlerinin	payı	ar-
tar.	Çünkü	ilerlemeyi	sağlayacak	faaliyetler	özel	eko-
nomi	tarafından	yapılamamaktadır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

6. Kamu	harcamalarının	gerçek	artış	nedenleri:

a–	Ekonomik	nedenler

b–	Sosyal	nedenler

c–	Siyasal	nedenler

d–	Teknolojik	nedenler

e–	Savaş	ve	savunma	harcamalarındaki	artış

f–	 Nüfus	artışı

 Bu	 durumda	 durgunlukla	 mücadelede	 kamu	 harca-
maları	 artışı	 genişletici	 etki	 yaratır.	 Sonucunda	 hem	
kamu	harcamaları	rakamsal	artış	gösterir	hem	de	kişi	
başına	düşen	gelir	artar.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

7. Sermaye	 teşkili	 transfer	 harcamaları	 karşılıksız	 de-
ğildir.	 Bu	 harcamalar	 bir	menkul	 ya	 da	 gayrimenkul	
alımında	söz	konusudur.	Arazi	için	yeni	bir	üretim	söz	
konusu	olmayacağı	için	arazi	alımları	için	yapılan	har-
camaların	tümü	sermaye	teşkili	transfer	harcamasıdır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

8. 
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Doğru Cevap D seçeneğidir.

Bu testte 40 soru vardır.
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9. Kalkınma	carileri	reel	harcamalar	kapsamında	yer	alır	
ve	insana	yönelik	harcamalardır.	reel	harcamalar	için-
de	cari	harcamalar	kısa	dönemde	etki	sağlayıp	dev-
letin	 tüketimine	 yönelimidir.	 Yatırım	 harcamaları	 ise	
uzun	dönemde	fayda	sağlayıp	uzun	dönemde	ekono-
mik	büyümeye	yardımcı	olur.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

10. EKONOMİK NİTELİKLİ TRANSFER HARCAMALA-
RI (İKTİSADİ TRANSFERLER)

 Devletin	üreticileri	desteklemek	adına	ve	dolaylı	ola-
rak,	 tüketicinin	 alacağı	 mal	 ve	 hizmetlerin	 maliyet	
bedellerini	azaltmak	amacıyla	özel	sektörü	 teşvik	ve	
desteklemek	adına	yapmış	olduğu	aktarımlardır.		Ayni	
veya	 nakdi	 olarak	 yapılabilirler	 Düşük	 faizli	 krediler,	
ucuz	 girdi	 sağlanması,	 sübvansiyonlar	 	 örnek	 olarak	
verilebilir.	 	 Sübvansiyon	 iki	 biçimde	 yapılabilir.	 Süb-
vansiyon	üretilen	mal	birimi	başına	veriliyorsa	spesifik	
sübvansiyon,	üretilen	malın	maliyet	bedeline	veya	satış	
fiyatına	veriliyorsa	advolerem	sübvansiyon	adı	verilir.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

11. Şerefiye	 meydana	 gelen	 değer	 artışına	 göre,	 ka-
tılma	 payı	 ise	 öngörülen	 harcamayı	 finanse	 etmek	
üzere	alınır.	Aralarındaki	 temel	 fark	 budur.	Şerefiye,	
Türkiye'de	günümüz	itibarıyla	uygulanmamaktadır.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

12. Bireyleri	baskı	altında	 tutmayan	ve	yükümlülerin	bir-
şeyi	yapmalarına	ya	da	yapmamalarına	neden	olma-
yan	vergilere	"tarafsız	vergi"	denir.	Yani	vergi,	yüküm-
lülerin	tüketim,	tasarruf,	yatırım	ve	girişim	kararlarını	
etkilemiyorsa	 tarafsızdır.	 Sapmalara	 sebebiyet	 ver-
mez.	Bu	koşullar	altında	verginin	tek	amacı	kamu	gi-
dermelerini	karşılamaktır.	Yani	mali	amaçtır.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

13. Götürü	ya	da	kesim	usulü	tarh	belirleme	yönteminde	
belirli	bir	işi,	belirli	şartlar	altında	yapan	kişilerin	belirli	
bir	gelir	elde	etmiş	oldukları	kabul	edilerek	belirlenen	
ilgili	tutar	bunların	matrahı	kabul	edilir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

14. İktisadi	(fiilî)	yansıma,	bazı	hâllerde	kanun	koyucunun	
açıkça	öngörmediği	halde,	kanuni	mükellef	tarafından	
ödenmiş	olan	bir	 verginin	 çeşitli	 yollarla	başkalarına	
aktarılmasıdır.	 Fiilî	 yansıma	 iktisadi	 koşullara	 bağlı	
olarak	ortaya	çıkar.	Mükellef	yansımayı	piyasa	meka-
nizmasını	kullanarak	gerçekleştirir.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

15. Vergi	takozu,	işçilik	maliyetinin	içindeki	vergi	ve	sos-
yal	güvenlik	ödemeleridir.	İsveç,	Belçika,	Hollanda	ve	
Danimarka	gibi	ülkelerde	yüksek	vergi	ve	sosyal	gü-
venlik	 ödemeleri	 işçilik	maliyetlerini	 yükseltmektedir.	
Zira	bu	ülkelerde	çalışarak	yaratılan	marjinal	faydanın	
çalışmaya	değmeyeceği	düşünülmektedir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

16. Harcamalar	 üzerinden	 alınan	 vergiler	 fiyat	mekaniz-
masından	 yararlanarak	 yansıtılabilirler.	 Yansıtmanın	
gerçekleştiği	vergilerde	kanuni	mükellef	ile	fiili	mükel-
lef	 farklıdır.	Katma	değer	vergisinin	kanuni	mükellefi	
mal	 veya	hizmeti	 teslim	eden	 kişi	 olmasına	 rağmen	
fiyat	mekanizmasından	 yararlanılarak	 vergi	 nihai	 tü-
keticiye	aktarılır	ve	vergiyi	nihai	tüketici	öder.

Doğru Cevap A seçeneğidir.
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17. Verginin açık maliyeti:	devletin	vergi	toplamak	adına	
katlandığı	maliyetlerdir

 Verginin zımni(kapalı) maliyetleri: bireylerin	 vergi	
ödemek	adına	katlandığı	maliyetlerdir.

 Vergi harcaması:	Devletin	sosyo-ekonomik	amaçları	
gerçekleştirmek	için,	vergi	olarak	alması	gereken	mik-
tardan	çeşitli	adlar	altında	kısmen	veya	tamamen	vaz-
geçmesidir.	 Vergi	 harcamaları	 geniş	 anlamda	 kamu	
harcaması	kapsamındadır.	Vergi	istisnası,	vergi	mua-
fiyeti,	yatırım	indirimi,	vergi	indirimi	vergi	harcamasına	
örnektir.	 Vergi	 harcamalarının	 en	 belirgin	 sakıncası,	
vergi	 matrahını	 azaltması	 sonucu	 vergi	 erozyonuna	
yol	açabilmesidir.

 Vergiden kaçınma: yasal	boşluklardan	yararlanarak	
vergiyi	doğuran	olayı	engellemektir.

 Vergi Fiyatı: Sunulan	kamu	hizmetindeki	artışın	vergi	
ile	finanse	edilmesi	halinde,	artan	kamu	hizmeti	kar-
şılığında	artan	vergi	miktarına	vergi	fiyatı	denir.	Kısa-
ca	 artan	 vergi,	 sunulan	 kamu	 hizmetinin	 bedeli	 gibi	
algılanır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

18. Bütçenin	temel	unsurları:

 – Tahmin:	Bütçe,	devletin	geleceğe	ait	gelir	ve	gi-
der	tahminlerini	gösterir.

 – Tahdit: Bütçe	genellikle	yıllık	tahminleri	gösterir.

 – Tasdik:		Bütçe,	gelirlerin	toplanmasına	ve	giderle-
rin	yapılmasına	önceden	yetki	verir.

