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HUKUK
(ÇÖZÜMLER)

Bu testte 40 soru vardır.

1. 1982 Anayasası’na göre, Kişinin Hakları ve Ödevleri

1. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı

2. Zorla çalıştırma yasağı

3. Kişi hürriyeti ve güvenliği

4. Özel hayatın gizliliği ve korunması

a. Özel hayatın gizliliği

b. Konut dokunulmazlığı

c. Haberleşme hürriyeti

5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

6. Din ve vicdan hürriyeti

7. Düşünce ve kanaat hürriyeti

8. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

9. Bilim ve sanat hürriyeti

10. Basın ve yayımla ilgili hükümler

a. Basın hürriyeti

b. Süreli ve süresiz yayın hakkı

c. Basın araçlarının korunması

d. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haber-
leşme araçlarından yararlanma hakkı

e. Düzeltme ve cevap hakkı

11. Toplantı hak ve hürriyetleri

a. Dernek kurma hürriyeti

b. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

12. Mülkiyet hakkı

13. Hakların korunması ile ilgili hükümler

a. Hak arama hürriyeti

b. Kanunî hâkim güvencesi

c. Suç ve cezalara ilişkin esaslar

14. İspat hakkı

15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
 *Grev hakkı sosyal ve ekonomik haklar arasında yer 

alır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

2. 1982 Anayasası’na göre, meclis soruşturması;

 -  Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkın-
da görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Tür-
kiye

 Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğu-
nun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.

 -  Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür.

 -  Meclis üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla 
soruşturma açılmasına karar verebilir.

 -  Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün 
içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün 
içinde

 Genel Kurulda görüşülür.

 -  Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde,

 Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyo-
na verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak göste-
recekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı 
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir ko-
misyon tarafından soruşturma yapılır. 

 -  Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporu-
nu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar

 -  Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 
komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

 -  Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının 
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı 
alabilir.

 - Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, 
bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu 
sürede kesin olarak tamamlanır.

 -  Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görev-
leriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımın-
dan, görevleri bittikten sonra da bu hükümleri uy-
gulanır.

 -  Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan 
mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya 
bakanın görevi sona erer.

 *Meclis üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla 
soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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3. Parlamento Kararları;

 -  Cumhurbaşkanı görüşülmek üzere TBMM’ye geri 
gönderemez.

 -  Bu kararlar, Resmî Gazetede TBMM Başkanlığı 
tarafından yayımlanır.

 -  İstisnalar hariç olmak üzere Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal için dava açılamaz.

 Yargısal denetimi olan parlamento kararları:

 -  Meclis iç tüzüğünün hazırlanması

 -  Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması

 -  Milletvekilliğinin düşme kararı

 Parlamento Kararları Örnekleri;

 -  TBMM İçtüzüğü

 -  Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

 -  Milletvekilliğinin düşmesi kararı

 -  Meclisin kendi seçimlerinin yenilenmesine karar 
vermesi

 -  TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanının seçilmesi 
kararı

 -  Meclisin tatile girmesi kararı

 -  Kapalı oturum yapılmasına ve bu oturumlardaki 
görüşmelerin yapılmasına ilişkin kararlar

 -  Açık oylama ve gizli oylama kararı

 -  Komisyonların seçilmesi

 -  Olağanüstü hal kararının onaylanması kararı

 -  Kalkınma plânlarının onaylanması kararı

 *Genel ve özel af kanunla yapılır. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

4. 236. 1982 Anayasası’na göre; Anayasa Mahkemesi 
onbeş üyeden oluşur.

 -  Üyeler 12 yıllığına seçilir ve tekrar seçilmeleri 
mümkün değildir.

 -  Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir

 Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeni-
den seçilebilir.

 - Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul 
halinde Çalışır

 -  Üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurmuş olmak 
gerekir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

5. 1982 Anayasasına göre;

 Merkezi yönetim: Türkiye, merkezî idare kuruluşu 
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara 
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki 
genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görül-
mesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden 
çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu 
teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

 *İlçeler anayasada düzenlenmemiştir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

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

 Üniversitelerin kamu tüzel kişiliği olduğundan dolayı 
diğer kurumlarla aralarındaki ilişki idari vesayettir an-
cak bu durum anayasada düzenlenmemiştir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

7. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı: En yüksek 
devlet memuru idari işler başkanıdır. Beş birimden 
oluşur;

 -  Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü

 -  Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

 -  Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

 -  Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü

 -  Koruma hizmetleri genel müdürlüğü

Doğru cevap A seçeneğidir.

8. Belediye meclisinin görev ve yetkileri;

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede ku-
rumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sı-
nıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma 
yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onayla-
mak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düze-
ni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.
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e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, 
tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşın-
mazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde 
tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına 
ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerin-
de sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f)  Kanunlarda vergi, resim, harç ve ilgililerin isteğine 
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini be-
lirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h)  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş 
bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuş-
mazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate ka-
rar vermek.

i)  Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına 
karar vermek.

j)  Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye ya-
tırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli 
ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve 
iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile 
ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l)  Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı ku-
ruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilme-
sine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri ka-
bul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine 
ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleş-
tirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilme-
sine  karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama 
ve benzerlerini kabul etmek.

o)  Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş 
birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt 
dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle 
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri 
kurulmasına karar vermek.

r)  Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaş-
mazlıkları karara bağlamak.

t)  Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülme-
sine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye 
imar programlarını görüşerek kabul etmek.

ü)  Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini ka-
bul etmek.

v) Konut, sanayii, ticaret alanlarını belirlemek 
 Kamulaştırma kararı belediye encümeni tarafından 

alınır. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

9. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı tak-
dirde dava daireleri arasındaki iş bölümü Başkanlık 
Kurulu tarafından belirlenir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

10.  İvedi yargılama usulünde:

-  Dava açma süresi otuz gündür.

-  Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçe-
si ile ekleri tebliğe çıkarılır.

-  Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak ve-
rilecek kararlara itiraz edilemez.

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

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

-  Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe 
çıkarılır.

-  Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş 
gündür.

-  Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır.

Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.

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

Doğru cevap C seçeneğidir.

11.  - Kasten yapılan bir hareketin, failin kastından daha 
ağır veya başka bir sonuç ortaya çıkarmasına, so-
nucu nedeniyle ağırlaşmış suç denir

 - Bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir 
neticenin oluşmasına sebebiyet vermesi halinde 
kişi bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için en 
azından taksirle hareket etmesi gerekir.

 - Söz konusu olayda ilk hareket kastı yapılmıştır 
ancak ölüme sebebiyet verilmekle birlikte istene-
rek yapılmamıştır. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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12. Haksız Tahrik:

 Haksız bir eylemin ortaya çıkardığı öfke veya şiddetli 
üzüntünün etkisi altında suç işlenmesidir. Cezayı ha-
fifleten nedendir. Hukuka uygunluk nedeni değil, ku-
surluğu ortadan kaldıran nedendir. 

- Tahrike neden olan bir eylem olmalı

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

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

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

-  basit tahrik ve ağır ayrımı kaldırılmıştır

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

-  Genel bir hafifletici nedendir. (Yasa bir indirim ne-
denidir) Takdiri bir hafifletici neden değildir

Haksız Tahrik ve Diğer Kurumlar:

- Haksız Tahrik Meşru Savunma bir arada buluna-
maz.

- Hukuka uygunluk nedenleri ile birlikte uygulanmaz

- Taksirli suçlarda uygulanmaz

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

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

- İştirak ile haksız tahrik hükümleri uygulanır.

- Tekerrür ile haksız tahrik uygulanabilir

- Kısmi akıl hastalığı ve yaş küçüklüğü ile haksız tah-
rik uygulanabilir

- Kin gütme saikiyle işlenen suçlarda haksız tahrik 
hükümleri uygulanamaz.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13. Zincirleme Suç(müteselsil): Aynı suç işleme kararıyla 
bir kişiye karşı değişik zamanlarda aynı suçun birden 
fazla işlenmesidir.

-  Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da zincirle-
me suç hükümleri uygulanır.

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

Doğru cevap B seçeneğidir.

14. Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahke-
mesine aittir. 

-  Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı yer mah-
kemesi. 

-  Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahke-
mesi yetkilidir. 

-  Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse 
yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine 
aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılma-
sı durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki 
baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin 
basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

-  Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağ-
lı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim 
yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer 
mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği 
yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o 
yer mahkemesi de yetkilidir. 

-  Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel 
yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yer-
de işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de 
yetkilidir. 

-  Kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği yer 
mahkemesi yetkilidir. Kişi hürriyetinden yoksun 
bırakma kesintisiz suçtur.Ve kesinti Gaziantep’te 
gerçekleştiği için yetkili mahkemeler Gaziantep 
mahkemeleridir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

15. Tutuklulukta Geçecek Süreler:

  - Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler-
de 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; 
uzatma süresi toplam üç yılı, Terörle Mücadele Kanu-
nu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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16. Teknik araçlarla izleme kararı üç haftalık süre için ve-
rilir. Bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. 
Ancak, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla 
ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, hâkim yukarıda-
ki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan faz-
la olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere 
uzatılmasına karar verebilir. Teknik araçlarla izleme 
tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
halinde bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılarak 
uygulanır. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

17. Mutlak butlan(kesin hükümsüzlük):Yapılan hukuki 
işlem ilk yapıldığı andan geçersizdir ve daha sonra 
geçerli hale getirilemez.

 Mutlak butlan sebepleri:

• Emredici kurallara aykırılık 

• Kamu düzenine aykırılık

 • Ahlaka aykırılık 

• Kişilik haklarına aykırılık 

• Başlangıçta imkansızlık (objektif imkansızlık)

 • Muvazaa (danışıklı işlem)

- Mutlak butlan işlemle ilgili kişiler tarafından HER 
ZAMAN ileri sürülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki 
ileri sürülmesine gerek de yoktur. 

 - Mutlak butlanla geçersiz bir evlilik sözleşmesinin 
iptali gerekir, iptal edilene kadar ise geçerli bir evli-
liğin sonuçlarını doğuracağı varsayılır.) 

- Hakim de bu durumu her zaman re’sen dikkate alır. 

- Bir hukuki işlemin tamamı olmasa da bazı hüküm-
lerinin geçersiz kalanın geçerli olması da mümkün-
dür. Bu durumda kısmi butlan söz konusu olur. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

18. GENEL KANUN-ÖZEL KANUN AYRIMI

 - Her iki kanun genel ise yeni tarihli kanun uygulanır

 - Her ikisi özel kanunsa yeni tarihli uygulanır

 - Genel kanun eski,özel kanun yeni tarihliyse özel 
kanun uygulanır

 - Genel kanun yeni, özel kanun eski ise  ve iki ka-
nun hükümleri çelişiyorsa kanun koyucunun ira-
desine bakmak gerekir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

19. Ayırt etme gücüne sahip küçükler veya kısıtlılardır sı-
nırlı ehliyetsizlerdir

 Tek başlarına yapabilecekleri hukuki işlemler;

1. Karşılıksız kazanımlar. 

2. Yönetimi kendisine bırakılan mallarla ilgili işlemler 

3. Kazancıyla ilgili tasarruflar 

4. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması 

5. Doğrudan temsil

 6. 15 yaşını dolduran küçük vasiyetname yapabilir 

7. Karşılık olmaksızın, kendisini yükümlülükten kurta-
ran sözleşmeler

 8. Hakkı koruyan beyanda bulunma 

9. Meslek ve sanatla ilgili işler.

Yasal temsilci onay verse de yapamayacakları işlem-
ler (yasak işlemler)

1. Önemli bağışlar (basit, önemsiz bağışları yapabi-
lirler) 

2. Kefil olamazlar. (başkaları ona kefil olabilir) 

3. Resmi senetle vakıf kuramaz (15 yaşını dolduran 
vasiyet ile vakıf kurabilir)

 4. Rekabet yasağı anlaşması yapamaz. Bu işlemler 
mutlak butlanla hükümsüzdür. 

 Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları tek başlarına kullanabi-
lirler; boşanma davası, soy bağının reddi, evlenmenin 
butlanı davası açabilir, nişanı bozabilir, manevi tazmi-
nat talep edebilir, kişiliği koruyan dava açabilir, vasiyet 
yapabilir. Ancak; evlenme, nişanlanma, tanıma, isim 
değiştirme için velinin izin gerekir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. NİŞANLANMA

•  Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır,  bu nedenle tem-
silci aracılığıyla yapılamaz. 

•  Nişanlanma için yaş şartı da aranmaz. Ayırt etme 
gücü yeterlidir. 

- Tam ehliyetsizlerin yaptığı nişan kesin hükümsüz-
dür

 •  Kurucu unsurları iki farklı cins ve evlenme vaadidir. 

•  Evlenme vaadi bir şekil şartına tabi değildir, yazılı 
veya sözlü yapılabilir. 

•  TMK’da nişanlanma engelleri açıkça düzenlenme-
miştir. Ancak evlenme engelleri evleviyetle uygulanır. 

 • Kesin olmayan evlenme engelinin varlığı halinde 



6

2. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

(kadının bekleme süresi) nişanlanma geçerlidir. 
•  Evlenmeden farklı olarak şarta veya vadeye bağla-

nabilir. 
 NİŞANLANMADAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Evlenme yükümü: Nişanlılar evlenme yükümü altı-
na girerler ancak bu bir zorunluluk değildir. “Nişan-
lılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. 

2.  Yardımlaşma yükümü               
3.  Sadakat yükümü 

 NİŞANLANMADAN DOĞAN HAKLAR

•  Tanıklıktan kaçınma hakkı, 
•  Hakimlikten kaçınma hakkı ve ödevi, 
•  Haksız fiilde failden manevi tazminat ve farazi des-

tekten yoksun kalma tazminatı isteme hakkı 
•  Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı

 NİŞANLILIĞIN SONA ERME HALLERİ

 •  Evlenme, 
•  Ölüm, 
•  Gaiplik,
•  Çifte nişanlanma, (Birinci devam ederken yapılan 

ikinci nişan, ilkini sona erdirir) 
•  Kesin evlenme engelinin ortaya çıkması,
 •  İmkansızlık, (cinsiyet değiştirme) 
•  Anlaşma• İrade bozukluğu, 
 •  Tek taraflı dönme. 
 •  Bozucu şartın gerçekleşmesi. 