 – Tevzin: Bütçede	ye	alan	gelir	ve	gider	tahminleri	
denk	olmalıdır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

19. Osmanlı	devletinde	bütçeye	ilişkin	ilk	sistematik	belge	
Bütçe	Nizamnamesidir.	1856	yılında	Islahat	Fermanı-
nın	yayınlanması	ile	bütçeye	ilişkin	gelir	ve	giderlerin	
belirlenmesi	 ve	 padişahın	 iradesine	 sunulması	 esa-
sına	 dayanmaktadır.Türkiye’de	 ilk	 bütçe	 hakkı	 1876	
Kanun-i	Esasi	diğer	bir	ifade	ile	ilk	anayasada	yer	alan	
hükümler	ile	elde	edilmiştir.	Türkiye’de	modern	ve	ger-
çek	anlamıyla	hazırlanan	ve	uygulanan	ilk	bütçe	1909	
bütçesidir.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

20. Devri	bütçe	kuramı;	bütçe	denkliği	düşüncesinden	tü-
müyle	vazgeçmemekte,	denkliği	daha	geniş	ve	daha	
esnek	 değerlendirmekte,	 buhranın	 giderilmesi	 için	
devlet	müdahalesini	zorunlu	kılmaktadır.	Fonksiyona-
lisler	tarafından	savunulmuştur.	Mali	bakımdan	denk-
lik	 kuralını	 benimsemeyen	 kuram	 "telafi	 edici	 bütçe	
kuramı"dır.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

21. Merkezî	yönetim	bütçesinin	hazırlanma	süreci	Bakan-
lar	Kurulunun	eylül	ayının	ilk	hafta	sonuna	kadar	top-
lanarak	makro	politikaları,	 ilkeleri,	hedef	ve	gösterge	
niteliğindeki	temel	ekonomik	büyüklükleri	kapsayacak	
orta	vadeli	programı	onaylaması	ile	başlar.	Kalkınma	
Bakanlığınca	hazırlanan	orta	vadeli	program	Bakan-
lar	Kurulunun	onayından	sonra	Resmî	Gazete'de	ya-
yımlanır.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

22. Tamamlayıcı	ödenek;	mevzuatın	öngördüğü	hâller	dı-
şında	ödenekten	 fazla	 yapılan	harcamanın,	 yasama	
organınca	yerinde	görülerek	kesin	hesap	kanunu	 ile	
onaylanması	şeklinde	uygulanmakta;	başlangıç	öde-
neğinden	 fazla	 harcama	 yapıldığından	 "başlangıç	
ödeneğini	 yapılan	 harcamaya	 tamamlama"	 şeklinde	
yorumlanmaktadır.

Doğru Cevap B seçeneğidir.
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23. Egzersiz usulü (Hesap dönemi usulü) :	Bu	usulde,	
hesaplarının	kapatılmasında	tüm	gelirlerin	toplanması	
ve	tüm	giderlerin	yapılması	esas	alınır.	Mali	yıl	bitme-
sine	rağmen	o	yıla	ait	gelirlerin	tamamı	toplanıncaya	
ve	o	yıla	ait	tüm	giderler	yapılıncaya	kadar	bütçe	he-
sapları	kapatılmaz.	

	 Örneğin,	2008	yılında	tahakkuk	eden	bir	gelirin	2012	
yılında	 tahsil	 edilmesi	 durumunda,	 tahsil	 edilen	 bu	
gelir	2008	yılı	bütçe	hesaplarına	kaydedilir.	Bütçe	he-
sapları	ancak	o	mali	yıla	ait	tüm	giderlerin	ve	gelirlerin	
gerçekleşmesi	halinde	kapatılır.	

 Egzersiz usulün sakıncaları: 

	 •	 Bütçenin	yıllık	olma	ilkesi	ile	uyuşmamaktadır.	

	 •	 Önceki	ve	mevcut	mali	yıl	bütçe	hesaplarını	bir-
likte	kullanmayı	gerektirdiğinden	hesaplarda	karı-
şıklığa	yol	açabilir.	

	 •	 Bütçe	uygulaması	uzun	süreye	yayıldığından	büt-
çe	denetimini	geciktirir.	

	 •	 Bütçe	kapatılma	işlemi	için	ödeneklerin	tümünün	
gider	olarak	gerçekleşmesi	beklendiği	için	savur-
ganlığa	neden	olabilir.	

	 •	 Günümüzde	bu	usulün,	 uygulama	alanı	 oldukça	
daralmıştır.	

 Egzersiz usulün yararları:

	 •	 Gelir	ve	giderlere	ilişkin	tüm	işlemleri	kapsadığın-
dan	o	mali	yıla	ait	doğru	ve	güvenilir	bilgi	sunar.	

	 •	 Yıllar	itibariyle	bütçe	uygulamalarını	karşılaştırma	
olanağı	sağlar.	

	 •	 Bütçe	 ile	verilen	ödenekten	daha	 fazla	harcama	
yapma	olanağı	yoktur.	

Doğru Cevap A seçeneğidir.

24. Borçlanma	yurt	içi	ve	yurt	dışı	kaynaklardan	elde	edi-
lebilir.	Ancak	vergi	"yurt	içi"	kaynaklardan	elde	edilir.

Doğru Cevap E seçeneğidir.

25. Devletin	 kısa	 vadeli	 borçlanma	 senedi	 hazine	 bo-
nosudur.	Hazine	bonosu,	bütçe	gelir	 ve	giderlerinde	
cari	yıl	 içinde	ortaya	çıkan	nakit	akım	yönetimindeki	
aksaklıkların	giderilmesi	için	çıkarılan	ve	vadeleri	gün	
olarak	da	ifade	edilebilen	borç	senetleridir.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

26. ∆B =   B (r - g) - f
Faiz dışı bütçe dengesi

Büyüme oranı

Reel faiz oranı

Borç stoku

Borç 
stokunda 
değişme

⇓

	 60	=	300	(0,05	-	g)	-0

	 60	=	15	-	300g

	 300g	=	45

	 g	=	%15

Doğru Cevap C seçeneğidir.

27. Devlet	 borçlarının	 anaparasını	 azaltmak	 amacıyla	
itfa	edilmesine	borçların	amortismanı	denir.	Borçların	
ödenmesi;	piyasada	likiditenin	fazlalaşmasına,	faizle-
rin	pariteye	çekilmesine	ve	toplumun	tüketim	alışkan-
lığına	da	bağlı	olarak	 toplam	 tüketim	artışına	neden	
olabilir.

Doğru Cevap A seçeneğidir.
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28. Devlet	 borçlanmalarında	 uzun	 vadeli	 borçlanmalar	
vadesi	1	yıl	üzerinde	olan	borçlanmalardır.

 Uzun vadeli borçlanmanın temel nitelikleri:

	 •	 Vadeleri	bir	yılın	üzerinde	olan	borçlanmalardır.

	 •	 Finansman	 kaynağı	 uzun	 vadede	 yatırım	 fırsatı	
bekleyen	tasarruflardır.

	 •	 Sermaye	piyasalarından	temin	edilirler.

	 •	 Vade	 uzun	 olduğu	 için	 faiz	 kısa	 vadeli	 borçlara	
nispeten	daha	yüksektir.

	 •	 En	önemli	uzun	vadeli	borçlanma	aracı	devlet	tah-
villeridir.

	 •	 Genellikle	yatırımların	ve	kalkınmanın	finansmanı	
için	kullanılırlar.

	 •	 İç	veya	dış	piyasalardan	temin	edilebilirler.

	 •	 Diğer	adı	konsolide	borçtur.

	 •	 Kendi	 içinde	 süreli	 ve	 süresiz(ebedi)	 borçlar	 ol-
mak	üzere	ikiye	ayrılırlar.

 Bütçe	 açıklarının	 kapatılması	 için	 uzun	 vadeli	 değil	
kısa	vadeli	borçlanmaya	başvurulmaktadır.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

29. Dar	mükellefler	Türkiye'de	elde	ettikleri	kazançları	üze-
rinden	 vergilendirilirler.	 Aşağıda	 belirtilen	 yabancılar	
Türkiye'de	altı	aydan	fazla	kalsalar	dahi	Türkiye'de	yer-
leşmiş	sayılmazlar	ve	dar	mükellef	kapsamındadırlar.

	 –	 Belli	 ve	 geçici	 görev	 veya	 iş	 için	Türkiye'ye	 ge-
len	iş,	fen	ve	bilim	insanları	uzmanlar;	memurlar;	
basın	ve	yayın	muhabirleri	ve	durumları	bunlara	
benzeyen	diğer	kimselerle	tahsil,	tedavi,	dinlenme	
veya	seyahat	amacıyla	gelenler	

	 –	 Tutukluluk,	 hükümlülük	 veya	 hastalık	 gibi	 elde	
olmayan	sebeplerle	Türkiye'de	alıkonulmuş	veya	
kalmış	olanlar

Doğru Cevap E seçeneğidir.

30. Kira	 bedelinin	 hiç	 olmaması	 ya	 da	 düşük	 olması	
hâlinde	emsal	kira	bedeli	esas	alınır.	Buna	göre;

	 –	 Gayrimenkulün	bedelsiz	olarak	başkalarının	kul-
lanımına	bırakılması,	

	 –	 Kiraya	verilen	gayrimenkulün,	kira	bedelinin	em-
sal	 kira	 bedelinden	 düşük	 olması	 durumlarında	
emsal	kira	bedeli	esası	uygulanmaktadır.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

31. Kurumlar	Vergisi	Kanunu'na	göre	vergi	kesintisi	yap-
ma	zorunluluğu	bulunanlar:

	 –	 Kamu	idare	ve	kurucuları

	 –	 İktisadi	kamu	kuruluşları	ve	sair	kurumlar

	 –	 Ticaret	şirketleri

	 –	 İş	ortaklıkları

	 –	 Dernek	veya	vakıflar

	 –	 Dernek	veya	vakıfların	iktisadi	işletmeleri

	 –	 Kooperatifler

	 –	 Yatırım	fonu	yönetenler

	 –	 Gerçek	gelirlerini	beyan	etmeye	mecbur	olan	tica-
ret	ve	serbest	meslek	erbabı

	 –	 Zirai	kazançlarını	bilanço	veya	zirai	işletme	hesa-
bı	esasına	göre	tespit	eden	çiftçiler

Doğru Cevap C seçeneğidir.

32. Ölüm	 yabancı	 bir	memlekette	 vuku	 bulmuş	 ise	mü-
kelleflerin	Türkiye'de	bulunmaları	hâlinde	ölüm	tarihini	
takip	eden	6	ay		içinde,	mükellefler	ölenin	bulunduğu	
yerin	dışında	başka	bir	yabancı	memlekette	oldukları	
takdirde	de	8	ay	 içinde	veraset	ve	 intikal	vergisi	be-
yannamesi	verilir.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

33. Tahsil	zaman	aşımı	vade	tarihini	takip	eden	yılın	başı	
itibarıyla	5	yıldır.	24.01.2015	tarihindeki	KDV	beyan-
namesinde	vade	tarihi	26.01.2015'tir.	O	hâlde	izleyen	
yılın	başı	(2016)	itibarıyla	sayarsak	tahsil	zaman	aşı-
mı	31.12.2020	tarihinde	sona	erer.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

34. Beyana	 dayanan	 vergilerde	 vergi	 ziyaı	 cezasını	 ge-
rektiren	fiilleri	işleyen	mükellefler	ile	bunların	işlenişi-
ne	 iştirak	eden	diğer	kişilerin	kanuna	aykırı	hareket-
lerini	 ilgili	makamlara	kendiliğinden	dilekçe	 ile	haber	
vermesi	 hâlinde	 belirtilen	 hâllerde	 vergi	 ziyaıcezası	
kesilmez.

Doğru Cevap A seçeneğidir.
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35. Gecikme	faizi	verginin	tahakkukunun,	gecikme	zammı	
ise	verginin	tahsilinin	geciktirilmesi	nedeniyle	ödenen	
bir	yaptırımdır.	Gecikme	zammı	Amme	Alacaklarının	
Tahsil	 Usulü	 Hakkında	 Kanun'da,	 gecikme	 faizi	 ise	
Vergi	Usul	Kanunu'nda	düzenlenmiştir.

Doğru Cevap B seçeneğidir.

36. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

	 Vergi	hukuku;	yasama,	yürütme	ve	yargı	organı	tara-
fından	çıkartılan	kaynaklar	ile	diğer	kaynaklar	şeklin-
de	dörtlü	bir	sınıflamaya	tabi	tutulur.

YASAMA YÜRÜTME 
KAYNAKLARI

YARGI DİĞER

•	Anayasa
•	Kanun
•	Uluslar-
arası	vergi	
anlaşmaları

Cumhurbaşkanı	
karar	ve	
kararnameleri
Yönetmelikler
Genel	tebliğler
Sirküler
Mukteza/Özelge
Genelgeler	ve	
genel	yazılar

Anayasa	
mahkeme-
si	kararları	
İçtihadı	
birleştirme	
kararları	
Diğer	yargı	
kararları
*Vergi	
dava	
daireleri	
kurulu	
kararları
*Daire 
kararları

Bilimsel	
doktrin	
Örf	ve	
adetler

37. Enerji,	ham	madde,	döviz	veya	nitelikli	eleman	yeter-
sizliği	nedeniyle	oluşan	darboğazlar;	üretimin	artırıla-
mamasına	 ve	 dolayısıyla	 da	 fiyatların	 yükselmesine	
neden	olur.	Buna	yapısal	enflasyon	denir.

Doğru Cevap D seçeneğidir.

38. Stagflasyonla	 mücadelede	 maliye	 politikası	 bağla-
mında	izlenecek	politikalar	genel	olarak	söyledir:	

	 –	 Gelirler	Politikası	

	 –	 Vergi	Temelli	Gelir	Politikaları	

	 –	 Ücret	ve	fiyat	artışlarının	indekslenmesi

	 –	 Üretim	teşvikleri	ve	toplam	arzın	artırılması

Doğru Cevap E seçeneğidir.

39. İradi	 maliye	 politikası,	 kamu	 harcamaları	 ve	 gelirle-
rinde	 önceden	 kesin	 olarak	 belirlenmiş	 herhangi	 bir	
kurala	 bağlı	 kalmaksızın	 yapılan	 iradi	 değişikliklerle	
ekonomide	istikrarı	sağlamaya	çalışan	bir	yaklaşımın	
ürünüdür.

Doğru Cevap C seçeneğidir.

40. Gelir Dağılımının Türleri 

	 Gelir	 dağılımı	 tamamen	 piyasaya	 bırakıldığı	 zaman	
fonksiyonel(birincil	 gelir	 dağılımı)	 gerçekleşir	 ve	 her	
bir	üretim	faktörü	sahibi	sahip	olduğu	faktörün	üretime	
katkısı	dâhilinde	pay	alır.		

	 Devletin	gelir	dağılımına	müdahale	etmesi	 ise	 ikincil	
gelir	dağılımıdır.	

 Fonksiyonel Gelir Dağılımı:	Üretim	faktörlerinin	üre-
time	 katılmaları	 sonucu	 millî	 gelirden	 aldıkları	 payı	
gösterir.	

 Kişisel Gelir Dağılımı:	Millî	gelirin	kişiler	veya	tüketici	
birimler	arsındaki	dağılımını	gösterir.	

 Sektörel Gelir Dağılımı:	Tarım,	hizmetler	ve	sanayi	
sektörlerinin	millî	gelire	katkılarını	ya	da	üretim	faktör-
lerinden	aldıkları	payı	gösterir.	

 Bölgesel Gelir Dağılımı:	Bir	ülkenin	çeşitli	bölgeleri	
arasında	kişi	 başına	düşen	gelir	 farklılıklarını	ortaya	
koymak	için	kullanılmaktadır.

Doğru Cevap B seçeneğidir.
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MUHASEBE
(ÇÖZÜMLER)

1. •	 Birikmiş	amortismanlar	düzenleyici	hesap	olduğu	
için	(aktif tarafta pasif karakterli)	bilançonun	akti-
finde	ilgili	duran	varlıktan	düşülmek	suretiyle	gös-
terilir.	Böylece;	duran	varlık,	bilançoda	net	değeri	
ile	görünür.	(I.	Doğru)

	 •	 Bir	duran	varlığın	kullanım	süresini	uzatmak,	ka-
pasitesini	genişletmek	için	yapılan	ve	varlığın	de-
ğerini	artıran	giderler “Özel Maliyetler”	hesabında	
izlenebilmesi	için	duran	varlığın	kiralanmış	olması	
şarttır.	Mülkiyeti	 işletmede	olan	duran	varlıklarda	
bu	tür	harcamalar	maliyete	eklenir.	(II.	Yanlış)

	 •	 Başlangıçta	normal	amortisman	yöntemini	seçen	
işletmeler,	izleyen	dönemlerde	bu	yöntemi	değiş-
tiremezler.	Azalan	bakiyeler	yönteminden	normal	
amortisman	 yöntemine	 geçiş	mümkün	 iken	 nor-
mal	 amortismandan	 azalana	 geçiş	mümkün	 de-
ğildir.	(III.	Yanlış)

	 •	 “Dönemsellik Kavramı”,	 işletmenin	sınırsız	kabul	
edilen	ömrünün	belli	dönemlere	bölünmesi	ve	her	
faaliyet	 dönemi	 sonuçlarının	 diğer	 dönemlerden	
bağımsız	 olarak	 saptanmasını	 ifade	 eder.	 (IV.	
Doğru)

	 •	 Ödeme	 süresi	 geçmiş,	 vadesi	 birkaç	 defa	 uza-
tılmış	veya	protesto	edilmiş,	yazı	 ile	birden	fazla	
istenmiş	ya	da	dava	veya	icra	safhasına	başlan-
mış	senetli	 ve	 senetsiz	alacaklar	 “Şüpheli Ticari 
Alacaklar” 	hesabında	izlenir.	(V.	Doğru)

 Doğru	sıralama	I	–	IV	–	V	olacaktır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

2. Dönemsellik	kavraımı	gereği	her	dönemin	sonucunu	
göstermek	 üzere,	 dönem	 sonlarında	 mali	 (finansal)	
tablolar	hazırlanır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

3.	 I.	 	 Stok	 Değer	 Düşüklüğü	 Karşılığı	 hesabı,	 Dönen	
Varlıklar	 içinde	 “STOKLAR”	 hesap	 grubunda	 ve	
Duran	Varlıklar	 içinde	 “DİĞER STOKLAR”	hesa-
bını	 düzenlemek	 için	 Diğer	 Duran	 varlıklar	 gru-
bunda	bulunmaktadır.

		 II.	 Gelir	 tahakkukları	hesabı,	Dönen	Varlıklar	 içinde	
“GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR 
TAHAKKUKLARI”	hesap	grubunda	ve	Duran	Var-
lıklar	içinde	“GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 
VE GELİR TAHAKKUKLARI”	hesap	grubunda	bu-
lunmaktadır.

		 III.	Verilen	Depozito	Teminatlar	 hesabı,	Dönen	Var-
lıklar	 içinde	 kısa	 vadeli	 işlemler	 için	 “TİCARİ 
ALACAKLAR”	 hesap	grubunda	ve	Duran	Varlık-
lar	 içinde	uzun	vadeli	 işlemler	 için	“TİCARİ ALA-
CAKLAR” hesabını	düzenlemek	için	Diğer	Duran	
varlıklar	grubunda	bulunmaktadır.