 NİŞANIN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

1.  Hediyelerin geri verilmesi: Olağan dışı ve ekono-
mik değer taşıyan hediyeler geri istenebilir. Nişan-
lılar veya onların anne baba veya anne baba gibi 
davranan kişiler diğer nişanlıya verilen alışılmışın 
dışındaki hediyelerini  isteyebilirler. Bunun için kar-
şı tarafın kusurlu olmasına ya da tek taraflı bozul-
muş olmasına gerek yoktur.

 2. Tazminat davası : Nişan, haklı sebep olmadan ve 
taraflardan birinin kusuru ile bozulmuşsa maddi ve 
manevi tazminat davası açılabilir. 

•  Maddi tazminatı: Kusuru olan taraf, diğerine dü-
rüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme ve nişan 
amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi 
fedakarlıklar karşılığında tazminat vermekle yü-
kümlüdür. 

- Nişanlı taraf, anne-baba veya anne-baba gibi dav-
ranan açabilir, bu dava sağken başkasına devredi-
lebilir, ölümde mirasçılara geçer. 

 •  Manevi tazminatta ise bir tarafın tamamen kusur-
suz olması (tartışmalıdır), kişilik haklarına saldırı 
olması, nişanın bozan tarafın kusurlu olması ara-
nır. Manevi tazminatı yalnızca nişanlılar açabilir. Bu 
istem, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça baş-
kasına devredilemez, murisçe ileri sürülmedikçe 
mirasçılara geçmez.  

•  Nişanın sona ermesinden itibaren 1 YIL içinde za-
manaşımına uğrar. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

21. Tenkis davası

-  Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mi-
rasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasar-
ruflarının tenkisini dava edebilirler.

-  Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla 
yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandır-
maların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı 
olarak tenkise tâbi olur. 

-  Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, 
saklı payı zedelenen mirasçı, iflâsı hâlinde iflâs da-
iresinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı 
ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklı-
ların ihtarına rağmen tenkis davası açmazsa, iflâs 
idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edil-
mesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan 
süre içinde tenkis davası açabilirler.

- Mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz 
etmemesi durumunda da iflâs idaresi veya alacak-
lılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler.

- Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü ol-
duğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması 
yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde 
edilen kazandırmaların tamamında, orantılı olarak 
yapılır.

-  Aşağıdaki karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı 
tasarruflar gibi tenkise tâbidir:

1. Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal 
mirasçıya miras payına mahsuben yapmış olduğu 
sağlararası kazandırmalar,geri verilmemek kaydıy-
la altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma 
yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dı-
şında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi,

2.  Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıy-
la yapılan kazandırmalar,

3. Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tu-
tarak yaptığı bağışlamalar ve ölümünden önceki 
bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında 
yapmış olduğu bağışlamalar,

4. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak 
amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar

- Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve va-
kıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlarara-
sı kazandırmalar en son sırada tenkis edilir.

-  Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı payla-
rının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 
bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tari-
hinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin 
üzerinden on yıl geçmekle düşer.

-  Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölü-
me bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni ta-
rihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere 
sağlararası kazandırmalardan yapılır. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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22. Ana siciller:

a) Tapu kütüğü,
b)  Kat mülkiyeti kütüğü,
c)  Yevmiye defteri,
d) Resmî belgeler (resmî senet, mahkeme kararı ve 

diğerleri),
d)  Plân.
(3) Yardımcı siciller:
a)  Aziller sicili,
b)  Düzeltmeler sicili,
c)  Kamu orta malları sicili,
d)  Tapu envanter defteri.

Doğru cevap A seçeneğidir.

23. BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER

1. İkale (bozma) Sözleşmesi: Tarafların aralarındaki 
borç ilişkisini, kurulduğu andan itibaren sona erdir-
mek amacıyla karşılıklı olarak alacaklarından vaz-
geçmelerine yönelik olarak yaptıkları sözleşmedir.

2. Ölüm: Borç ilişkisindeki taraflardan birinin ölümü 
üzerine, borç ilişkisi sona erer. 

3. Ayırt Etme Gücünün Kaybı
4. İflas
5. Sürenin Sona Ermesi
6. Fesih: Sürekli olarak kurulmuş bir borç ilişkisini, ge-

leceğe etkili olmak kaydıyla ortadan kaldıran bozu-
cu yenilik doğuran bir haktır. 

7. Dönme: taraflardan birinin tek taraflı irade beyanı 
ile borç ilişkisini kurulduğu andan itibaren ortadan 
kaldırmasıdır. 

8. Geri Alma (Azil): Verilen yetkinin, yetkiyi veren kişi 
tarafından, hakkın kullanıldığı andan itibaren ge-
çerli olmak üzere geri alınmasıdır. 

9. İptal: İrade sakatlığı veya aşırı yararlanmaya ma-
ruz kalarak yapılan bir hukuki işlemin, iradesi sa-
katlanan veya aşırı yararlanmaya maruz kalan kişi 
tarafından kanunen tanınan hak düşürücü süre içe-
risinde geçmişe etkili olarak kaldırılmasıdır.

10. Borç İlişkisindeki Tüm Borçların İfa Edilmesi
 BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER

1. İfa
2. İbra sözleşmesi
3. Yenileme
4. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
5. Kusursuz sonraki imkânsızlık
6. Takas

 İfa borcu sona erdirir ancak borç ilişkisini sona erdir-
mez. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

24. Edim: Borcun konusuna edim denir. Alacaklının yeri-
ne getirilmesini talep edebileceği, borçlunun da yerine 
getirmekle yükümlü olduğu davranıştır. 

 Edimin Özellikleri

1-Edim hukuken korunan bir menfaat olmalıdır. Aksi 
halde yapılan sözleşme kurucu unsur eksikliği ne-
deniyle YOKLUK yaptırımına tabi olur.

2- Edim, sözleşme kurulurken, objektif (herkes açısın-
dan) olarak imkansız olmamalıdır. Aksi halde yapı-
lan sözleşme BUTLAN yaptırımına tabi olur.

3- Edim, hukuka, ahlaka, adaba, kamu düzenine ve 
kişilik haklarına aykırı olmamalıdır. Aksi halde yapı-
lan sözleşme BUTLAN yaptırımına tabi olur,

4- Edim, belirli veya en azından belirlenebilir olmalı-
dır. Aksi halde yapılan sözleşme kurucu unsur ek-
sikliği nedeniyle YOKLUK yaptırımına tabi olur, 

5- Edimin mutlaka ekonomik bir değer taşıması ge-
rekmez. 

6- Edim, vermek, yapmak ya da yapmamak şeklinde 
olabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

25. Ulaşması Gerekli Tek Taraflı Hukuki İşlemler: Hukuk 
alanında sonuç doğuracak iradenin karşı tarafa veya 
resmi bir makama ulaştırılması gerekir. Örneğin İcap, 
kabul, fesih ihbarı, sözleşmeden dönme beyanı, mira-
sın reddi gibi,takas,cayma 

  Ulaşması Gerekli Olmayan Tek Taraflı Hukuki İşlem-
ler: İradenin açıklanmış olmasının yeterli olduğu hu-
kuki işlemlerdir. Örneğin vasiyetname, vakıf kurma.

 ÇOK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER

 Sözleşmeler:“Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı 
ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İra-
de açıklaması açık veya örtülü olabilir.”

a) Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler: Sözleş-
me taraflarından sadece birisi borç altına girer. 
Örneğin bağışlama, kefalet sözleşmesi, ücretsiz 
vekalet,ivazsız sözleşmeler.

b) İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler

- Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Satım, 
kira, hizmet,eser sözleşmesi

- Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: vekalet, 
saklama (vedia),kullanma ödüncü(aiyet),Tüketim 
ödüncü(karz) 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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26. Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir 
orantısızlık varsa, bu oransızlık zarar görenin zor du-
rumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da 
deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleş-
tirildiği takdirde gabin söz konusu olur.

 Zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile 
bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri 
verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler 
arasındaki orantısızlığın giderilmesini isteyebilir.

 Gabine maruz kalan taraf, Düşüncesizlik ve dene-
yimsizliği nedeniylemağdur olmuşsa, düşüncesizlik 
ve deneyimsizliği öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde 
iptal talebinde bulunabilir.

 Zor durumda kalması nedeniyle aşırı yararlanmaya 
maruz kalınmışsa bu durum ortadan kalktıktan itiba-
ren 1 yıl iptal edilebilir.

 Her halükarda sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 
yıl içinde sözleşmeyi iptal edebilir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. Ortak İlliyet: Birden çok sebep, tek başlarına mey-
dana getiremeyecekleri bir sonucu birlikte meydana 
getirmişlerse, ortak illiyetten söz edilir. Örneğin, bir iş 
yerindeki kasa tek kişi tarafından taşınamayacak den-
li ağır olduğundan Beş  hırsız birlikte kasayı çalmış-
larsa, ortak illiyet vardır. Ancak bu birden çok sebebi 
oluşturan kişilerin birbirlerini tanımaları ve birlikte ha-
reket etmeleri zorunlu koşul değildir.

 Yarışan (Birlikte) İlliyet:   Zararı doğuran her bir sebep, 
tek başına zaten zarara yol açmaya yetiyordu ise yarı-
şan illiyetten söz edilir. Örneğin, her birinin akıttığı atık 
dereyi zehirlemeye tek başına elverişli iki fabrikanın 
atıklarının birleşmesi ile meydana gelen zehirlemede 
yarışan illiyet söz konusudur.

 Önüne Geçilen (Farazi) İlliyet:  Zararı doğurmaya 
elverişli olan sebep gerçekleşmeden, bundan önde 
gelen bir sebebin zarara yol açması halinde farazi illi-
yetten söz edilir. 

 Seçimlik(Alternatif) İlliyet: Zarara yol açabilecek bir-
den çok sebep bulunmasına karşın tam olarak bunlar-
dan hangisi nedeniyle zararın oluştuğu tespit edilemi-
yorsa, seçimlik illiyet söz konusudur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

28. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 Kural olarak kanunda bir başka zamanaşımı süresi 
öngörülmüş olmadıkça her alacak için zamanaşımı 
süresi 10 yıldır. Ancak bu kurala birtakım istisnalar 
getirilmiştir.Bunlar  için beş yıllık zamanaşımı öngörül-
müştür Şöyle ki;

 5 yıllık zamanaşımı süresine tâbi olan alacaklar

- Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer 
dönemsel edimler,

- Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki 
konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerler-
deki yeme içme giderleri

- Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende 
satışlarından doğan alacaklar

- Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve 
ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasın-
daki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçile-
ri ile ortaklı veya ortaklar arasındaki alacaklar

- Vekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden, 
Ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık 
sözleşmelerinden doğan alacaklar

- Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya 
da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleş-
mesinden doğan alacaklar.

 ZAMANAŞIMININ DURMASI

 Zamanaşımını durduran sebep ortadan kalkınca, se-
bebin ortadan kalktığı günün bitiminden itibaren za-
manaşımı işlemeye başlar, işlemeye başlamışsa ve 
sebepten ötürü durmuşsa devam eder. 

 Zamanaşımını durduran sebepler

- Velayet devam ettiği sürece çocukların ana veya 
babalarına karşı olan alacakları için,

- Vesayet devam ettiği sürece, vesayet altında bulu-
nanların, vasiden veya vasiyet işlemleri sebebiyle 
Devletten olan alacakları için,

- Evlilik süresince eşlerin birinin diğerinden olan ala-
cakları için,

- Hizmet ilişkisi süresince “ev hizmetlilerinin” onları 
çalıştıranlardan olan alacakları için,

- Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu 
için,

- Alacağı, Türk mahkemelerinden ileri sürme olana-
ğının bulunmadığı sürece,
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- Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesin-
de, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan 
kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkması-
na kadar geçecek sürede, 

  ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

 Zamanaşımının kesilmesi, borçlunun veya alacaklı-
nın veya hâkimin belli fiillerinin soncu olarak, işlemiş 
bulunan zamanaşımı süresinin yanması ve kesilmeye 
neden olan olaydan itibaren yeni bir zamanaşımı sü-
resinin işlemeye başlamasıdır. 

 Zamanaşımını kesen sebepler

- Borçlunun borcunu ikrar etmesi

- Borçlunun para borçlarında faiz ödemesinde bu-
lunması

- Borçlunun para borcuna karşılık olmak üzere bir 
miktar kısmi ödemede bulunması

- Borçlunun borcu için kefil göstermesi

- Alacaklının dava açması veya hakeme başvurması

- Alacaklının borçlu aleyhine icra takibinde bulunması

- Alacaklının iflas masasına başvurması

Doğru cevap E seçeneğidir.

29. Bağımlı tacir yardımcıları

1- Ticari Temsilci (ticari mümessil)

2- Tİcari Vekil

3. Seyyar Tüccar Memuru(pazarlamacı)

Bağımsız tacir yardımcıları

1- Acente

2- Komisyoncu

3- Simsar (tellal)

Doğru cevap C seçeneğidir.

30. Ticari mümessilin özel yetki ile yapabileceği işlemler;

 Taşınmazların devri

- Taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni 
hak (rehin, intifa vs.) tesisi

-  Ticari işletmenin devri

-  Ortak alınması veya mevcut otakların çıkarılması

- Ticari işletme rehni

-  konkordato teklif edilmesi

Doğru cevap E seçeneğidir.