				 IV.	Birikmiş	 Amortismanlar	 hesabı,	 sadece	 Duran	
Varlıklar	 içinde “MADDİ-MADDİ OLMAYAN DU-
RAN VARLIKLAR”	hesap	gruplarında	bulunmak-
tadır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

4. Karşılık	ayırmada	alacağın	tamamı	şüpheli	hale	geti-
rilir.	Belirtilen	kısmına	kaşılık	ayrılır.	

	 Buna	göre;

____________ / ____________

Şüpheli	Ticari	Alacakları	HS.	 3.000

Alıcılar	/	Alacak	Senetleri	HS. 3.000
____________ / ____________

Karşılık	Giderleri	HS. 1.500

						Şüpheli	Ticari	Alacak	Karşılığı	HS. 1.500

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.
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5. İşletme	3	bin	liralık	alacağının	yarısına	önceki	yıl	kar-
şılık	 ayırdığından,	 1.500	 lira	 tahsil	 etmeyi	 kârlı	 say-
mıştır.	Fakat	cari	dönemde	alacağın	tamamını	ve	ge-
cikme	faizini	tahsil	etmiştir.

Konusu	Kalma-
yan	Karşılıklar

=
Ayrı lan	
Karşılık

–
Tahsil	 Edile-
meyen	Tutar

	 	 	 													=	1.500	-	0

	 Dolayısıyla	1.500	 lira	KKK	hesabında	 izlenirken	200	
lira	da	Faiz	Gelirleri	hesabında	izlenecektir.

____________ / ____________

KASA 3.200
ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR
KARŞILIĞI

1.500

ŞÜPHELİ	TİCARİ	
ALACAKLAR

3.000

FAİZ	GELİRLERİ 200

KONUSU	KALMAYAN
KARŞILIKLAR

1.500

____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

6. Soruda	kesin	mizanda	kalan	vermeyen	hesap	sorul-
maktadır.   

I.	 Konusu	Kalmayan	Karşılıklar	hesabı	gelir	 tablosu	
hesabı	 olduğundan	 dönem	 sonlarında	 Kâr/Zarar	
hesaplarına	devredilerek	kapatılmalıdır.		

II.	 Borç	kalanı	veren	Dönem	Net	Karı	veya	Zararı	he-
sabı,	dönem	sonunda	Dönem	Net	Zararı	hesabının	
borcuna	devredilerek	kapatılır.	Kesin	mizanda	ka-
lan	vermez

III.	Peşin	Ödenen	Vergi	ve	Fonlar	hesabı	dönem	son-
larında	 “371-Dönem	Kârının	 Peşin	Ödenen	 Vergi	
ve	Diğer	Yükümlülükleri”	hesabıyla	mahsuplaşarak	
kapatılır.	 	

IV.	Birikmiş	Amortismanlar	hesabı	da	duran	varlık	he-
saplarını	 düzenleyen	 bir	 bilanço	 hesabı	 olduğun-
dan	dönem	sonlarında	kapatılmaz.		

V.	Gelir	Tahakkukları	hesabı	bilanço	hesabı	olduğun-
dan	kapatılmasına	gerek	yoktur.	 	 	

Doğru cevap A seçeneğidir.

7. İşletme	 personelin	 hastane	 masraflarını	 ödediğinde	
alacaklı	hâle	gelir.	İlk	ödeme	kaydı;

____________ / ____________

PERSONELDEN	ALACAKLAR	 4.500

								KASA 4.500
____________ / ____________

 Bu	ödemeyi	9	taksit	hâlinde	maaşından	kesmek	üzere	
her	ay	500	lira	tahakkuk	ettirmek	durumundadır.	Do-
layısıyla	ücret	tahakkuk	kaydında	her	ay	personelinde	
500	lira	eksik	ödeme	yapacak	ve	bu	tutarı	Personel-
den	Alacaklar	hesabından	düşecektir.	Ücret	tahakkuk	
kaydı	aşağıdaki	gibidir. 

____________ / ____________

PAZARLAMA	SATIŞ	DAĞITIM
GİDERLERİ	

XXX

PERSONELDEN
ALACAKLAR

500

PERSONELE	BORÇLAR 900

ÖDENECEK	VERGİ	VE	
FONLAR

XXX

ÖDENECEK	SOSYAL	
GÜVENLİK	KESİNTİLERİ

XXX

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

8. İlk	kayıt	anında	Kasa	hesabında	ilgili	döviz	400	lira	ola-
rak	görünürken	dönem	sonunda	500	lira	olarak	görün-
melidir.	Dolayısıyla	 aradaki	 fark	 eklenmelidir.	Aynı	 iş-
lem	diğer	hesaplar	için	de	aşağıdaki	şekilde	tekrarlanır.

 Kasa		 	 :	200	$	*	2,5	–	200	$	*	2	=	100	TL

	 Bankalar			 :	100	$	*	2,5	–	100	$	*	2	=			50	TL

	 Banka	Kredileri		:	120	$	*	2,5	–	120	$	*	2	=			60	TL	

	 Satıcılar		 	 :			80	$	*	2,5		-			80	$	*	2	=			40	TL

    Geçici	Mizan       Kesin	Mizan

 Kasa  400 500

	 Bankalar	 200	 250

	 Banka	Kredileri	 240	 300

	 Satıcılar	 160	 200

	 Kasa	ve	bankada	kur	artışından	kâr,	satıcılar	ve	ban-
ka	kredileri	hesabında	kur	artışından	zarar	olduğun-
dan	tek	madde	hâlinde	yapılacak	kayıt;
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____________ / ____________

KASA 100
BANKALAR   50

KAMBİYO	KÂRLARI 50

SATICILAR 40

BANKA	KREDİLERİ 60
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

9. Dönemin	 sonucunu	 belirlemeye	 yönelik	 kambiyo	 iş-
lemlerinde	kambiyo	karı	veya	zararını	ortaya	koymak	
"dönemsellik	kavramı"	gereğidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

10. Sayım	 işlemi	 sonunda	 kayıtlar	 ile	 envanter	 sonucu	
kasada	bulunan	para	mevcudu	arasında	uyumsuzluk	
varsa	bu	iki	yolla	giderilir.

 I. Durum Kasa Fazlası: Kasanın	borç	 kalanı,	Kasa	
mevcudundan	küçükse;

____________ / ____________

KASA XXX

SAYIM	VE	TESELLÜM	
FAZLALARI

XXX

____________ / ____________

 Kasa Fazlası Nedenleri: Tahsil	kaydının	noksan	ya-
pılması	ya	da	hiç	yapılmaması,	fazla	tahsilât,	noksan	
ödeme,	işletme	ile	ilgisi	olmayan	paranın	kasada	bu-
lunması	gibi.	Bu	gibi	durumlarda	sayımdaki	kasa	faz-
la,	kayıtlara	göre	kasa	bakiyesi	eksiktir.

 II. Durum Kasa Noksanı:	Kasanın	borç	kalanı,	Kasa	
mevcudundan	büyükse;

____________ / ____________

SAYIM	VE	TESELLÜM	NOKSANLARI XXX

								KASA XXX
____________ / ____________

 Kasa Noksanı Nedenleri: Ödeme	 kaydının	 noksan	
olması	ya	da	hiç	yapılmaması,	fazla	ödeme,	noksan	
tahsilat,	 kasa	 sorumlusunun	 parayı	 alması	 gibi.	 Bu	
gibi	durumlarda	sayımdaki	kasa	eksik,	kayıtlara	göre	
kasa	bakiyesi	fazladır.

	 Soruda	verilen	bilgilere	bakılacak	olursa;

A)	Bankadan	 çekilen	 paranın	 kaydının	 unutulması;	
“Fiilî	Kasa	miktarının	fazla,	kayıtlardaki	Kasa	mik-
tarının	 eksik”	 olmasına	 yol	 açar.	 I.	 Durum.	Tahsil	
kaydının	yapılmaması

B)	Tahsil	edilen	senetlerin	tahsilat	kaydının	unutulma-
sı;	 “Fiilî	 Kasa	 miktarının	 fazla,	 kayıtlardaki	 Kasa	
miktarının	eksik”	olmasına	yol	açar.	I.	Durum.	Tah-
sil	kaydının	yapılmaması

C)	Peşin	bedelle	demirbaş	satışının	senetli	satılmış	gibi	
kaydedilmesi;	“Fiilî	Kasa	miktarının	fazla,	kayıtlarda-
ki	Kasa	miktarının	eksik”	olmasına	yol	açar.	 I.	Du-
rum.	Tahsil	kaydı	yerine	senetli	kayıt	yapılmaması

D)	Peşin	mal	alımında	fazla	para	ödenmesi;	“Fiilî	Kasa	
miktarının	 eksik,	 kayıtlardaki	 Kasa	miktarının	 fazla”	
olmasına	yol	açar.	II.	Durum.	Fazla	ödeme	yapılması

E)	Ortaklardan	birinin	parasını	işletme	kasasında	sak-
lanması;	 “Fiilî	 Kasa	 miktarının	 fazla,	 kayıtlardaki	
Kasa	miktarının	eksik”	olmasına	yol	açar.	I.	Durum.	
İlgisiz	paranın	işletme	bünyesinde	bulunması

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. İşletmenin	ay	sonu	KDV	hesaplarının	bakiyesi;	“İndi-
rilecek	KDV”		17.000	TL,	“Hesaplanan	KDV”	bakiyesi	
20.000	TL’dir.	Dolayısıyla	işletme	bir	ay	içinde	20	bin	
liralık	KDV	toplamış	ve	17	bin	liralık	da	KDV	ödemesi	
yapmıştır.	Bundan	dolayı	fazladan	topladığı	3	bin	lira-
yı	vergi	olarak	öder.	

	 Ay	sonu	KDV	tahakkuku	ile	ilgili	işlemler	aşağıdaki	se-
naryolara	göre	gerçekleşir.	

 I. Durum: Hesaplanan	KDV,	İndirilecek	KDV’den	kü-
çükse	örneğin;

____________ / ____________

HESAPLANAN	KDV 90
DEVREDEN	KDV 10

İNDİRİLECEK	KDV 100
____________ / ____________

	 KDV	izleyen	aya	10	lira	devreder.	

 II. Durum: Hesaplanan	KDV,	İndirilecek	KDV'den	bü-
yükse;

____________ / ____________

HESAPLANAN	KDV 20.000
İNDİRİLECEK	KDV 17.000

ÖDENECEK	VERGİ	VE	
FONLARI

3.000

____________ / ____________

 Doğru cevap B seçeneğidir.
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12. I. Durum: Hesaplanan	KDV,	İndirilecek	KDV	+	Devre-
den	KDV’den	büyükse	örneğin;

____________ / ____________

HESAPLANAN	KDV 120

İNDİRİLECEK	KDV 80

DEVREDEN	KDV 15

ÖDENECEK	VERGİ	VE	
FONLAR

25

____________ / ____________

	 KDV	izleyen	ayda	25	lira	olarak	vergi	dairesine	ödenir.	

 II. Durum: Hesaplanan	KDV,	İndirilecek	KDV	+	Dev-
reden	KDV’ye	eşitse	ödenecek	vergi	çıkmaz;

____________ / ____________

HESAPLANAN	KDV 20.000

İNDİRİLECEK	KDV 17.000

DEVREDEN	KDV 3.000
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

13. İşletme	alacaklı	olduğu	 için	kendisini	 lehtar	göstere-
rek	bir	poliçe	düzenlemiş	ve	kabul	 için	göndermiştir.	
Bu	durumda	 işletme	hem	keşideci	hem	de	 lehtar	ol-
maktadır.	Fakat	alacaklı	sıfatı	daha	önemli	olduğu	için	
Lehtar	sıfatıyla	kayıt	yapacaktır.	

	 Kara	AŞ	ise	borcu	ödeyecek	kişi	olduğundan	muha-
taptır.	Bu	nedenle	 satıcılar	 hesabını	 borçlandıracak,	
Borç	Senetleri	hesabını	alacaklı	çalıştıracaktır.

 LEHTAR: Poliçede	yazılı	olan	tutarı	tahsil	etme	hakkı-
na	sahip	olan	kişidir.

 KEŞİDECİ: Poliçeyi	düzenleyen	kişi.

 MUHATAP: Poliçe	üzerinde	yazılı	tutarı	 lehtara	öde-
yecek	kişi.

 KEŞİDECİNİN YAPMASI GEREKEN KAYIT

_____________ / ____________

SATICILAR	(LEHTAR) XXX

ALICILAR	(MUHATAP) XXX
_____________ / ____________

 MUHATABIN YAPMASI GEREKEN KAYIT

_____________ / ____________

SATICILAR	(KEŞİDECİ)	 XXX

BORÇ	SENETLERİ	
(LEHTARA)

XXX

_____________ / ____________

 LEHTARIN YAPMASI GEREKEN KAYIT

_____________ / ____________

ALACAK	SENETLERİ	(MUHATAPTAN) XXX

ALICILAR	(KEŞİDECİ) XXX
_____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. İşletme	alacaklı	olduğu	 için	kendisini	 lehtar	göstere-
rek	bir	poliçe	düzenlemiş	ve	kabul	 için	göndermiştir.	
Bu	durumda	 işletme	hem	keşideci	hem	de	 lehtar	ol-
maktadır.	Fakat	alacaklı	sıfatı	daha	önemli	olduğu	için	
Lehtar	sıfatıyla	kayıt	yapacaktır.	

 Poliçenin kabulüyle işletmenin (Lehtarın) Yapması 
Gereken ilk kayıt;

_____________ / ____________

ALACAK	SENETLERİ	(Kara	AŞ’den)	 XXX

ALICILAR	(Kara	AŞ’den) XXX
_____________ / ____________

 Doğru cevap E seçeneğidir.
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15.	 İşletme	lehtar	ve	keşideci	sıfatıyla	sahip	olduğu	poli-
çeyi	herhangi	bir	borcu	nedeniyle	ciro	ettiğinde;	daha	
önce	yaptığı	kaydı	iptal	edecektir.		Dolayısıyla	poliçeyi	
kabul	eden	Kara	AŞ’	den	olan	alacağını	Kartal	AŞ	ye	
devredecektir.

	 Kısacası	işletme	Kartal	AŞ	ye	olan	senetsiz	borcunun	
vadesini	senet	ciro	ederek	uzatmıştır.

 Poliçenin ciro edilmesiyle yapılacak kayıt;

_____________ / ____________

SATICILAR	(Kartal	AŞ’	ye)	 XXX

ALACAK	SENETLERİ	(Kara	
AŞ’den)

XXX

_____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Alacak	Senetleri	Reeskontu	hesabı;	Dönem	sonunda	
bilançoda	 senetli	 alacakların	 tasarruf	 değeri	 (peşin	
değerleri)	ile	gösterilmesi	için	nominal	değer	ile	peşin	
değer	arasındaki	farkın	(ayrılan	reeskont	tutarlarının)	
izlenmesinde	kullanılan	hesaptır.

	 Aktif	 düzenleyici	 pasif	 karakterli	 bir	 hesaptır.	 Rees-
kont	 muhasebe	 dışı	 envanter	 çalışmaları	 sırasında	
hesaplanır	muhasebe	içi	envanter	ile	kayda	alınır.	He-
saplanan	reeskont	 tutarları	bu	hesaba	alacak	olarak	
kaydedilir,	657	REESKONT	FAİZ	GİDERLERİ	HESA-
BININ	BORCUNA	kaydedilir.	Böylece	alacak	senetleri	
bilançoda	peşin	değerinde	gösterilmiş	olur.	Yani	ticari	
alacaklarda	indirim	şeklinde	yer	alır.	Reeskont	varsa-
yıma	dayalı	bir	işlemdir	ve	bir	günlüğüne	senet	değeri	
göstermek	 için	 uygulanır.	Bu	 yüzden	de	 izleyen	dö-
nem	başında	122	ALACAK	SENETLERİ	REESKON-
TU	HESABI	izleyen	dönemde	647	REESKONT	FAİZ	
GELİRLERİ	HESABI	ile	kapatılır.	Dönem	sonu	kaydı	
soruda	 verildiğinden	 2018	 yılının	 ilk	 günü	 aşağıdaki	
kayıt	yapılmalıdır.

_____________ / ____________

ALACAK	SENETLERİ	REESKONTU 9.000

REESKONT	FAİZ
GELİRLERİ

9.000

_____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

17. Satış kaydı;

____________ / ____________

ALICILAR 22.000

YURTİÇİ	SATIŞLAR 20.000

HESEPLANAN	KDV 2.000
____________ / ____________

 Maliyet kaydı;

____________ / ____________

STMM 10.000

TİCARİ	MALLAR 10.000
____________ / ____________

 İade kaydı;

____________ / ____________

SATIŞTAN	İADELER 10.000
İNDİRİLECEK	KDV 		2.000

ALICILAR 12.000
____________ / ____________

 İade işleminde maliyet kaydı;

____________ / ____________

TİCARİ	MALLAR 5.000

STMM 5.000
____________ / ____________

 Nakliye kaydı;

____________ / ____________

PAZARLAMA	SATIŞ	DAĞITIM
GİDERLERİ

500

İNDİRİLECEK	KDV   50

KASA 550
____________ / ____________

 İşletmenin	Alış	ile	ilgili	nakliye	giderleri	malın	maliye-
tine	eklenirken	satışla	 ilgili	 katlandığı	 tüm	masraflar,	
760	-	Pazarlama	Satış	ve	Dağıtım	Giderleri	hesabının	
borcunda	izlenir.	

Doğru cevap E seçeneğidir.
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18. Faaliyet	karı	veya	zararı	gelir	tablosunda	yer	alır.	Ge-
lir	tablosunda	yer	alacak	hesaplardan	biri	olan	satılan	
ticari	malların	maliyeti	(Satışların	maliyeti	-	satış	iade	
maliyeti	=	10.000	-	5.000)	=	5.000	TL	olarak	yer	alır.	