31.  - Bir ticari işletmeyi ticaret unvanı adı altında işlet-
mek amacıyla, yalnızca gerçek kişiler arasında 
kurulur

 - Sadece ticari işletme işletmek için kurulabilir 

 - Para, mal, emek, ticari itibar vb. her şey sermaye 
olarak konulabilir. 

 - Asgari bir sermaye miktarı şartı yoktur. 

 - Ticaret unvanı tacir olan tüzel kişiliğe aittir. 

 - Ticaret unvanının çekirdeği ortaklardan en az biri-
nin ad soyadı ve şirketin türünden oluşur. 

 - Sadece gerçek kişiler şirkete ortak olabilir. Tüzel 
kişiler ortak olamaz. 

 - Şirket en az 2 kişiden oluşurken üst sınır yoktur. 

 - Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. İlan 
da edilir. 

 bütün ortakların şirket alacaklılarına karşı ikinci dere-
ceden, müteselsil, sınırsız sorumlu olduğu şirket türü-
dür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

32. Anonim şirket Kurucular, İlk Yönetim Kurulu üyeleri, 
Denetçiler tescilden itibaren 4 YIL geçmedikçe ibra 
edilemezler. 

 - Sorumlulara karşı tazminat davası zamanaşımı 
süresi öğrenme anından itibaren 2 YIL, genel za-
manaşımı ise 5 YILDIR. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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33. nama yazılı senetler; Belirli bir kişinin adına yazılı olup 
da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de 
emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evraklar 
nama yazılı senetlerdendir. 

 Bu şekilde düzenlenebilecek senetler: 

• Poliçe 

• Bono 

• Çek 

• Hisse senetleri 

• Tahvil 

 Bu şekilde düzenlenemeyecek senetler: 

-  Finansman bonosu 

- Banka bonosu 

- Altın-gümüş bonoları 

 Nama yazılı AŞ hisse senetleri ciro ve teslim ile dev-
redilir) 

- Borçlu senedin meşru hamilini (gerçek alacaklısını) 
araştırmak zorundadır. 

- Senedi elinde bulunduranın hak talep edebilmesi 
için de senedi ibraz etmesi gerekir. 

- Nama yazılı senetler alacağın temliki yoluyla devre-
dildiği için borçlu, devredene karşı sahip olduğu bü-
tün def’ileri senedi elinde bulunduran herkese karşı 
ileri sürebilir, yani bu def’iler mutlak niteliktedir. 

- emre yazılı senetler ciro ve teslimle devredilebilir 
lakin *Bu senetler ALACAĞIN TEMLİKİ VE TESLİM 
yolu ile devredilirler. 

- Bu devir beyanı senede veya alonja yazılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. Poliçenin Zorunlu Unsurları

1. Poliçe kelimesi: poliçe kelimesi eksikse bu senet 
poliçe değil, emre yazılı havale sayılır. 

2. Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız havalesi: Poliçe 
belirli bir miktar paranın ödenmesi için düzenlenir. 
Poliçenin konusunu oluşturacak para Türk parası 
da yabancı para da olabilir. Poliçe tutarının kesin 
olması gerekir. 

 *herhangi bir kayda bağlanmış ise bu durumda poliçe 
kıymetli evrak niteliğini kaybeder. 

- Poliçeye yazılamayacak bir kayıt yazılmışsa, poliçe 
geçerlidir ancak kayıt yazılmamış sayılır. 

- Para dışında hiçbir şey poliçenin konusunu oluştur-
maz. 

- Bedelin hem senet metninde yazı ile hem de metin 
dışında rakamlarla yazılması mümkündür. Bu iki-
sinde farklılık oluşması halinde ise, yazı ile yazılan 
esas alınır. 

 3. Muhatabın adı soyadı :Muhatapsız poliçe geçer-
sizdir. Muhatap gerçek kişi ise poliçede adı-soyadı, 
ticaret şirketi veya diğer bir tüzel kişi tacir ise ticaret 
unvanı veya kanuni ismi yazılır. 

- Poliçede, birden fazla kişi muhatap olarak göste-
rilebilir. Bu halde poliçenin her biri tarafından ayrı 
ayrı kabulü gereklidir. 

- Muhatap olmayan, hayali veya uydurma bir kimse-
nin muhatap olarak gösterilmesi de mümkündür. 
Bu durum imzaların bağımsızlığı ilkesi gereğince 
poliçenin geçerliliğini etkilemez. Keşideci kendisini 
muhatap olarak gösterebileceği gibi lehtarı da mu-
hatap olarak gösterebilir. 

4. Lehtarın adı soyadı: Lehine poliçe düzenlenecek 
olan kişiye lehtar denir. Poliçede lehtarın isminin 
senet metninde gösterilmesi zorunludur. Lehtar 
gerçek veya tüzel kişi olabilir. Senedin ilk hamili de 
ilk ciro edeni de lehtardır. 

5. Keşide tarihi: Yazılmaması halinde senet geçersiz 
olur. Keşide tarihi; gün, ay ve yıl belirtilmek suretiy-
le yazılmalıdır. 

6. Keşidecinin imzası: Poliçeyi imzalayan keşideci, 
bunun muhatap tarafından kabul edileceğini ve 
ödeneceğini garanti etmiş olur ve senedin ilk mü-
racaat borçlusu haline gelmiştir. 

7. Ödeme yeri (alternatifli zorunlu unsur) : Ödeme 
yeri açıkça belirtilmemişse, muhatabın adı- soya-
dının yanında bulunan yer ödeme yeri ve muha-
tabın yerleşim yeri olarak kabul edilir. Bu nedenle 
alternatifi olan zorunlu unsurdur. Ancak ödeme yeri 
hiç anlaşılamıyorsa senet kambiyo senedi niteliğini 
kaybeder. 

8. Keşide yeri (alternatifli zorunlu unsur) : Keşide yeri 
yazılmalıdır, yazılmamışsa keşidecinin ad soyadı 
yanında yazan adres keşide yeri sayılır. O da yok-
sa poliçe kıymetli evrak niteliğini yitirir. 

 *Vade poliçenin tek ihtiyari unsurudur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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35. İcra dairesinin başında Adalet Bakanlığı’nca atanacak 
bir İcra müdürü bulunur. İcra işleri az olan ve o neden-
le ayrı icra müdürü atanmayan yerlerde, icra görevi, 
mahkeme yazı işleri müdürleri veya zabit katibi tara-
fından yürütülür.

- İcra dairesi, icra mahkemesi hâkiminin daimi gö-
zetim ve denetimi altındadır. Ancak, icra dairesi 
bağımsız olup, icra mahkemesine bağlı bir organ 
değildir. İcra dairesinin hukuka aykırı işlemlerine 
karşı, icra mahkemesine ŞİKAYET yoluna başvu-
rulabilir. 

- İcra müdürleri, cebri icra işlemlerini yerine getirir-
ken zor kullanma yetkisine sahiptir. Bu konuda kol-
luk kuvvetlerine ve köy muhtarlarına emir verebilir 
ve onlardan yardım isteyebilir, borçlunun cebindeki 
parayı almak için zor kullanabilir, Kasaları çilingir 
aracığıyla açtırabilir. 

- İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve 
iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sis-
temi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, 
kaydedilir ve saklanır.

- İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli 
olarak tutanaklara yazılır.

- İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî 
ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görü-
lecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan 
hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçün-
cü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tah-
sil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü 
takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar 
banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahke-
me kasalarında muhafaza edilir.

- İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her tür-
lü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabı-
na aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen 
bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, 
paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını 
takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.

- İcra ve iflas işlerine bakan görevlileri; Kendisinin, 
Karı veya kocasının, nişanlısının, usul ve fürunun 
veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu derece-
ye kadar olan kan ve civar hısımlarının, Kanuni mü-
messili veya vekili  bulunduğu bir şahsın, menfaati 
olan işleri göremez

- İcra dairesi, takip edilmekte olan bir para alacağına 
mahsuben, borçlu veya üçüncü şahıs tarafından 
yapılan ödemeleri kabul etmek zorundadır. Borçlu 
veya üçüncü şahıs tarafından yapılan ödeme, takip 
konusu alacağın tamamı olabileceği gibi, bir kıs-
mına ilişkin de olabilir. Kural olarak, İcra dairesine 
yapılan ödeme, İcra dairesi binasında ve yalnızca 
Türk Lirası ile yapılabilir.

 *Görev yaptığı dairedeki alacağı temellük (devralmak) 
edemez. Takip borçlusunun ya da 3. kişinin yaptığı 
ödemeyi iade edemez.

Doğru cevap C seçeneğidir.

36. icra mahkemesinin İstihkak, tazminat davaları  ve 
ihalenin feshine ilişlin kararlar maddi anlamda  kesin 
hüküm teşkil eder,bunun yanında istihkak,tebligatın 
usulsuzlüğü ve ihalenin feshinde her türlü delil ileri 
sürülebilir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

37. Borçlunun kusuru olmaksızın herhangi bir nedenden 
dolayı süresinde itiraz edememesi durumunda,  itira-
zını engelin kalkmasından sonra yapmasına gecikmiş 
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 malları 
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 tebliğinden 
itibaren alacaklı 7 gün içinde itirazın iptali davası 
açmazsa haciz kalkar.

 Gecikmiş itiraz, engelin ortadan kalktığı günden 
başlayarak 3 gün içinde yapılmalıdır. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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38. Kesin Aciz Belgesi: Haczedilecek hiç mal kalmadığı 
zaman verilir.

 Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hükümleri

-  İtirazın Kesin Kaldırılmasını isteme imkanı verir. 

- Alacaklı bu belgeyi aldığı tarihten itibaren 1yıl için-
de borçluya karşı takip yaparsa, borçluya yeniden 
ödeme emri tebliğine gerek yoktur. 

- Aciz belgesi alacaklıya iptal davası açma hakkı verir. 

- Elinde bu belge olan alacaklı, diğer şartlar da var-
sa, hacze iştirak edebilir.

- Aciz belgesindeki alacak miktarı için faiz istenmez.

 - Aciz belgesine verilen alacak, borçluya karşı 20 yıl-
da zamanaşımına uğrar. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

39. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi: iflas idaresinin seçil-
mesinden itibaren en geç üç(3) ay içinde iflas idaresi 
tarafından alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel ya-
pılır ve iflas dairesine bırakılır. 

- Sıra cetvelinde iflas alacaklıları gösterilir lakin 
masa alacaklıları gösterilmez.

- Sıra cetveline ŞİKAYET yolu:  Sıranın yanlış oldu-
ğu iddiası müflis, alacaklılar  ve istihkak iddiasında 
bulunanlar tarafından 7 gün içinde icra mahkeme-
sine yapılır

- Sıra cetveline itiraz: cetvelin ilanından itibaren 15 
gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mah-
kemesinde dava açar.  İtiraz nedeni alacağın mu-
vazaalı olması, hiç alacaklı olmayan birinin kayda 
geçmesi veya miktarı konusunda olabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

40. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün ol-
duğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin 
mühlet verilir. Mahkemece, kesin mühlet kararıyla 
beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek 
bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir 
ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla 
ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. 

 Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komi-
serin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi 
üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

 Konkordatoda yetkili mahkeme ticaret mahkemeleri-
dir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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İKTİSAT
(ÇÖZÜMLER)

1. İktisat Biliminin Yöntemi:

 1. aşama: Mesele tanımlama aşaması

 2. aşama: Model kurma aşaması

 3. aşama: Hipotez testi aşaması

 4. aşama: Teori oluşturma aşaması

 5. aşama: İktisat politikası aşaması

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Tercihlerin bütünlüğü (tanımlığı): Tüketicinin A mal 
sepetini B mal sepetine, B mal sepetini A mal sepetine 
tercih edebilir ya da iki mal sepeti arasında kayıtsız 
kalmasıdır.

Doğru Cevap A seçeneğidir.

3. Y

X
Y

X

– U
X

Y
=

 – A = Y.X–1

  X malı kötü maldır.

 – U
Y

X
=

 – U = X.Y–1

 – Y malı kötü maldır.

 Kayıtsızlık eğrisi pozitif eğimli ise malların arasında 
ikame ilişkisi ortadan kalkar, tamamlayıcılık ilişkisi 
başlar. (Mallar birlikte tüketilen mallardır.)

 Doymazlık varsayımı ihlal edilmiştir. Mallardan biri 
kötü maldır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. X ve Y malı ikame yani rakip mallar (birbirinin yerine 
kullanılabilen) olduğunda X ‘in ikamesi olan Y malının 
fiyatının artması Y malının talep miktarını azaltırken X 
malının talebini artırır. Örneğin tükenmez kalem fiya-
tında meydana gelen bir artış, tükenmez kalem talep 
miktarını azaltır. Bunun yanında aynı işlevi yerine ge-
tiren dolma kalem talebi artar. 

 Doğru cevap A seçeneğidir.

5. Marshallcı talep eğrisi, pozitif gelir etkisinin negatif 
ikame etkisinden büyük olduğu giffen malları için dai-
ma pozitif eğimlidir.

 Doğru cevap C seçeneğidir.

6. Gelir - Tüketim eğirisinin çizilebilmesi için malların fi-
yatları sabitken tüketicinin gelirinin değişmesi gerekir.

 Tüketicinin gelirinin artması (malların fiyatları sabit-
ken) bütçe doğrusunun  paralel olarak sağa kayma-
sına neden olur. Yeni tüketici dengesinin bütçe doğ-
rusunun üzerindeki herhangi bir noktada sağlanabilir. 
Sonuçta gelirin artması en az bir malın tüketimini ar-
tırır. Bundan dolayı gelir-tüketim eğrisinin çizilebilme-
si için mallardan en az birinin normal olması gerekir. 
Yani her iki malda düşük mal ise gelir-tüketim eğrisi 
çizilemez.

 Doğru cevap B seçeneğidir.
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7. TU = 18q – 2q2 ise fonksiyonun 1. türevi MU (marjinal 
faydayı) verir.