	 Verilenleri	gelir	tablosunda	gösterelim.

	 60	Brüt	Satışlar			 	 20.000	

	 Yurtiçi	Satışlar		 	 	 20.000	

	 61	Satış	İndirimleri		 	 (10.000)	

	 Satıştan	İadeler			 	 (10.000)	

	 Net	Satışlar		 	 	 (10.	000)	

	 62	Satışların	Maliyeti		 	 (5.000)	

	 STMM		 	 	 	 (5.000)

	 Brüt	Satış	Karı		 	 	 (5.000)

	 63	Faaliyet	Giderleri		 	 (5.000)

	 Pazarlama	Sat	Dğ	Gd.		 (500)

	 Faaliyet	Karı		 	 	 4.500	

Doğru cevap A seçeneğidir.

19. İşletme	öncelikle	dönem	 içi	 alışları	 ve	Yurt	 içi	 satış-
ları	 bulabilmek	 için	 İndirilecek	 KDV	 ve	 Hesaplanan	
KDV	miktarlarını	 düzenlemelidir.	 Ocak	 ayına	 ait	 ve-
rilen	 hareketlerde	 KDV	 hesapları	 ile	 alışlar,	 iadeler,	
iskontoların	 bağlantısını	 doğru	 kurmak	 gerekecektir.	
Tümevarım	yaparak	İndirilecek	KDV	içinde	Dönem	içi	
alışlara	isabet	eden	KDV'yi	doğru	bulabilirsek	dönem	
içi	alışları,	Hesaplanan	KDV	hesabının	detayını	doğru	
irdeleyebilirsek	Yurt	içi	satışlara	isabet	eden	kısımdan	
toplam	satışları	bulabiliriz.	Bu	nedenle	iade	ve	alış	gi-
derlerinin	kayıtları	önce	yapılır	 ki	geriye	kalan	kısım	
dönem	içi	alışları	versin.	

	 Kısacası	işletmenin	Ocak	ayında	yaptığı	iade,	iskon-
to,	satış	gibi	işlemlerin	kayıtlarını	yapıyoruz	ki	dönem	
içi	alışlar	ve	Yurt	içi	satışlara	ulaşabilelim.	

	 Bu	kapsamda	;	

	 İşletme	3.000	(3.000	+	300	KDV	)	liralık	alış	giderine	
katlandığında;	 (İndirilecek	 KDV	 hesabına	 300	 liralık	
giriş	olmuştur.)

____________ / ____________

TİCARİ	MALLAR 3.000
İNDİRİLECEK	KDV    300

					KASA 3.300
____________ / ____________

	 İşletmeye	8.000	(8.000	+	800	KDV	)	liralık	alış	iskon-
tosu	 uygulandığında;	 (Hesaplanan	 KDV	 hesabına	
800	liralık	giriş	olmuştur.)

____________ / ____________

KASA	(SATICILAR) 8.800
TİCARİ	MALLAR 8.000
HESAPLANAN	KDV 800

____________ / ____________

	 İskonto	 kaydı	 daha	 önce	 alınan	 malın	 kaydının	 bir	
kısmının	iptali	anlamına	geldiğinden	maliyet	kaydına	
gerek	yoktur.

	 İşletme	5.000	(5.000	+	500	KDV	)	liralık	satış	iadesine	
katlandığında;	 (İndirilecek	 KDV	 hesabına	 500	 liralık	
giriş	olmuştur.)

____________ / ____________

SATIŞTAN	İADELER 5.000
İNDİRİLECEK	KDV    500

				KASA 5.500
____________ / ____________

	 Sonuç	 olarak	 Dönem	 içi	 alışları	 ve	 satışları	 bulabil-
mek	için;	İndirilecek	KDV	hesabının	dönem	içi	alışları	
ilgilendiren	kısmı	(	12.800	–	300	–	500	=	12.000	)	ola-
caktır.

	 Hesaplanan	KDV	hesabının	Yurt	içi	satışları	ilgilendi-
ren	kısmı	(	17.300	–	800	=	16.500	)	olacaktır.

	 KDV	oranı	%10	olduğu	için,	dönem	içi	alışları	12.000	
/	0,10	=	120.000	olurken	

	 Yurtiçi	satışlar	16.500	/	0,10	=	165.000	olmalıdır.

	 Dönem	Başı	Mal	Mevcudu	 	 		10.000	(	+	)

	 Dönem	Sonu	Mal	Mevcudu	 	 			15.000	(	-	)

	 Dönem	içi	alışlar		 	 	 120.000	(	+	)

	 Alış	Giderleri	 	 	 	 				3.000	(	+	)

	 Alış	İskontoları	 	 	 	 				8.000	(	-	)

 STMM = 10.000	-	15.000	+	120.000	+	3.000	-	8.000

	 	 					=	110.000	TL	bulunur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

20.	 Brüt	satış	kârı	=	Yurt	 içi	Satışlar	 -	Satıştan	 İadeler	 -	
Satış	İskontoları	–	STMM

	 =	165.000	–	5.000	–	110.000

	 =		50.000	lira	bulunur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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21. İşletme	 satış	 mağazası	 inşaatı	 yapmaktadır.	 İnşaat	
süresince	yapılan	(maliyete	eklenmesi	gereken	)	bü-
tün	giderleri	 “Yapılmakta	Olan	Yatırımlar”	hesabında	
izler	ve	inşaat	tamamlanınca	bu	hesapta	biriken	top-
lam	miktarı	“Binalar”	hesabına	aktarır.	Çimento	yapı-
lan	mağaza	inşaatının	asıl	unsurlarından	biri	olduğun-
dan	maliyete	eklenmelidir.

____________ / ____________

YAPILMAKTA	OLAN	YATIRIMLAR 5.000
İNDİRİLECEK	KDV    500

									KASA 5.500
____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Satmak	 amacıyla	 inşaata	 başlamak,	 üretim	 süreci	
ile	ilgilidir.	Hammadde	olarak	alınanlar	"ilk	madde	ve	
malzeme	 hesabının"	 borcunda	 izlenir.	 Kullanıldıkça		
üretimin	maliyetine	dönüşür.	İlk	alım	sorulduğu	için	ilk	
Madde	ve	Malzeme	ve	İndirilecek	KDV	hesabı	borçlu,	
Kasa	hesabı	alacaklı	çalışır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

23. Kuruluş	Esnasında	Sermaye	Taahhüt	kaydı;

	 İşletme	sermaye	artırım	kararı	aldığında	taahhüt	kaydı;

____________ / ____________

ÖDENMEMİŞ	SERMAYE 100.000

					SERMAYE 100.000
____________ / ____________

 Doğru cevap B seçeneğidir.

24.	 Ortak	işletmeye	olan	sermaye	taahhüdünü	fazlasıyla	
yerine	getirmiştir.	Bu	durumda	oluşan	bu	fazlalığı	or-
taklara	borçlar	hesabına	aktarırken	ödenmemiş	 ser-
maye	hesabını	da	kapatmak	gerekecektir.

____________ / ____________

BİNALAR 80.000
KAMU	KESİMİ	TAHVİL,	SENET	VE
BONOLARI	

30.000

ÖDENMEMİŞ	SERMAYE 100.000
ORTAKLARA	BORÇLAR 10.000

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

25. İşletme	 10	 bin	 euroluk	 kredi	 kullanmış	 ve	 ilgili	 tu-
tarı	 bankadaki	 döviz	 hesabına	 aktarmıştır.	 Dola-
yısıyla	 kredi	 kullanımı	 için	 Banka	 Kredileri	 hesabı	
10.000*3=30.000	 lira	 alacaklı	 çalışırken	 karşılığında	
Bankalar	hesabı	çalışacaktır.	Para	ile	ölçülme	kavra-
mı	gereği	tutar	TL	cinsinden	kaydedilecektir.

____________ / ____________

BANKALAR
-	Döviz	Hs	-

30.000

					BANKA	KREDİLERİ 30.000
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

26. İşletme,	 bankadaki	 döviz	 hesabından	 TL	 hesabına	
aktarma	yaptığında;	aktarılan	 tutar	kur	 ile	çarpılarak	
(3.000	*	2,8=8.400	)	Bankalar	hesabının	borcuna	kay-
dedilirken	dövizin	ilk	kaydedildiği	tarih	ile	bozdurulma	
tarihi	 arasındaki	 olumlu	 kur	 farkı	 Kambiyo	Karlarına	
aktarılacak;	olumsuz	farklar	(3.000	*	(2,8	–	3)	=	–600	
Kambiyo	 zararlarına	 kaydedilecektir.	 Aynı	 zamanda	
ilgili	döviz	bankadaki	döviz	hesabından	çıkarılacaktır.

____________ / ____________

BANKALAR 8.400
KAMBİYO	ZARARLARI 600

BANKALAR 9.000
-	Döviz	Hs	-

____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. Banka	işletme	aleyhine	500	Euro	faiz	tahakkuk	ettir-
miş	ve	işletme	bu	tutarı	nakden	ödemiş	ise;	Kasasın-
dan	500	Euronun	TL	karşılığı	tutar	çıkacak	ve	karşılı-
ğında	bu	tutar	kadar	da	Finansman	gideri	yazılacaktır.

	 (500	x	2,90	=	1.450	TL)

____________ / ____________

FİNANSMAN	GİDERLERİ 1.450

									KASA 1.450
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.
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28. 50 ÖDENMİŞ SERMAYE 
	 	 500.	SERMAYE	
	 	 501.	ÖDENMEMİŞ	SERMAYE	(-)	
 TDHP'nin	ilgili	bölümü	incelendiğinde;
 Sermaye:	Taahhüt	edilen	sermaye	miktarını	gösterir.
 Ödenmemiş Sermaye:	 Taahhüt	 edilip	 de	 henüz	

ödenmeyen	kısmı	(toplam	sermaye	borcunu)	gösterir.	
 Ödenmiş Sermaye: Taahhüt	edilip	 ve	ödenmiş	kıs-

mı	(sermaye	ile	ödenmemiş	sermaye	arasındaki	farkı)	
gösterir.	Dolayısıyla	“C”	seçeneğindeki	ifade	doğrudur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

29. Sermaye	arttırımına	katılma	kararı	 ile	mevcut	ortak-
lık	payı	(%60)	korunacaktır.	İlk	durumda	(arttırımdan	
önce)	pay;	300.000	x	%60	=	180.000	TL'dir.	Başka	bir	
ifadeyle	180.000	/	300.000	TL'dir.	Yeni	durumda	karşı	
taraf	sermayesini	300.000	x	1.60	=	480.000	TL'ye	çı-
karacaktır.	Biz	de	mevcut	payımızı	korumak	istersek	
şöyle	hesaplama	yaparız;

	 [(180.000	+	x)	/	480.000	=	0,60]

	 x	=	108.000	TL'lik	tutar,	mevcut	ortaklık	oranımızı	ko-
rumak	için	taahhüt	edilecek	tutardır.	Kaydı;

____________ / ____________

245	Bağlı	Ortaklıklar	HS.	 108.000

	 246	Bağlı	Ortaklıklara	Sermaye	

	 Taahhütleri	HS.

108.000

____________ / ____________

 Doğru cevap D seçeneğidir.

30. İşletme	 ilk	 durumda	 hisselerin	 %60’ına	 sahip	 oldu-
ğundan	ilgili	ortaklığı	Bağlı	Ortaklıklar	hesabında	izle-
mek	zorundadır.	Fakat	bu	ortaklık	sermaye	artırımına	
gitmiş	ve	işletme	bu	artırıma	katılmamıştır.	Dolayısıyla	
ilk	durumda,	180.000	liralık	kısmına	sahip	olduğu	şir-
ketteki	ortaklık	oranı	azalacaktır.	

	 Yeni	durumda	ilgili	şirket	sermayesini	(300.000	*	1,60	
=	 480.000	 liraya	 çıkaracaktır.	 İşletmenin	 sermaye	
miktarı	değişmediğinden	ortaklık	oranı	da	(180.000	/	
480.000	=	%37,5)	azalacaktır.	

	 %10	 ile	%50	 arasındaki	 ortaklıklar	 “İştirakler”	 hesa-
bında	 izleneceğinden,	 yapılacak	 kayıtta	Bağlı	 ortak-
lıklar	hesabı	kapatılırken	İştirakler	hesabı	açılacaktır.
____________ / ____________

İŞTİRAKLER 180.000

												BAĞLI	ORTAKLIKLAR 180.000
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

31. Tesisat bedeli: Abonelik	 işlemleri	 sırasında	 yapılan	
bir	harcama	olduğundan	ve	binanın	faaliyete	geçmesi	
için	olması	gereken	bir	araç	olduğundan	(elektrik	–	su	
tesisatından	 farksızdır)	 ödenen	 bu	 2.000	 lira	 Tesis	
Makine	ve	Cihazlar	hesabında	izlenir.

 Sayaç bedeli: Abonelik	işlemleri	sırasında	yapılan	bir	
harcama	olduğundan	ve	doğalgaz	tesisatının	faaliye-
te	geçmesi	 için	olması	gereken	bir	araç	olduğundan	
ödenen	bu	1.000	lira	Tesis	Makine	ve	Cihazlar	hesa-
bında	izlenir.

 Güvence bedeli: Abonelik	işlemleri	sırasında	verilen	
bir	depozito	olduğundan	abonelik	sonunda	da	geri	alı-
nacağından	ödenen	bu	400	 lira	Verilen	Depozito	ve	
Teminatlar	hesabında	izlenir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

32.                                      2016        2017

 50 ÖDENMİŞ SERMAYE  50.000 50.000

 52 SERMAYE YEDEKLERİ   +7.000

 54 KÂR YEDEKLERİ   20.000 25.000

	 	 540.	YASAL	YEDEKLER		 	 +3.000

	 	 549.	ÖZEL	FONLAR		 	 +2.000

 57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 

 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 

 59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 

	 2016	yılı	için;

	 Otofinansman	 oranı	 =	 (Kâr	 Yedekleri–Geçmiş	 Yıllar	
Zararı)	/	Ödenmiş	sermaye

	 	 																		0,4	=	(	x-0	)	/	50.000

	 	 	 											X	=	20.000	bulunur.

	 2017	yılı	için;

	 Otofinansman	oranı	=	(Kâr	Yedekleri	–	Geçmiş	Yıllar	
Zararı	)	/	Ödenmiş	sermaye

	 	 	 																=	(	25.000	-	0	)	/	50.000

	 	 	 	 						=	%	50	bulunur.

	 Bu	 oran;	 yasal	 yedekler,	 olağanüstü	 yedekler,	 statü	
yedekleri,	özel	fonlar	ve	bilançoda	kâr	yedekleri	gru-
bunda	 gösterilen	 diğer	 yedeklerden;	 geçmiş	 yıllar	
zararlarının	mahsubu	neticesi	kalan	tutarın,	ödenmiş	
sermayeye	bölünmesi	suretiyle	hesaplanır.	Bu	oranın	
büyük	 olması,	 işletmenin	 faaliyet	 sonucuna	 göre	 iç	
kaynak	yaratabildiği	anlamına	gelir	ve	bu	durum	işlet-
menin	kârlılığı	hakkında	fikir	verir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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33. Finansal	Kaldıraç	Oranı	=	Yabancı	Kaynaklar	Topla-
mı/Aktif	Toplamı

	 İşletmenin	finansal	 kaldıraç	oranı	%50’dir.	 ve	sektör	
ortalaması	olan	%70’e	göre	bu	oran	düşüktür.	 İşlet-
me	varlıklarının	 yüzde	%50'sini	 yabancı	 kaynaklarla	
finanse	etmektedir.	Bu	oranın	düşük	olması;	işletme-
nin	 finansman	 riski	 içermediğini,	 kredi	 verenler	 açı-
sından	 emniyet	marjının	 geniş	 olduğunu,	 işletmenin	
faiz	ve	borçlarını	ödeyememe	nedeniyle	mali	yönden	
zor	duruma	düşme	olasılığının	düşük	olduğunu	ve	öz	
kaynak	finansmanına	dengeli	ağırlık	verildiğini	göster-
mektedir.	İşletme	kârlılığa	fazla	önem	vermeden	kal-
dıraç	oranını	düşük	tutarak	fonlama	riskini	azaltmıştır.	
İşletme	yöneticileri,	emniyet	ile	yüksek	kârlılık	arasın-
daki	dengeyi	iyi	kurmuşlar,	işletmenin	finansmanında	
emniyet	ve	kâr	elde	etmek	amaçlarını	bağdaştırmış-
lardır.

	 Stok	Bağımlılık	Oranı	=	(Kısa	Vadeli	Yabancı	Kaynak-
lar	–	(Hazır	Değerler	+	Menkul	Kıymetler))	/	Stoklar

	 İşletmenin	 stok	 bağımlılık	 oranı	 %125	 olup	 sektör	
ortalaması	olan	%75’in	 iki	katına	yakındır.	Hazır	de-
ğerler	ve	menkul	kıymetler	çıkarıldıktan	sonra	kalan	
kısa	vadeli	yabancı	kaynaklar,	stokların	1,5	katından	
fazladır.	Bu	oran	sektöre	göre	oldukça	yüksektir.	İşlet-
menin,	 kısa	 vadeli	 borçlarını	 ödeyebilmek	 için	mev-
cut	stoklarının	1,5	katı	kadar	daha	satış	yapması	ge-
rektiğini	gösterir.	 İşletmenin	stoklara	olan	bağımlılığı	
yüksektir.	Bu	nedenle	işletme;	kâr	marjını	düşürmek,	
pazarlama	etkinliğini	artırmak	vb.	önlemlerle	satışları	
artırmak	veya	stok	devir	hızını	(sürümü)	artırmak	yo-
luyla	kısa	vadeli	borçları	ödeyebilme	yeterliliğine	katkı	
sağlayabilir.