 Kardinalist yaklaşıma göre MU eğrisinin pozitif kısmı 
bireysel talep eğrisi ile özdeş olduğundan,

 MU = P = 18 – 4q

 P = 18 – 4q → bireysel talep fonksiyonunu verir.

 P = 10 TL iken

 10 = 18 – 4q

 4q = 8

   q = 2'dir.

 .e
P

Q

Q

P

D D
D

=

             ↓
 Düz talep fonksiyonunun eğimidir.

 P = 18 – 4q → ters talep fonksiyonudur.

 
P

Q
4 "

D
D
=-  ters talep fonksiyonunun eğimidir.

 
Q

P

4

1

D
D
=
-  → düz talep fonksiyonunun eğimidir.

 . ,e
4

1

2

10

4

5
1 25

D

5

=
-

=
-
=-

Doğru cevap A seçeneğidir.

8. TPL
APL
MPL

TPL

APL

MPL

AC

AC

AVC

AVC

MC
MC

1. bölge 2. bölge 3. bölge

Q

L

 1. Üretimin ikinci bölgesinde grafikte de görüldüğü 
üzere MPL azalmaktadır. E seçeneğindeki artan 
ifadesi kesinlikle yanlıştır.

 2. D seçeneğini incelersek üretimin ikinci bölgesinde 
ortalama maliyet (AC) azalır, minimum yapar, ar-
tar. (Yani U yapar.) Sadece "artar" ifadesi kullanıl-
saydı yanlış olurdu. Fakat E seçeneğindeki ifade 
daha yanlış bir ifade olduğu için; 

Doğru cevap E seçeneğidir.

9. Sabit maliyet, bir firmanın üretim yapsa da yapmasa 
da katlanmak zorunda olduğu maliyet kalemlerini içe-
rir. Cevap seçenekleri arasında yer alan garsonların 
ücretleri ise ancak lokanta faaliyette bulundukça orta-
ya çıkacak ve faaliyet miktarı ile doğru orantılı seyir iz-
leyecektir. Bu bağlamda bir lokantacı için garsonların 
ücretleri sabit maliyetler arasında yer almaz.

Doğru cevap B seçeneğidir.

10. AC

AC
AVC

AVC

MC

MC

Q

B

A

 Tam rekabetçi firmanın fiyatı ortalama maliyetin mini-
mum noktasında iken normal kâr elde eder. İktisadi 
kâr ise sıfırdır.

 Faaliyet Kârı = TR – TVC

 Faaliyet kârı pozitiftir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

11. Birinci derece fiyat farklılaştırması (tam fiyat fark-
lılaştırması): Monopolcü firmanın her bir tüketiciye 
ödemeye razı olduğu en yüksek fiyattan satış yapma-
sıdır. Bu fiyat farklılaştırmasını uygulayabilmesi için:

– Monopolcü firmanın her bir tüketiciyi kişisel olarak 
tanıması

– Monopolcü firmanın tüketicinin ödemeye razı oldu-
ğu  en yüksek fiyatı bilmesi

– Tüketicilerin talep esnekliklerinin farklı olması

– Ürünün hizmet olması, stoklanamaması

– Ürünün bir piyasadan alınıp başka piyasada satıla-
maması (arbitirajın olmaması) gerekir.

– Firmanın tüketicileri gruplara ayrıştırması üçüncü 
dereceden fiyat farklılaştırmasıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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12. Stackelberg modeli anlaşmasız oligopol teorileri ara-
sında yer alır.

– Cournot modelinden hareketle türetilmiştir.

– Firmalardan biri lider, diğeri takipçidir.

– Rakibin tepki fonksiyonunu ilk tanıyan lider firma-
dır.

– Sadece izleyici firmanın tepki fonksiyonu vardır.

– İki dönemli bir oyundur.

– Miktar rekabetine dayalıdır.

– Lider firmanın avantajı üretim konusunda kararı ve-
ren ilk firma olmasıdır.

– Cournot modeline göre üretim yüksek, fiyat ise dü-
şüktür.

Doğru cevap C seçeneğidir.

13. GSYİH'nin hesaplanmasında karşılaşılan zorluklar:

– Boşa geçirilen zaman ve tatil nedeniyle yaşanan 
üretim kayıpları

– Çevreye verilen zararların (dışsallıkların) varlığı

– Piyasada fiyatı olmayan malların (güvenlik, diplo-
masi... vb) varlığı

– Hane halkının öz tüketimleri için yaptığı üretimin 
varlığı, öz tüketimin varlığı

– İkinci el mal satışının varlığı

– Finansal işlemlerin varlığı

– Malların kalitesindeki değişmelerdir.

 Doğru cevap B seçeneğidir.

14. Kısa dönem Phillips eğrisi analizine göre (Monetarist-
yaklaşım) işsizliği azaltmak için uygulanacak genişle-
tici politikalar başlangıçta işsizliği azaltacak, enflasyo-
nu artıracaktır. Ancak bu kısa dönem için geçerlidir. 
Çünkü ekonomik birimler, enflasyondan dolayı gelirle-
rindeki azalmayı fark edecekler ve ücret artışı talebin-
de bulunacaklardır. Bu durum ise işsizliğin tekrar eski 
seviyesine dönmesine neden olacaktır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

15. Klasik öğretide işçiler para aldanımına yani ilüzyonu-
na düşmezler. Yani işçiler nominal ücret artışlarını reel 
ücret artışı olarak algılamazlar.

 Para aldanımı (illüzyonu): İşçilerin nominal ücret ar-
tışlarını reel ücret artışı olarak algılamasıdır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Doğal büyüme oranını reel faktörler ( nüfus artışı ve 
kalitesi, teknolojik gelişmeler, reel gelirden yatırımlara 
ayrılan oran, ekonomik teşvikler vb.) etkiler. Coğrafi 
sınırların etkisi yoktur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

17. Soruda tasarruf paradoksunun tanımı yapılmıştır. Ve-
rili milli gelir düzeyinde, bireylerin daha fazla tasarruf 
yapması, tüketim harcamalarında bir azalmaya yol 
açacaktır. Toplam harcamalar da azalacağından, cari 
dönem reel çıktı miktarı düşecek ve bundan dolayı 
milli gelir azalacaktır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

18. Para arzı sabitken para ve kredi kurumlarının geliş-
mesi insanların nakit tercihini azaltır. Bu da paranın 
dolaşım hızını artırır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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19. Dışa açık bir ekonomide nominal GSYİH (Y);

 Y = C + I + G + X – M

 Harcanabilir gelir (YD) ise

 YD = Y – T + TR

 Dışa açık ekonomide nominal GSYİH, harcanabilir 
gelire eşit değildir.

 YD fonksiyonunda Y'yi yerine koyarsak

 YD = C + I + G + X – M – T + TR

 Harcanabilir gelirin bir kısmı tüketilir bir kısmı tasarruf 
edilir.

 YD = C + S

 C + S = C + I + G + X – M – T + TR

 S I G TR T X M

Ö ö ü ç
denges

zel sekt r
dengesi

B t e
dengesi i

- = + - + -
1 2 3444444 444444< =

Dış ticaret

© Özek sektör açığı = Bütçe açığı + Dış ticaret açığı

 S I G TR T X M- = + - + -
1 2 3444444 444444 1 2 3444 444;

Özel sektör
açığı

Bütçe
açığı

Cari
açığı

İkiz açık

Üçüz açık

�������

�����������

 Bütçe açığının ve dış ticaret açığının toplamı, özel 
sektörler tasarrufları ile yatırımları arasındaki farka 
eşittir (S – I).

Doğru cevap C seçeneğidir.

20. Hızlandıran prensibi; yatırımların reel gelirin bir 
fonksiyonu olduğu durumda harcanabilir gelirdeki bir 
birimlik değişmenin yatırımlarda ne kadarlık bir deği-
şime yol açacağını gösterir.

 Hızlandıran prensibine göre;

 I IY

Çarpan
analizi

Hızlandıran
ilkesi

������� �������

 Yatırımlarda meydana gelen artışın çarpan etkisiyle 
millî geliri artırması; millî gelirdeki artış da hızlandı-
ran ilkesiyle yatırımları artırması, artan yatırımlar millî 
geliri yeniden artırmakta ve bu süreç çarpanının büyü-
mesine neden olmaktadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

21. IS eğrisi mal piyasasındaki dengeyi gösterir. Planla-
nan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ile çıktı 
düzeylerinin geometrik yeridir.

 

YA

i

iA

iB

YB

IS

A

B

Y

 IS eğrisi üzerinde harekete neden olan faktör faiz ora-
nının ve gelirin değişmesidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

22. Tam sermaye hareketliliği uygulayan ekonomide BP 
eğrisi yataydır.

 

Y1

i

Y2
Y

LM

LM1

IS1

Y

IS

id = if

id1

1
3

2
BP

 Genişletici para politikası sonucunda LM eğrisi paralel 
olarak sağa kayar. 2 nolu noktada iç denge yeniden 
sağlanır. Fakat Y, i'tır.

 Y ↑     M     = M + M.Y      →  Döviz çıkışı

i ↓   → Sermaye çıkışı
���������������

 Döviz çıkışının artması, dövizin değerlenmesine ne-
den olur. (BP < 0)

 Döviz değerlenmesi ihracatın artmasına neden olur. 
İhracatın artması IS eğrisinin sağa kaymasına neden 
olur. 3 nolu noktada hem iç denge hem de dış denge 
birlikte sağlanır. BP eğrisinde değişme olmaz.

 Sonuçta aynı faiz oranından daha yüksek gelir düzeyi 
elde edilir. Para politikası etkindir.

 Doğru cevap E seçeneğidir.
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23. IS eğirisinin konumunu 5 unsur etkiler: 

 1. Otonom harcamalardaki artış paralel olarak sağa, 
azalış ise sola kaydırır.

 2. Reel balans etkisi fiyatlar genel düzeyinde ortaya 
çıkan bir düşme sonucu paranın satın alma gücü-
nü artırması (reel servetin artması) sonucu tüke-
timi artırarak hasılayı artırmasıdır. Buna IS sağa 
kaydırır.

 3. Ekonomiye ilişkin beklentilerin olumlu yönde de-
ğişmesi risklerin azalmasını sağlar ve insanlar 
harcamalarını artırır. IS sağa kayar.

 4. Sermayenin marjinal etkinliği artarsa kâr beklenti-
si artar, yatırım harcamaları artar. IS sağa kayar.

 5. Denk bütçe politikası izlendiğinde hasıla kamu 
harcamasını kendisi kadar artırır. IS sağa kayar.

 vergi oranlarının değiştirilmesi IS konumunu değil, 
eğimini etkiler.

 • Vergi oranları düşerse IS yatıklaşır.

 • Vergi oranları artarsa IS dikleşir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

24. Klasik miktar teorisine göre para stoğundaki değişme-
nin doğrudan fiyatlara yansıyacağı öngörüsünün ger-
çekleşmesini, ücret ve fiyatların esnek olması sağlar.

 Fiyatların esnek olmaması bu öngörünün oluşmasını 
zorlaştırır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

25. 
.

m
r e c r t

c1

DD TD
1
=

+ + +

+

 m1: Para çarpanı

 rDD: Vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranı

 e: Serbest rezerv oranı

 c: Nakit tercih oranı

 rTD: Vadeli mevduat zorunlu rezev oranı

 t: Vadeli mevduat tercih oranı

 Para çarpanını en çok etkileyen nakit tercih oranı ikin-
ci önemli etkileyen vadeli mevduat tercih oranıdır.

 Doğru cevap B seçeneğidir.

26. Keynes'in likidite tercihi teorisine göre bireyler 3 
amaçla para talep ederler:

1. İşlem amaçlı: f Y
+b l  para talebi

 Kişilerin değişim amaçlı yaptığı para talebidir. Gelir 
ile doğru oratılıdır.

2. İhtiyati amaçlı: f Y
+b l  para talebi

 Gelecekte beklenmeyen harcamaların karşılanma-
sı için yapılan para talebidir. Gelir ile doğru orantılı-
dır.

3. Spekülatif amaçlı: f i
-` j  para talebi

 Finansal varlıkların değerlerindeki belirsizlikten 
faydalanmak amacıyla yapılan para talebidir. Faiz 
oranı ile ters ilişkilidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. Dışsal para arzında, para arzı çarpanında yer alan pa-
rametreler faiz oranından etkilenmez. Bu durumda, Mer-
kez Bankası'nın para üzerindeki kontrol gücü tamdır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

28. Merkantilist akım klasik liberal görüşten önce ortaya 
çıkmıştır. Merkantilizm feodal devletler yerine daha 
çok ulusal devletlerin varlığının gelişimini sağlama-
ya yardımcı olmuştur. Bu yüzden İngiltere, Fransa, 
İspanya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde 16-18. 
yüzyıllarda ulusal birliğin gelişimini sağlamaya yar-
dımcı olmuştur. Çünkü merkantilislere göre ekonomi-
de dış tcaretin gelişimi için ekonomiye devlet müda-
halesi gereklidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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29.  Kısmi denge analizi (dar anlamada) çerçevesinde 
herhangi bir mala bir vergi uygulanırsa o ülkede ma-
lın yurt içi fiyatı ve üretimi artarken, tüketimde azalma 
meydana gelir; aynı zamanda, millî gelir endüstride 
çalışan kesime doğru yeniden aktarılır ve ithalat aza-
lırken devlet hazinesi ek gelir elde eder. 