	 Maddi	Duran	Varlık/Devamlı	Sermaye	Oranı	=	Maddi	
Duran	Varlıklar	/	(Uzun	Vadeli	Borçlar	+	Öz	sermaye)

	 İşletmenin	maddi	duran	varlık-devamlı	sermaye	ora-
nı	%70	olup	sektör	ortalaması	olan	%50’ye	çok	yakın	
bir	değer	çıkmıştır.	Bu	oranın	%100’den	düşük	olması	
(%70	gibi)	 işletmenin	maddi	duran	varlıklarını	 tama-
mını	uzun	vadeli	kaynaklarla	ve	öz	sermaye	ile	finan-
se	edebildiğini	göstermektedir.	İşletme	maddi	yatırım-
larını	 fonlamada	 başarılıdır	 diyebiliriz.	 Maddi	 duran	
varlıkların,	 uzun	 vadeli	 kaynaklar	 ve	 öz	 kaynaklarla	
finanse	edilmesi	sonucunda,	likidite	ve	faiz	riski	teşkil	
eden	kısa	vadeli	borçlara	gerek	kalmadığını,	devamlı	
sermayenin	yeterli	olduğunu	ve	ek	bir	 fon	 ihtiyacına	
gerek	duyulmadığını	söyleyebiliriz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

34. Dikey yüzdelere göre gelir tablosu analiz edilirken 
“net satışlar” tutarı 100 olarak kabul edilir.

           2016 2017

	 Brüt	satışlar	 	 1.250	 2.250

	 Satıştan	İndirimler	(-)	 			250	 			750

	 Net	Satışlar	 	 1.000	 1.500

	 	 Dikey	yüzde	2016	:	(	250	/	1.000	)	*	100	=	25

	 	 Dikey	yüzde	2017	:	(	750	/	1.500	)	*	100	=	50

Doğru cevap A seçeneğidir.

35. Üretim	 işi	 yapan	 işletmeler	 2017	 yılı	 başlamadan,	
2015	yılı	için	tahmini	bir	Direk	İşçilik	Saat	ve	GÜG	be-
lirlerler	ve	buna	göre	de	dönem	içindeki	Genel	Üretim	
Giderlerini	(Direk	İşçilik	Giderleri	de	olabilirdi.)	gerçek-
leşen	işçilik	saatlere	göre	hesaplarlar.	Bunun	için	de	
aşağıdaki	yükleme	oranını	kullanırlar.

	 Yükleme	Oranı	=	Tahmini	GÜG/Tahmini	Direk	İşçilik	Saati

	 	 	 									=	800.000	/	40.000	

	 	 	 									=	20	TL	/	DİS	bulunur.

	 2017	yılı	için	gerçekleşen	tüm	Direk	İşçilik	Saatler	için	
bu	yükleme	oranı	kullanılarak	Genel	Üretim	Giderleri	
bulunmaya	 çalışılır.	 Yani	 dönem	 içi	 maliyet	 kayıtları	
yapılırken	20	*	35.000	=700.000	liralık	Genel	Üretim	
Giderine	katlanmış	gibi	(kayıtlara	göre)	kabul	edilir.	

	 Sonuç	olarak	 işletme	dönem	 içinde	gerçekleşen	ça-
lışma	saatlerine	göre	700.000	liralık	bir	GÜG	bulmuş	
oldu.	Fakat	dönem	sonu	maliyet	 işlemleri	yapıldığın-
da	gerçekleşen	GÜG	ile	kayıtlara	yansıyan	arasında-
ki	farklar	“732-GENEL	ÜRETİM	GİDERLERİ	BÜTÇE	
FARKLARI”	hesabı	yardımıyla	düzeltilir.

	 Soruda	verilenlerden	hareketle	işletme	2017	yılı	baş-
lamadan	800.000	liralık	bir	GÜG	tahmin	etmişti,	fakat	
dönem	 içinde	 gerçekleşen	 çalışma	 saatlerine	 göre	
bunu	revize	eder	ve	bir	yıl	içinde	700.000	liralık	GÜG	
kayıtlara	yansıtır.	Gerçekleşen	GÜG	760.000	lira	ola-
rak	bulunduğunda	(dönem	sonu	maliyet	işlemleri	ile)	
ise	aradaki	60	bin	liralık	farkı	ilgili	hesapları	kullanarak	
fiilî	 durum	 ile	 uyumlu	 hâle	 getirir.	 Kayıtlar	 gerçekle-
şenden	daha	az	olduğu	için	eksik	yükleme	söz	konu-
sudur.

	 Fiilî	GÜG	<	Tahmini	GÜG	ise	Fazla	Yükleme

	 Fiilî	GÜG	>	Tahmini	GÜG	ise	Eksik	Yükleme

	 Bu	durumda	kayıtlar	 ile	gerçekleşen	arasındaki	sap-
ma	-60	bindir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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36. Bilançoda	 aktif	 toplamı	 ile	 pasif	 toplamı	 her	 zaman	
eşittir.	Buna	Bilanço	denkliği	denir.

	 AKTİF	TOPLAMI	=	PASİF	TOPLAMI

	 MEVCUTLAR	+	ALACAKLAR	=	BORÇLAR	+	SER-
MAYE

	 Bu	 denkliğe	 hem	 ticari	 işletmelerde	 hem	 de	 banka	
muhasebesinde	uyulmak		zorundadır.	Dolayısıyla	so-
runun	cevabı	bu	eşitlikte	gizlidir.

	 Zira	 sorularda	 geçen	 olayın	 mevcut-alacak-borç-
sermaye	gruplarından	hangisine	ait	olduğunu	bulmak	
sorunun	çözümü	hakkında	fikir	verecektir.	

 Verilen Krediler: Bankanın	ihtiyaç	sahiplerine	kullan-
dırdığı	kredilerin	izlendiği	hesap		olduğundan	“Banka”	
için	alacak	niteliği	taşır.	Aktif	hesaptır.

 Birikmiş Amortismanlar: Bankanın	 sahip	 olduğu	
duran	varlıklara	hesapladığı	amortismanların	izlendiği	
hesap		olduğundan	“Banka”	 için	mevcut	niteliği	 taşır	
ve	duran	varlıklarda	yer	alır.	Aktifte	yer	alır.

 Mevduatlar: Bankanın	 ihtiyaç	duyduğu	 fonların	 top-
lanması	 için	 piyasadan	 topladığı	 nakitlerin	 izlendiği	
hesaptır.	Geri	vermek	üzere	 toplandığından	“Banka”	
için	borç	niteliği	taşır.	Pasif	hesaptır.	

 Alınan Krediler: Bankanın	 ihtiyaç	 duyduğu	 fonların	
mevduat	 ile	 karşılanmaması	 durumunda	 piyasadan	
kredi	kullanması	sonucu	alınan	nakitlerin	izlendiği	he-
saptır.	 Geri	 vermek	 üzere	 alındığından	 “Banka”	 için	
borç	niteliği	taşır.	Pasif	hesaptır.

 Ödenecek Vergi ve Fonlar: Maliye	Bakanlığına	öde-
necek	vergi	borçları	pasif	hesaptır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

37. Dış	iskonto	yöntemine	göre	reeskont	tutarı

	 =	(Nom.	Değer	x	Faiz	Oranı	x	Süre)	/	1200

	 1.	Senetin	reeskont	tutarı;	(33.000	x	30	x	4)/1200	=	3.000

	 2.	Senetin	reeskont	tutarı;	(24.000	x	30	x	8)/1200	=	4.000

	 Toplam	reeskont	tutarı;	7.000	TL	dir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. Özellikli	varlıklar	dışında	vade	farkları	maliyete	eklen-
mez.	 Burada	 da	 özellikle	 varlık	 olarak	 belirtilmeyen	
ticari	malların	maliyeti	30	TL	x	1.000	Adet	=		30.000	
TL'dir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Öncelikle yıl yıl nakit akımları ve kâr/zarar tablosu 
düzenlenir.

     Tırın	Değeri  Kira	geliri      Kar	/	Zarar

	 	 200.000	 -	 	

	 1.	yıl	 160.000	 60.000	 20.000

	 2.	yıl	 130.000	 60.000	 50.000

	 3.	yıl	 100.000	 60.000	 80.000

	 4.	yıl	 75.000	 60.000	 115.000

	 5.	yıl	 60.000	 60.000	 160.000

 Dört	 yıl	 içinde	 Güney'in	 yatırdığı	 para;	 200.000	 lira	
olurken,	tırdan	240.000	lira	kira	getirisi	sağlarken,	dör-
düncü	yıl	sonunda	satışından	da	75.000	lira	gelir	elde	
etmiştir.	Bu	durumda	115.000	lira	kâr	elde	etmiştir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

40. Önceki	soru	incelendiğinde;

	 Beş	yıl	sonunda	Güney’in	yatırdığı	para;	200.000	lira	
olurken	 evin	 satışından	 340.000	 lira,	 60.000	 lira	 da	
kira	getirisi	sağlamıştır.	Bu	durumda	200.000	lira	kâr	
elde	etmiştir.

	 Aynı	şekilde	tırdan	300.000	lira	kira	getirisi	sağlarken	
satışından	da	60.000	lira	gelir	elde	etmiştir.	Bu	durum-
da	160.000	lira	kâr	elde	etmiştir.

	 Kâr	Farkı	=	200.000	–	160.000	=	40.000

Doğru cevap E seçeneğidir.
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