    Fakat genel denge yaklaşımı çerçevesinde ödemeler 
bilançosu etkisi, gelir dağılımda adaletin sağlanması 
ve ticaret haddinin tarife koyan ülkenin lehine değiş-
mesi gibi makro ekonomik etkiler meydana getirir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

30. Ürün dönemleri hipotezi, teknoloji açığı hipotezinin 
genelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir şeklidir. Raymond 
Vernon tarafından 1966’da ortaya atılmıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

31. Messetme (toplam harcama) yaklaşımı keynesyen 
yaklaşımın millî gelir teorisinin uluslararası ekonomi-
ye uygulanışı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani 
ülkede uygulanacak bir devalüasyon sabit döviz kuru 
sistemi içerisinde yurt içi fiyat düzeyini artırarak eko-
nomide dış dengeyi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 AE = C+I+G+ (X-M) olacaktır. Bu durumun gerçekleş-
mesi için de ülkenin atıl (eksik) kapasite içerisinde yer 
alması gerekmektedir. Yani bu görüşe göre devalü-
asyonun dış açığı kapatabilmesi için ülkenin mutlaka 
eksik istihdam düzeyinde olması gerekmektedir.  Kı-
saca, kullanılmayan bir üretim kapasitesi söz konusu 
olduğunda devalüasyon yurt içi üretimi artırarak dış 
ticaret bilançosu açıklarını giderecektir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

32. Klasik teori içerisinde kapitalist ekonomik sürecin 
mutlaka durgunluğa gireceğini ve bu durumun sü-
rekliliğini açıklamaya çalışan iktisatçı D. Ricardo‘dur. 
Ona göre emek ve sermaye kendi aralarında ikame 
edilemez faktörlerdir ve ekonomide topraklar arası 
verimlilik farkları vardır. Bu farklılıklar diferansiyel rant 
ile tanımlanmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi için 
ülkede tam rekabet koşullarının geçerli olması gerek-
mektedir. Aynı zamanda ücretler uzun dönemde ge-
çimlik düzeyde seyretmektedir. Ekonomik büyümeyi 
sağlayan en önemli faktörü sermaye birikimi olarak 
kabul eden iktisatçı Adam SMITH‘tir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

33. Harrod-Domar modeli basit bir ekonomi varsayımında 
bulunur. İktisat yazınında böylesi modeller, sızıntıların 
olmaması için dışa kapalılık varsayımı altında kurulur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, 2000 yılı Birleşmiş Millet-
lere üye olan 189 ülke tarafından belirlenmiştir. Bu 
hedefler:

- Aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak,

- Herkes için evrensel bir ilköğretim sağlamak,

- Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek,

- Kadının güçlendirilmesini sağlamak,

- Çocuk ölümlerini azaltmak,

- Anne sağlığını iyileştirmek,

- HIV-AIDS, sıtma gibi bulaşıcı hastalıklarla mücade-
le etmek,

- Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak,

- Kalkınma için küresel iş birliğini geliştirmektir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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35. Yapısalcı yaklaşımın öncüleri Singer, Prebisch, Fur-
tado, Sungel’dir. Prebisch’e göre; az gelişmiş ülkeler, 
gelişmiş ülkeler gibi verimlilik artışından faydalana-
mamaktadır ve analizlerini yaparken Latin Amerika 
ülkelerini incelenmişlerdir.  Az gelişmiş ülkelerde dış 
ticaret hadleri tarımsal ürünler ve ham madde, aleyhi-
ne dönmesinden dolayı gelişmiş ülkeler ile yapacak-
ları ticaretten zararlı çıkacaklardır. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. Beşinci İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 
tarihinde toplanmıştır. Asıl amacı: Küresel yeniden 
yapılanma süreci içerisinde Türkiye ekonomisinin du-
rumunu göz önünde bulundurmaktır. 1. İzmir İktisat 
Kongresi'nin 90. yılında toplanılmıştır. Önerileri ise:

- Sanayileşme

- Girişimcilik

- AR-GE ve yenilik

- Nitelikli insan kaynağı

- Bölgesel gelişme

- Rekabetçi ve yaşanabilir kentler

- Kapsayıcı kalkınma politikaları

- İş gücü piyasası ve istihdam

- Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme

- Kamu ekonomisi ve kamu yönetimi reformları

- Bilişim politikaları

- Uluslararası rekabet gücü ve uluslararası ticarettir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

37. 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967 tarihleri arası-
nı kapsamaktadır. Hedefleri:

- Kalifiye işçi ve bilim adamının yetişmesini sağla-
mak,

- %7‘lik büyüme hızının sağlanması,

- İstihdam sorununun çözümünü sağlamak,

- Dış ödemeler dengesine ulaşmak,

- Hedeflerin sosyal devlet ilkeleri gereğince belirlen-
mesini sağlamaktır.

 Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Beşinci İzmir 
İktisat Kongresi'nde amaçlanmıştır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

38. 1980 sonrasında ihracat artışının sebepleri arasında 
devalüasyon, düşük ihracat fiyatları, düşük işgücü 
maliyetleri ve 80 öncesinden alınan sanayi kapasi-
tesinin etkin kullanılması gelmektedir. Yüksek ücret 
politikası maliyetleri artırıcı etkisi nedeniyle kullanıl-
mamıştır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

39. Türkiye ekonomik tarihinde yaşanan Şubat 2001 Krizi 
sonrasında ülkede güçlü ekonomiye geçiş programı 
uygulanmıştır. Bu programın temel hedefleri ve son 
hedefleri vardır. Sorudan yola çıkarak temel hedefleri;

- Mali sektörde yeniden yapılanmaya gidilmesi

- Kamu sektöründe şeffaflığın artırılması,

- Enflasyonla mücadele programının sürdürülmesi,

- Ekonomide rekabetin ve etkinliğin sağlanması,

- Ekonomide sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi,

- Bankacılık sektöründe yeniden yapılanmaya gidil-
mesi,

- Devletin finansman dengesinin ekonomik hayatta 
güçlendirilmesinin sağlanmasıdır.

 Kur çıpasına dayalı para politikası 2000 enflasyonla 
mücadele programı çerçevesinde uygulanmıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

40. Reel konjonktür teorisinin öncüleri: F. Kydland, E. 
Prescott , C. Ploser, B. Lond'dur. Bu görüş  rasyonel 
beklentiler  teorisi  çerçevesinde  oluşmuştur.  Üc-
ret, fiyat  ve  faizler  tam esnektir.  Teknolojik şoklar 
GSYİH’de de dalgalanmalara neden olur. Para hem 
kısa hem de uzun dönemde nötrdür. Maliye politikası 
ekonomide etkisizdir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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MALİYE
(ÇÖZÜMLER)

1. Geleneksel yaklaşımlar:

a. Kurumsal yaklaşım

b. Yapısal yaklaşım

c. Değişim yaklaşımı

d. Refah yaklaşımı

e. Gelir yaklaşımı

 Yapısal yaklaşım; kamu maliyesini, devlet faaliyetle-
rinin ekonomisinin genelinde yarattığı iktisadi etkiler 
bağlamında ele alır. Bu yaklaşım; kaynak dağılımı, 
devlet faaliyetlerindeki etkinlik, kamu-piyasa ekono-
misi ilişkisi gibi konulara yoğunlaşmıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Organik (mutlakçı) devlet anlayışına göre, birey ile 
devlet arasındaki tüm aracı birimler devlet odaklıdır. 
Yaklaşımda toplum, insan organizması gibi düşünül-
mekte; devlet bu organizmanın beyni, toplumda ya-
şayan bireyler de devletin menfaatlerine göre hare-
ket eden uzuvlar olarak kabul edilmektedir. Organik 
devlet yaklaşımında devlet, toplumdan bağımsız bir 
varlıktır ve tıpkı insanlar gibi kendine özgü bir iradesi 
vardır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

3. Nitelikleri gereği özel sektör tarafından üretilebilen 
ancak çeşitli nedenlerden dolayı devletin üretimine 
mutlaka katıldığı mal ve hizmetler yarı kamusal mal 
ve hizmetlerdir. Örneğin, eğitim ve sağlık. Devletin 
üretime katılmasındaki en önemli nedenlerden biri, 
bu mal ve hizmetlerin yeterince üretilememesi so-
nucu yaratacakları toplumsal maliyetlerdir. Yeterince 
üretilememesi sonucu bir taraftan yarattıkları dışsallık 
azalırken diğer taraftan kalabalıklaşma zorlaşır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

4. Pareto iyileştirme: Bir kişi ya da kişilerin durumu 
kötüleşmeden birilerinin durumu iyileştirile-biliyorsa 
ekonomik refah artıyor demektir. Bu pareto iyileştirme 
hâlidir.

 Pareto iyileştirmede kaynak kullanımı etkin olmadığı 
için devlet müdahalesi ortaya çıkar.

 Pareto iyileştirmenin diğer ifade ediliş biçimi bireyselci 
değer teorisidir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

5. 5018 sayılı KMYKK’ne göre kamu harcamaları: 

 • Kanunlar dayanılarak yaptırılan iş, 

 • Alınan hizmet bedelleri 

 • Sosyal güvenlik katkı payları, 

 • İç ve dış borçların faizleri, 

 • Borçlanmanın genel giderleri, 

 • Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan 
farklar, 

 • Ekonomik, mali ve sosyal transferler, 

 • Verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri kap-
sar. 

 Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan aktarmalar mali 
transferdir. Borçlanmaya ilişkin genel giderler ve is-
konto bedelleri de kanunda kamu harcaması olarak 
sayılır. Bağış ve yardımlarda kamu harcamasıdır. Öğ-
rencilere verilen burslar sosyal transfer harcamasıdır.

 Ancak devletin borçlanması için yapılan ödemelerden 
faizler transfer harcaması sayılırken ana para tutarları 
kamu harcaması kapsamında değildir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

Bu testte 40 soru vardır.
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6. Paranın satın alma gücünün azalmasından (enflas-
yondan) dolayı kamu harcamalarının artması görü-
nüşte artış yaratır. Çünkü mal ve hizmetlerde bir ni-
telik artışı yoktur. Sadece bir mal ve hizmete ödenen 
bedel, enflasyon nedeniyle artmıştır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

7. Bireylerin gelirlerini doğrudan doğruya artıran trans-
fer harcamaları dolaysız, arttırmayanlar ise dolaylı 
transferlerdir. Örneğin; malul aylıkları, fakirlere yapı-
lan yardımlar, sosyal hizmetler için yapılan yardımlar, 
burslar, borç faiz ödemeleri.

Doğru cevap E seçeneğidir.

8. Pigou ve Dalton, vergilemeden sağlanan marjinal lira-
nın kamu harcamalarına aktarılarak bu harcamaların 
yaratacağı sosyal fayda ile mükellefe olan maliyetinin 
eşitlenmesi suretiyle sosyal refahın kamu harcamaları 
yoluyla maksimize edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

9. Fonksiyonel (işlevsel) sınıflandırma: Siyasî or-
ganların belirlediği kamu harcamalarını kapsayan ve 
bu harcamalarla istenen hedeflerin anlamlı bir şekil-
de birleştirildiği bir sınıflandırmadır. Yani fonksiyonel 
sınıflandırmada harcamayı yapan idari birim yerine 
hizmet esastır. Örneğin; bayındırlık, millî savunma, 
sağlık, sosyal hizmetler gibi. Fonksiyonel sınıflandır-
mayı oluşturan hizmetler; genel hizmetler, ekonomik 
hizmetler ve sosyal hizmetler olarak üç başlık altında 
incelenir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

10. VERİMLİ- VERİMSİZ HARCAMALAR

 Verimli verimsiz harcamalar ayrımında kullanımda te-
mel kıstas millî gelirde artış yaratıp yaratmamalarıdır. 

 • Millî gelirde artış yaratan harcamalar verimli har-
camalardır.

 • Milli gelirde artış yaratmayan harcamalar verimsiz 
harcamalardır.

 • Verimli harcamalar kendi kendini finanse edebilen 
harcamalardır.

 • Özel kesim ve kamu kesimi üretimini artıran har-
camalar verimlidir.

 • Özel kesim ve kamu kesimi üretime katkı sağla-
mayan harcamalar verimsizdir.

 İktisadi transfer harcamaları ve  reel harcamalar ve-
rimli harcamalar iken, sosyal transfer harcamaları 
ekonomideki en verimsiz harcama kalemidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

11. Vergilemede uygunluk ilkesi, tahsilatla ilgili bir ilke 
olup verginin mükelleften ödeme yapabilmesi açısın-
dan en uygun zamanda alınması gereğini anlatır. Bir 
çiftçi için en uygun zamanda hasat döneminden sonra 
yapılacak bir vergilendirmedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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12. Gizli artan oranlılık bir tarife şekli değildir. Sabit oran-
lı bir vergi uygulamasında vergi indirimlerinin etkisini 
yansıtmaktadır. Tek bir vergi oranı uygulanmasına 
rağmen, vergi matrahında yapılan aynı miktardaki in-
dirimler, matrah arttıkça vergi yükünün de artmasını 
beraberinde getirir.

Toplam
gelir İndirim Matrah

Vergi
oranı

Vergi/Toplam
gelir

400 50 350 %10 %8,7

1000 50 850 %10 %9,5

2000 50 1950 %10 %9,7

Doğru cevap A seçeneğidir.

13. Üreticiler, üzerlerindeki vergi yükünü yanında çalış-
tırdığı işçilerin ücretlerinden düşerek veya üretim için 
satın aldığı ham maddenin fiyatından düşerek yansıtı-
yorsa geriye doğru yansıma söz konusudur. Başka bir 
ifade ile geriye doğru yansımada vergiyi üretici ya da 
üretim faktörleri sahipleri öder.

Doğru cevap D seçeneğidir.

14. Dolaysız vergilerin dolaylı vergilere göre daha adil 
olduğu kabul edilir. Çünkü bu vergiler, mükelleflerin 
ödeme güçleri ile uyumlu hâle getirebilir. Ayrıca şah-
siyet prensibinin uygulanabilmesi de daha adil olması 
sonucunu doğurur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

15. Katma değer, üretim sürecinde yıpranan dayanıklı 
sermaye mallarının değerini de içeriyorsa "gayrisafi 
hasıla tipi" katma değer vergisi söz konusudur. He-
saplanan amortismanların katma değerden indirilmesi 
söz konusu değildir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

16. Vergileme kapasitesi,.  Belirli bir dönemdeki vergile-
nebilir ekonomik potansiyeldir.

 Vergileme kapasitesi birçok unsurdan etkilenmekte-
dir. Bunlar:

 • Millî gelir. 

 • Kişi başına düşen gelir. 

 • Gelir dağılımı. 

 • Vergi idaresinin etkinliği yani vergi yasalarının uy-
gulanma başarısı ve vergi denetim sistemi vergi 
idaresinin etkinliği vergileme kapasiteni artırır. 

 • Bireylerin vergi ödeme arzusu da vergileme kapa-
sitesini olumlu etkileyecektir. 

 • Kayıt dışı ekonominin küçülmesi ve kamu sektörü-
nün büyümesi vergileme kapasitesini artıracaktır. 

 • Ekonomide tarım sektörünün payının artması ha-
linde vergileme kapasitesi düşer. 

 • Dışa açık bir ekonomi bir ekonomide vergileme 
kapasitesi yüksektir. 

 • Vergi ahlakının ve vergi bilincinin artması vergile-
me kapasitesini artırır. 

 • Savaş ve olağanüstü hallerde vergileme kapasite-
si artar.

 • Muafiyet ve istisnaların kapsamı

Doğru cevap B seçeneğidir.

17. Alenilik ilkesi, hazırlanan bütçenin içeriğindeki bilgi ve 
belgelerin herkesin gözü önünde ve ulaşımına açık bir 
şekilde gerçekleştirilmesi gereğini ifade eder.

Doğru cevap D seçeneğidir.

18. Analitik sınıflandırmada ekonomik tasnifin alt kalemleri:

– Personel giderleri
– Devlet primi giderleri
– Mal ve hizmet alımları
– Faiz giderleri
– Cari transferler
– Sermaye giderleri
– Sermaye transferleri
– Borç verme
– Yedek ödenekler

 Bütçe dışı fonlar finansman tasnifinin bir alt kalemidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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19. Orta Vadeli Mali Plan

 Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman Orta 
Vadeli Mali Plandır. 5018 sayılı Kanuna göre Orta Va-
deli Mali Plan, Orta vadeli program ile uyumlu olmak 
üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tah-
minleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile 
kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın müş-
terek çalışmasıyla hazırlanan orta vadeli malî plan, en 
geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de 
yayımlanır. Bu maksatla hazırlanan orta vadeli mali 
plan, orta vadeli programda belirlenen temel amaç 
ve politikaların hayata geçirilmesine yönelik olarak 
hazırlanan, merkezi yönetim bütçe büyüklüklerini ve 
kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen bir 
belge niteliğindedir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

20. GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

 • Tek bir nakit idaresine sahiptir, 

 • Devlet tüzel kişiliğine haizdirler, kendi tüzel kişilik-
leri yoktur, 

 • Kendi mal varlıkları ve gelirleri yoktur, 

 • Daha çok tam kamusal mal ve hizmet üretirler, 

 • Ödenekleri yetmezse yedek ödenek kaleminden 
ödenek alabilirler, 

 • Denetimini Sayıştay yapar, 

 • Muhasebe hizmetlerini tek bir nakit idaresi nede-
niyle Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür, 

 • Genellik ve birlik ilkesine uygundur. 

Doğru cevap C seçeneğidir

21. Yeni Ekonomik Program (Orta Vadeli Program)

 5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, 
Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cum-
hurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası 
sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve 
genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda 
makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteli-
ğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak 
şekilde onaylanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın müşterek çalışmasıy-
la hazırlanan Yeni Ekonomik Programın (Orta Vadeli 
Program) Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.

Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Kesin Hesap Kanunu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe 
kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini ke-
sin hesap kanunuyla kullanır.

 Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları dik-
kate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun 
şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
hazırlanır. Bu teklif, bir yıllık uygulama sonuçlarını 
karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içe-
ren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı 
sonuna kadar Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya 
gönderilir.

 Kesin hesap kanun teklifinin ekinde;

 a) Genel mizan,

 b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,

 c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,

 d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla 
dağılımı,

 e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cet-
veller,

 f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli,

 g) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,    

 h) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli gö-
rülen diğer belgeler,

 Yer alır.

 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçe-
lerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış 
denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap 
kanunu teklifi ile merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi 
birlikte görüşülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygun-
luk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonla-
rında öncelikle görüşülür.

 Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik kurumla-
rı bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba 
bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre ya-
pılır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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23. Az gelişmiş ülkelerde borçlanma nedenleri:

– Büyük ölçekli yatırımlar için gerekli olan sermaye 
birikiminin olmaması

– Teknolojik bilgi birikiminin olmaması

– Askerî harcamaların fazla olması

– Yeterli hammadde ve ara malına sahip olmaması

– Ödemeler bilançosundaki açıklar

Gelişmiş ülkelerde borçlanma nedenleri:

– Geçici bütçe açıklarının kapatılması

– Büyük projelerin finansmanının sağlanması

– Olağanüstü giderlerin karşılanması

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. Merkez Bankası'ndan borçlanma, karşılıksız finans-
man etkisi doğurmakta ve piyasaya ek bir satın alma 
gücü aktarılması anlamına gelmektedir. Merkez Ban-
kaları mevduat kabul eden bir banka değildir. Bu ne-
denle devlete borç verdikleri fonları emisyon yaparak 
karşılamaktadır, bu da para arzını artırmaktadır. Para 
arzı artışı beraberinde faiz oranlarının düşmesi sonu-
cunu yaratır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

25. Kısa vadeli borçlar, devletin gelir ve giderleri arasın-
daki uyumsuzlukların giderilmesi ve vergi gelirlerinde 
beklenmedik bir azalma olması durumunda geçici bir 
süre başvurulan borçlardır. Bu borçların kaynağı para 
piyasalarıdır ve miktarları yıl içinde dalgalanmalar 
gösterebilmektedir. Bu nedenle kısa vadeli borçlara 
dalgalı borçlar da denilmektedir. Bunlar hazine bo-
noları, hazine kefaletine haiz bonolar, müteahhit bo-
noları, kısa vadeli avanslar, bütçe emanetleri ve adi 
emanetlerdir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

26. Konversiyon borcun şeklinin değiştirilmesidir. Faiz 
oranı yüksek olan tahviller daha düşük faizli tahvillerle 
değiştirilir. Konversiyon, anapara tutarına dokunma-
dan borç yükünü hafifletmek amacıyla başvurulan bir 
işlemdir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. Borç stoğunda değişme ∆B=(r-g)-f formülü yardımı ile 
bulunur.

 Borç stok miktarında değişme olmaması için değişim 
miktarı ’’0’’ olmalıdır ve bu durumda formulümüz;

 0=B (r-g)-f eşit olacaktır. 

 Borç stok miktarında değişme olmaması için faiz dışı 
fazla ne kadar olmalıdır deniliyorsa formülümüzü

 f = B(r-g) olarak düzenlenir.

 ∆B= borç stokundaki değişme 

 B=borç stoğu 

 r =reel faiz oranı 

 g =büyüme oranı  

 f= faiz dışı bütçe fazlasıdır.

 Verileri yerine koyarsak;

 f = 257(%3-%2)

 ise f = 257x 0,01 den  2,57 olacaktır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

28. Dışlama etkisi ( Crowding out) kamu harcamaların-
daki artışın finanse edilmesi için kişi ve firmalardan 
borçlanmaya gitmesi piyasada ödünç verilebilir fon-
lara olan talebi artıracaktır. Bu durum ise faiz oran-
larını yükselterek özel yatırımların azalmasına neden 
olacağı görüşüdür. Harcamalar da ki artış için kaynak 
olarak vergiler kullanılırsa ek vergilerin ekonomi de 
daralmaya yol açacağı görüşüdür.

Doğru cevap B seçeneğidir.



25

2. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

29. Bir faaliyetin ticari özelliğinin olup olmadığının belir-
lenmesinde bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar:

a. Devamlılık (sürekli olma özelliği): Ticari kazanç-
ları arızi olarak yapılan kazançlardan ayırmaktadır.

b. Organizasyon şekli: Faaliyet, bir organizasyon 
dâhilinde yapılmış olmalıdır. Bunun için de iş yeri 
açılması, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kayıt gibi 
göstergeler aranır.

c. Kapasite durumu: Yürütülmekte olan ticari veya 
sınai faaliyetin söz konusu faaliyetin özelliğine uy-
gun hacim ve kapasitesinin olması gerekir.

d. Emek ve sermaye birikimi: Faaliyetin yerine ge-
tirilmesinin sermaye ve emeğe dayanıyor olması 
gerekir.

e. Faaliyetin amacı: Ticari faaliyette bulunanların ka-
zancı elde etme amacı olmalıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

30. Zirai faaliyet, arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, 
dikim, bakım, üretim, yetiştirme, ıslah yollarıyla veya-
hut doğrudan doğruya doğadan yararlanmak suretiyle 
nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin 
üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafın-
dan saklanmasını, taşınmasını, satılmasını veya bu 
mahsullerden bir şekilde yararlanılmasını ifade eder.

 Gelir Vergisi Kanunu'nda "Esnaf Muaflığı"nın düzen-
lendiği maddeye göre; zirai işlerinde kullandıkları hay-
van, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya 
sandallarla nakliyeciliği mutat hâle getirmeksizin ara 
sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçilerin 
gelir vergisi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. Tek işverenden alınmış ve kaynakta kesinti suretiy-
le vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa 
olsun yıllık beyanname verilmesi gerekmemektedir. 
Ancak birden fazla işverenden ücret alınması hâlinde, 
birden sonraki işverenden alınan ücretin toplamının 
konusunda belirtilen tutarı aşması durumunda ücretin 
tamamı yıllık beyannameye dâhil edilir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

32. Telif haklarının müellifleri veya bunların kanuni miras-
çıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar 
serbest meslek kazancıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

33. Gelir uzmanları, yoklama memurları ve vergi ince-
lemesine yetkili olanlar yoklama yapabilirler. Vergi 
incelemesi yapabilecekler; vergi müfettişleri ve yar-
dımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi 
müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra 
teşkilatında müdür kadrosunda görev yapanlardır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

34. Cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından 
başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki 
yıl içinde suç tekerrür ederse ceza atırılarak uygula-
nır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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35. Vergi mahkemesinde dava açabilmek için bazı şartla-
rın yerine gelmesi gerekir. Bunlar:

– Verginin tarh edilmesi

– Cezanın kesilmesi

– Takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş ol-
ması

– Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine 
ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından 
verginin kesilmiş olmasıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

36. Vergi kanunlarına göre vergi mükellefiyetinin doğ-
ması için ödeme gücüne sahip olmak yeterlidir. Vergi 
mükellefiyetinin doğması için yasal olmayan işlerden 
gelir elde edilmesi herhangi bir engel oluşturmaz ve 
gelirin elde edilip ödeme gücünün olması vergilendir-
me için yeterlidir.

Doğru cevap C seçeneğidir

37. Durgunluk döneminde uygulanacak vergi politikası 
özel tüketim ve yatırım harcamalarını artırmaya yö-
neliktir. Dolayısıyla ikame etkisi ağır basan bir vergi, 
kişileri çalışmaktan alıkoyacağı için durgunluk döne-
minde uygun bir vergi olmaz. Bunun tam tersi gelir 
etkisi yüksek olan, kişileri çalışmaya ve üretmeye yön-
lendirecek vergiler tercih edilmelidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

38. Stagflasyon, enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşan-
ması olgusudur. Stagflasyon nedenlerinden biri de 
ücretlerin aşağıya doğru esnek olmamasıdır. Eko-
nominin genişleme döneminde firmalar yüksek kâr 
elde ederken güçlü sendikalar da yüksek ücret talep 
edeceklerdir. Daralma döneminde ise toplu pazarlıkla 
belirlenen yüksek ücret ödenmeye devam edilecektir. 
Bu da işsizliğe yol açar. Üretim ve istihdamdaki ge-
rilemeye rağmen yüksek ücret ödenmesi maliyetleri 
dolayısıyla fiyatları artıracaktır. Bunun sonucunda da 
aynı anda enflasyon yaşanacaktır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

39. Formül esnekliği yöntemi, ekonominin genel dengesi-
ni etkileyen millî gelir, işsizlik ve fiyatlar genel düzeyi 
gibi temel ekonomik göstergelerde meydana gelen 
değişikliklere göre, vergi ve diğer araçlarda bazı de-
ğişikliklerin kendiliğinden yürürlüğe girmesidir. Ancak 
bunun olabilmesi için bu amaçla önceden yasal bir 
düzenleme yapılmalıdır. Örneğin, yasama organı yü-
rütme organına işsizlik oranının %5'i aştığında gelir 
vergisi oranında %12 indirim yapma yetkisini verebilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

40. Açıklama :

 Marjinal tasarruf eğilimi 0, 30 ise marjinal tüketim eği-
limi 0,70 olacaktır.

 MPS+MPC =1

 0,30+MPC=1 ise  marjinal tüketim eğilimi 0,70 dir.

 Vergi çarpanı 

 (-c/1-c) vergi çarpanı olarak adlandırılır.  

 Eşitliği yerine koyarsak 

 -0,70/ 1-0,70 olur ki bu durumda

 Sonuç, 0-70/ 0,30 den -2,33 çıkacaktır.

 Vergilerdeki artış  100 trilyon ise -2,33X100= -233,33 
azalış meydana gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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MUHASEBE
(ÇÖZÜMLER)

1. “İhtiyatlılık” kavramı gereği işletmelerin muhasebe 
olaylarında temkinli davranmasını ve işletmenin kar-
şılaşabileceği risklerin göz önünde bulundurulması 
gerektiğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak 
işletmeler muhtemel gider ve zarar için karşılık 
ayırırlar. Muhtemel gelir ve kârları için ise gerçekleş-
me dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi 
yapmazlar. (I. Doğru)

 İşletmeler “tam açıklama” kavramı gereği mali tablo-
larını, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların 
doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde ye-
terli, açık ve anlaşılır olarak hazırlamak zorundadır. 
Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklan-
masının yanında mali tablo kalemleri kapsamında 
yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek 
gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu 
kavramın gereğidir. Fakat gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler ile gözden kaçan yanlışlıkları muhasebe 
kayıtları ile envanter ve dönem sonu işlemleri sı-
rasında düzeltmeleri gerekir. (II. Yanlış)

 Duran varlıkların kullanımı sırasında kullanım sü-
resini uzatmak ve kapasitesini artırmak amacıy-
la yapılan büyük onarım, yenileme ve geliştirme 
harcamaları duran varlığın maliyet bedeline ekle-
nerek (aktifleştirilerek) muhasebeleştirilir. Duran 
varlığın kullanılabilir durumda kalması (hizmet verme-
ye devam etmesi) için yapılan normal giderler dönem 
(faaliyet) gideri olarak kaydedilir. Bu nedenle varlığın 
hizmet vermeye devam etmesi için yapılan harcama-
lar bu kapsam dışındadır. Ayrıca kiralanan varlıkların 
değerini artıran ve kullanım ömrünü uzatan harcama-
lar “Özel Maliyetler” hesabında izlenir. (III. Doğru)

 Haklar hesabı işletmelerin; patent, lisans, telif, imti-
yaz, ticari marka, unvan gibi bir bedel ödenerek elde 
edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin 
işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yarar-
lanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların 
izlendiği ve takip edildiği hesaptır. Edinilen haklar, 
maliyet bedelleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilir. 
Yararlanma süreleri içerisinde itfa edilir. Yararlanma 
sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede 
eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir. (IV. Yanlış)

Doğru cevap E seçeneğidir.

2. Öncelikle dönem sonu envanter işlemleri sırasıyla ya-
pılır. Bu durumda:

 Kasa sayımında 12 bin lira olduğu tespit edildiğinden, 
kayıtlardaki kasa hesabının bu duruma uygun hâle 
getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kasa hesabın-
dan 3 bin lira çıkacak ve Sayım Tesellüm Noksanları 
hesabına 3 bin lira giriş olacaktır. 

____________ / ____________

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 3.000

KASA HS. 3.000
____________ / ____________

 Sebebi envanter çalışmaları boyunca araştırılmış fa-
kat bulunamadığından zarar yazılacaktır. 

____________ / ____________

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE
ZARARLAR

3.000

SAYIM VE TESELLÜM     
NOKSANLARI

3.000

____________ / ____________

 Aynı şekilde verilen çekin, bankaca ödendiğinin bil-
dirilmesi ile Bankalar hesabından mevduat azalacak 
(alacaklı), Verilen Çekler hesabı düzenleyici hesap 
olduğu için borçlandırılacaktır.

____________ / ____________

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ  

2.000

BANKALAR 2.000
____________ / ____________

 Son olarak da işletmenin bankadan kullandığı krediye 
faiz işlemesi ile bankaya olan kredi borcu faiz mikta-
rınca artacaktır. Bu durumda faiz tutarı finansman Gi-
derleri hesabında (borçlu)  izlenirken, Banka Kredileri 
hesabı (alacaklı) artacaktır.

____________ / ____________

FİNANSMAN GİDERLERİ 1.500

BANKA KREDİLERİ 1.500
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

Bu testte 40 soru vardır.
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3. Önceki soruda verilen envanter işlemlerini yaptık-
tan sonra; Kasa hesabının alacağına 3.000 lira gir-
diğinden Kasa bakiyesi 12.000 liraya düşecek, Çek 
ödemesi yapıldığından Bankalar hesabının bakiyesi 
11.000 liraya düşecek ve Verilen Çekler hesabı da 
4.000 liraya düşecektir. Hazır Değerlerin kesin mizan 
görünümü aşağıdaki gibi 19.000 TL'ye dönüşecektir.

     Borç Kalanı      Alacak Kalanı
 HAZIR DEĞERLER 19.000  ---
 KASA   12.000  ---
 BANKALAR  11.000  ---
 VERİLEN ÇEKLER      ---     4.000

Doğru cevap C seçeneğidir.

4. Öncelikle taşıtın hurdaya ayrılması gerekmektedir. 
Bu durumda Taşıtlar hesabı kapatılacak ve bu miktar 
Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV hesabına aktarı-
lacak, taşıta o güne kadar ayrılan amortisman Diğer 
Duran Varlıklar grubundaki amortisman hesabına ak-
tarılacaktır.

____________ / ____________

294 - ELDEN ÇIKARALACAK
STOKLAR VE MDV

18.000

257 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   5.000

254 - TAŞITLAR 18.000

299 - BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

5.000

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

5. Öncelikle kasa hesabına 8.000 lira giriş olacak, bunun 
karşılığında Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV hesa-
bına önceki soruda attığımız taşıt hesaplardan çıka-
cak, buna ek olarak amortisman kaydı iptal edilecek 
ve kalan miktar zarar yazılacaktır.

____________ / ____________

KASA 8.000

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE
ZARARLAR

5.000

ELDEN ÇIKARALACAK 
STOKLAR VE MDV

18.000

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

6. Bedelsiz olarak bırakılan kamyonet için açık hesaplar 
kapanacak, aradaki fark doğrudan "Diğer olağan gi-
der ve zararlar" hesabına yazılacaktır.

____________ / ____________

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE
ZARARLAR

13.000

BİRİKMİŞ AMORT. 5.000

ELDEN ÇIK. STOKLAR 
VE MDV

18.000

____________ / ____________

 Yapılan kayda göre kar/zararı etkileyecek tutar 13.000 
TL'dir.

Doğru cevap E seçeneğidir.



29

2. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

7. İşletme "yarısı şimdi, yarısı teslimatta" felsefesiyle ça-
lıştığından her siparişin yarısını avans olarak almakta, 
siparişi tamamladığında da kalanını tahsil etmektedir. 
Soruda 20 bin liralık bir siparişten bahsedildiği için, iş-
letme 10 bin lira avans almıştır. Fakat siparişi tamam-
layamadığından avansı ve sözleşme tutarının %10'u 
kadar cezayı ödemek durumunda kalmıştır. 

____________ / ____________

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 10.000

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE
ZARARLAR

2.000

BANKALAR 12.000
____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

8. Karşı tarafın sözleşmenin feshi halindeki kaydı sorul-
muş. Cevaba geçmeden önce olayın öncesine bakalım;

____________ / ____________

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 10.000

BANKALAR 10.000
____________ / ____________

 İstenen Kayıt;

____________ / ____________

DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE 

ZARARLAR

10.000

VERİLEN SİP. AVANSLARI 10.000
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

9. Acente, toplam 110 bin liralık (100.000 lira + 10 bin 
lira KDV)  satış yapmıştır. Bu satıştan kazandığı ko-
misyon (10 bin lira + bin lira KDV) toplam 11 bin liradır. 
Dolayısıyla işletmenin ticari faaliyeti 10 bin liralıktır. 
Geriye kalan kısım, otellere vereceği para olduğun-
dan borçtur. Bu nedenle iki aşamada kayıt yapılırsa;

____________ / ____________

KASA 110.000

SATICILAR 110.000
____________ / ____________

 İşletme 110.000 liralık satış yapmıştır.

____________ / ____________

SATICILAR 11.000

YURT İÇİ SATIŞLAR 10.000

HESAPLANAN KDV 1.000
____________ / ____________

 İşletme ticari faaliyet yapmış ve para kazanmıştır. 
Dolayısıyla 11 bin liralık kısmı kaynakta kesmiş ve bu 
tutarın 10 binini satışlarda, bin lirasını da KDV hesap-
larında muhasebeleştirecektir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

10. OTEL yapacağı işlemle, alıcılardan 55 bin lira alacağı 
olduğunu, bunun 5.000 liralık kısmının KDV olduğunu 
ve bu satış karşılığında 5 bin lira da komisyon öde-
yeceğini ve kalan kısmı da satışlarda göstereceğini 
muhasebe kaydında kullanmalıdır.

 İki aşamada yapmak istersek;

____________ / ____________

KOMİSYON GİDERLERİ 5.000

ALICILAR 5.000
____________ / ____________

 Otel işletmesi Alıcısı olan acenteye (kaynakta kesil-
miştir.) 5 bin lira komisyon ödemiştir.

____________ / ____________

ALICILAR 55.000

YURT İÇİ SATIŞLAR 50.000

HESAPLANAN KDV 5.000
____________ / ____________

 Kalan kısım kadar da satış yapmıştır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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11. İşletme satışlarını % 50 kârla yaptığı için 3.000 lira 
maliyetli malı 4.500 liraya satmalıdır. Fakat işletme 
sahibinin kişiliği ile işletmenin tüzel kişiliği farklı oldu-
ğundan yapılan kayıt yanlıştır. Düzeltilmesi için satış 
kaydı yapılmalı ve yazılan gider ve zarar iptal edilme-
lidir. Ayrıca mal bedeli işletme sahiplerinden alınmalı-
dır. Doğru kayıt aşağıdadır. 

____________ / ____________

ORTAKLARDAN ALACAKLAR 4.950

YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 4.500

HESAPLANAN KDV HS. 450
____________ / ____________

____________ / ____________

SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ 3.000

TİCARİ MALLAR 3.000
____________ / ____________

 Soruda verilen kayıtta sadece Ticari mallar hesabı 
doğru kullanılmıştır. Dolayısıyla kaydı doğru hâle ge-
tirmek için “Diğer Olağan Gider ve Zararlar” hesabı 
alacaklandırılmalıdır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

12. İşletme daha önce sipariş ettiği malların yola çıktığı-
na dair belgeler eline geçtiğinde ödeme yapmıştır. Bu 
nedenle yoldaki malların izlendiği hesap olan “Diğer 
Stoklar” hesabını çalıştırmalıdır. Sipariş ödemesini 
banka aracılığıyla yaptığından alacaklı çalıştıracaktır. 
Belgeler ve fatura eline geçtiğinden KDV kaydını da 
unutmayacaktır. 

____________ / ____________

DİĞER STOKLAR 40.000

İNDİRİLECEK KDV   4.000

    BANKALAR 44.000
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

13. İşletme malları teslim aldığında deposuna naklettir-
mek için ödenen nakliye bedelleri malların maliyetine 
eklenir. Dolayısıyla ödenen bedel Diğer Stoklar hesa-
bının borcunda izlenir. 

• KOMİSYON GİDERLERİ

• NAKLİYE GİDERLERİ

• DEPOLAMA GİDERLERİ

• SİGORTALAMA GİDERLERİ

• GÜMRÜKLEME GİDERLERİ

 gibi Alış Giderleri “TMS Stoklar Standardına” göre 
malların maliyetine eklenir. 

 Bu durumda yapılacak kayıt; 

____________ / ____________

DİĞER STOKLAR 500

İNDİRİLECEK KDV   50

        KASA 550
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

14. Sigortadan alınan hasar tazminatının kaydı;

____________ / ____________

BANKALAR 300

DİĞER STOKLAR 300
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

 15. İşletme mallar yola çıktığında “Diğer Stoklar” hesabını 
kullandığı için o kaydı iptal edecek ve ticari mallar he-
sabına aktaracaktır. Diğer stoklarda yer alan tutar;

 40.000 + 500 – 300 = 40.200 TL'dir.

____________ / ____________

TİCARİ MALLAR 40.200

DİĞER STOKLAR 40.200
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.
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16. İşletme öncelikle dönem içi işlemleri muhasebeleştir-
melidir. Bu kapsamda ; 

 110.000 (100.000 + 10.000 KDV) liralık mal aldığında;

____________ / ____________

TİCARİ MALLAR 100.000

İNDİRİLECEK KDV 10.000

KASA 110.000
____________ / ____________

 İşletme 165.000 (150.000 + 15.000 KDV ) liralık mal 
sattığında; (satışlarını %25 kârlı yaptığından 120.000 
* 1,25 = 150.000 TL ) 

____________ / ____________

KASA 165.000

YURT İÇİ SATIŞLAR 150.000

HESAPLANAN KDV 15.000
____________ / ____________

____________ / ____________

SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ 120.000

TİCARİ MALLAR 120.000
____________ / ____________

 27.500 (25.000 + 2.500 KDV) liralık mal iade alındı-
ğında; (satışlarını %25 kârlı yaptığından 20.000 

 * 1,25 = 25.000 TL) 

 İade kaydı;

____________ / ____________

SATIŞTAN İADELER 25.000

İNDİRİLECEK KDV 2.500

KASA 27.500
____________ / ____________

 İade işlemine ait maliyet kaydı;

____________ / ____________

TİCARİ MALLAR 20.000

SATILAN TİCARİ MAL
MALİYETİ

20.000

____________ / ____________

 İşletme daha önce yaptığı satış için iskonto uygula-
ması yapmış ise yapılan satışta maliyet değişmeye-
ceği için işletme kârının bir kısmından vazgeçmiş olur. 
Bu durumda alıcılardan olan alacağının bir kısmından 
vazgeçmiş olmaktadır. Bu durumda yapılacak kayıt;

____________ / ____________

SATIŞ ISKONTOLARI 12.000

İNDİRİLECEK KDV   1.200

     ALICILAR 13.200
____________ / ____________

 Sonuç olarak Ticari mallar hesabının görünümü bu 
hâle gelecektir.

B Ticari Mallar Hs. A

DB Stok              60.000

Dİ Alış           100.000

Satış iade Maliyeti      20.000

Satışların maliyeti

120.000

 Ticari mallar hesabının büyük defter durumundan da 
anlaşılacağı üzere (180.000 – 120.000) 60.000 liralık 
dönem sonu stok vardır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

17.  Önceki soru incelendiğinde;

B Satılan Ticari Mal Maliyeti Hs. A

Satışların maliyeti 
120.000

Satış iade maliyeti 
20.000

 olduğu görülür. Fakat soruda Kesin mizan bakiyesi 
sorulduğundan, STMM hesabı da Dönem Kâr veya 
Zararı hesabına aktarılarak kapatıldığından bakiye-
si “0” olacaktır. Geçici mizan bakiyesi ya da Dönem 
sonu bakiyesi sorulsa idi cevap 100.000 olacaktı.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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18. İlk soru incelendiğinde ve ilgili kalemlere girişler bu-
lunduğunda aşağıdaki tablo kolayca çıkarılabilir.

 BRÜT SATIŞLAR  150.000 

 SATIŞTAN İADELER (-) (25.000)

 SATIŞ İSKONTOLARI (-) (12.000)

  NET SATIŞLAR    113.000

 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)          (100.000)

  BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI       13.000

Doğru cevap C seçeneğidir.

19. İşletme 1.000 lira maliyetli malların defolu olduğunu 
tespit etmişse bu malları ticari mallardan çıkarıp Diğer 
Stoklar hesabına aktarma kaydını yapmalıdır. 

____________ / ____________

DİĞER STOKLAR 1.000

    TİCARİ MALLAR 1.000
____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. İşletme satışlarını %20  kârla yaptığından normal 
şartlar altında 1.200 liraya satmaktadır. Fakat defolu 
olduğu tespit edilen ürünleri satış üzerinden (1.200 
TL) %50 indirim yaparak 600 liraya satmıştır. 

 Ayrıca işletme bu satışı kredi kartı karşılığı yaptığı için 
“Diğer Hazır Değerler” hesabını kullanacaktır. 

____________ / ____________

DİĞER HAZIR DEĞERLER 660

DİĞER GELİRLER 600

HESAPLANAN KDV 60
____________ / ____________

 Maliyet kaydı;

____________ / ____________

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 1.000

   DİĞER STOKLAR 1.000
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

21. İşletme önceki dönem 40.000 liraya hisse senedi almış;

____________ / ____________

HİSSE SENETLERİ 40.000

    BANKALAR 40.000
____________ / ____________

 İşletme dönem sonunda hisse senetlerinin borsa ra-
yicine bakarak değerlendirme yapmak zorundadır. 
Varsa değer düşüklüğü bunu kayıtlarına yansıtmalı-
dır. Bu nedenle yaşanan (%10 ‘luk) 4 bin liralık değer 
düşüklüğü için yaptığı kayıt;

____________ / ____________

KARŞILIK GİDERLERİ 4.000

MENKUL KIYMET DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

4.000

____________ / ____________

 Doğru cevap C seçeneğidir.



33

2. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

22. Cari dönemde hisse senetlerinin (%25 ‘ini) 10.000 li-
ralık kısmını zarar etmeden satmak istemektedir. Fa-
kat önceki yıl ayrılan %10'luk karşılıktan dolayı 10.000 
liralık hisse senedine isabet eden karşılık 1.000 lira-
dır. Bu nedenle işletme hisselerin bu kısmını 9.000 
liraya satarsa ne kâr ne zarar söz konusu olacaktır. 

____________ / ____________

BANKALAR 9.000

MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

KARŞILIĞI

1.000

   HİSSE SENETLERİ 10.000
____________ / ____________

 Doğru cevap D seçeneğidir.

23. İşletmece hazırlanan finansal tablolar dönemsellik 
kavramı gereği tahakkuk esasına göre düzenlenir. Bu 
işlemin istisnası nakit akış tablosudur. Bu tablo yardı-
mıyla karar vericiler karşılık, reeskont, gelir ve gider 
tahakkuklarından arınmış net nakit akımlarını görme 
imkânına kavuşur. Kısacası, bu tablo yardımıyla karar 
vericiler kaydi işlemlerden kaynaklanan problemler 
dikkate alınmadan sadece gerçek nakit giriş ve çıkış-
larını görmeleri sağlanır.  

 Gelir tahakkukları, Konusu Kalmayan Karşılıklar he-
sapları gerçek gelir (nakit girişi) değildir.  Ayrıca Bi-
rikmiş Amortismanlar hesabı da sadece Duran var-
lıkların net değeri ile gösterilmesi amacıyla kullanılan 
kaydi (düzenleyici) bir hesaptır. Dolayısıyla bu hesap-
lardaki değişiklikler işletme bünyesine nakit girişi ya 
da çıkışı sağlamaz. Fakat Finansman giderleri hesa-
bına giriş olduğunda bu işletme için nakit çıkışını ifade 
eder.  Aynı zamanda duran varlık alımı için verilen ön 
ödemelerin izlendiği Verilen Avanslar hesabı da ger-
çek bir nakit çıkışı doğurur. 

 Doğru sıralama I – III – V olacaktır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

24. DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hesabı;

• Dönem içinde elde edilen tüm GELİRLER 690 - 
DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının ALACAĞI-
NA

• Dönem içinde katlanılan tüm GİDERLER 690 DÖ-
NEM KÂRI veya ZARARI hesabının BORCUNA 
dönem sonu işlemleri sırasında aktarılır.

• 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının BORÇ 
YA DA ALACAK KALANI VERMESİ FAALİYET 
SONUCUNU BELİRLER

• Hesabın Borç Kalanı Vermesi: Dönemin ZARAR 
ile kapatıldığını

• Hesabın Alacak Kalanı Vermesi: Dönemin KÂR 
ile kapatıldığını gösterir. 

 Soru incelendiğinde borç toplamı alacak toplamından 
büyük olduğundan dönemin;

 Borç toplamı – Alacak toplamı: 100.000 – 80.000 = 
20.000 TL zarar ile kapatıldığını gösterir. 

 DÖNEM ZARARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

____________ 31/12 ____________

692 DÖNEM NET KÂRI veya
ZARARI 

20.000

690 DÖNEM KÂRI veya
ZARARI

20.000

____________ 31/12 ____________

591 DÖNEM NET ZARARI 20.000

692 DÖNEM NET KÂRI veya 
ZARARI

20.000

____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

25. İzleyen yıl açılış kaydından sonra dönem net zararı 
geçmiş yıllar zararı hesabının borcuna aktarılarak ka-
patılır. Kaydı;

____________ / ____________

580 Geçmiş Yıllar Zararı

591 Dönem Net zararı
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.
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26. Sermaye geçmiş yılın zararıyla veya sermayeden 
karşılanabilir. Böyle durumlarda aşağıdaki kayıt yapı-
lır. Zarar (hangi değerden karşılanıyorsa onunla ilgili 
hesap) sadece yedeklerden karşılandığında borçlu 
hesap sadece yedekler olacaktır. Zararın tamamı 
(sermaye azaltarak) sermayeden karşılandığında ise 
borçlu hesap sermaye hesabı olacaktır.

____________ / ____________

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 5.000

STATÜ YEDEKLERİ 10.000

ORTAKLARDAN ALACAKLAR 10.000

GEÇMİŞ YILLAR
ZARARLARI

25.000

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

27. Kaldıraç oranı olarak da nitelendirilen bu oran işlet-
me kaynaklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla 
karşılandığını belirler. Kaldıraç oranının yüksek olma-
sı, firmanın spekülatif tarzda finanse edildiğini faiz ve 
anapara taksitlerini ödeyememesi durumunda mali 
yönden güç durumlara düşme olasılığı olduğunu gös-
terir.

 Çıkarılmış tahviller uzun vadeli borçlardadır çünkü 
tahvillerde vade 1 yılın üzerindedir.

 Finansal Kaldıraç Oranı = Yabancı Kaynaklar Top-
lamı / Kaynaklar Toplamı 

 = Kısa ve Uzun vadeli Borçlar / Toplam Pasif
  = Borç Toplamı/Pasif Toplamı
 0,70 = (Banka Kredileri + Satıcılar + Borç Senetleri + 

Çıkarılmış Tahviller) / 10.000 
 0,70 = (Banka Kredileri + 1.500 + 2.500 + 2.000)/ 

10.000 
 Banka Kredileri = 1.000 TL bulunur. 
 Asit Test Oranı: Likidite oranı kısa vadeli borçların 

ödeme gücünün saptanmasına yarar. Bu oran, cari 
oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı kılan bir 
orandır. Asit Test oranı, dönen varlıklardan stoklar dü-
şüldükten sonra kalan tutarın, kısa vadeli borç topla-
mına bölünmesiyle bulunur. Asit-test oranına Likidite 
oranı da denmektedir. 

 Verilen Çekler hesabı düzenleyici hesap olduğun-
dan Dönen varlık toplamı bulunurken – olarak 
alınmalıdır. 

 Asit Test Oranı = (Dönen Varlıklar - Stoklar)/Kısa 
Vadeli Borçlar. Stoklar olmaksızın dönen varlıkları 
dikkate alalım.

 0,8 = (Kasa + Bankalar - Verilen Çekler / ( Banka Kre-
dileri + Satıcılar + Borç Senetleri)

 0,8 = ( 3 000 + Bankalar - 500) / (1.000 + 1.500 + 
2.500)

 Bankalar = 1.500 TL bulunur. 
Doğru cevap C seçeneğidir.

28. Verilen Çekler hesabı düzenleyici hesap olduğun-
dan Dönen varlık toplamı bulunurken (–) olarak 
alınmalıdır. 

 Dönen Varlıklar = Kasa + Bankalar - Verilen Çekler + 
Ticari Mallar 

 =  3.000 + 1.500 - 500 + 2.500
 = 6.500 TL bulunur. 
 Birikmiş Amortismanlar hesabı düzenleyici hesap 

olduğundan Duran varlık toplamı bulunurken (–) 
olarak alınmalıdır. 

 Duran Varlıklar = Demirbaşlar – Birikmiş Amortis-
manlar 

 Aktif Toplamı = Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar 
 10.000  = 6.500 + Demirbaşlar – Birikmiş Amortis-

manlar
 10.000 = 6.500 + 4.500  – Birikmiş Amortismanlar
 Birikmiş Amortismanlar = 1.000 TL bulunur. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

29. Nakit oranı = (Hazır Değerler + Menkul kıymetler) / KVYK 
Mevcut bilgilerle Nakit Oran;

 = (3.000 + 1.500 – 500) / (1.000 + 1.500 + 2.000)

 = 0,80'dir.

 Tahvil çıkarmak uzun vadeli borçlanmaktır. Bu borç-
lanma ile hazır değerler artar, ancak uzun vadeli borç-
lardaki artış kısa vadeli borçları etkilemez. Formülü 
tekrar oluşturup 1'er eşitlersek;

 Nakit Oran = (4.000 + x) / 500 = 1 ⇒ x = 1.000 TL çıkar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

30. Banka Kredilerini ödediğinde Kısa vadeli borçlar aza-
lacak, bunun Kasadan para çıkacağı için dönen varlık 
miktarı da aynı tutar kadar azalacaktır. Bu durumda 
cari oran hesaplaması yapılırken KVYK grubundan 
Banka kredileri hesabı dikkate alınmayacak ve Dönen 
varlıklar da 1.000 TL azalmış olarak hesaplamaya da-
hil edilecektir. Çıkarılmış tahviller uzun vadeli borçlar-
dan olduğu için cari oran kapsamına girmeyecektir. 

 Cari oran = Dönen varlıklar / K.V.Y.K
 = (Kasa + Bankalar - Verilen Çekler + Ticari Mallar)/ 

(Satıcılar + Borç Senetleri)
 = (2 000 + 1.500 - 500 + 2.500) / (1.500 + 2.500)
 = 5.500 / 4.000 
 Cari Oran 1,375 bulunur. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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31. 60 = 360 / Stok Devir Hızı 

 İşletme stoklarını 60 günde bir çeviriyorsa yılda 6 kere 
(360 / 60) stoklarını bitiriyor demektir. Bu nedenle stok 
devir hızının 6 olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

 Stok Devir Hızı: Bu oran, bir dönemin stokları ile sa-
tışları (satışların maliyetleri) arasındaki ilişkiyi görme-
ye yarar. Satılan malların maliyetinin, ortalama stokla-
ra bölünmesiyle hesaplanır.

 Ortalama Stoklar = (Dönem Başı Stoklar + Dönem 
Sonu Stoklar) / 2

 Ortalama Stoklar = (x + 5.000) / 2

 Stok Devir Hızı = Satılan Malların Maliyeti / Ortalama 
Stoklar

 6 = 120.000 / (x + 5.000) / 2

 X = 35.000 TL bulunur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

32. Ortalama etkinlik süresi = ortalama stokta kalma süre-
si + ortalama tahsilat süresi 

 Ortalama stokta kalma süresi 60 gün. Ortalama tah-
silat süresi; 360 / Alacak Devir Hızı = 360 / 10 = 36 
gündür. 

 60 gün + 36 gün = 96 gün ortalama etkinlik süresidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

33. Toplam Maliyet = Sabit Giderler + Değişken Giderler

 Tam maliyet = D.İ.M.M + D.İ.G + Sabit G.Ü.G + Değiş-
ken G.Ü.G

 Soruda birim başına maliyetler verildiğinden;

 = 30 * 10.000 + 20 * 10.000 + 10 * 10.000 + 200.000

 = 800.000 TL

 Kar = Toplam Satışlar – Toplam Maliyetler 

 100.000 = 10.000 * x - 800.000

      x = 90 TL

 Doğru cevap A seçeneğidir.

34. Normal maliyet yönteminde değişken giderlerin tama-
mı, sabit giderlerde kapasite kullanım oranına göre 
dikkate alınır. Buna göre, 

 Normal maliyet = DimmGid + D.İŞÇ.Gid + Değişken 
Güm + Sabit Güm x Kapasite kullanım oranı

 = (30 + 20 + 10).10.000 br + 200.000 x 0,80 = 760.000 TL

Doğru cevap C seçeneğidir.

35. Tarih   Açıklama  Miktar (adet)  Birim Fiyat  

 03.09  Alış     600    90 

 11.09  Alış     300  120

 17.09  Satış   360

 23.09  Alış   1.000  140

 29.09  Satış    600

 17 Eylül tarihinde yapılan satışta; ilk alınan 90 TL fi-
yatlı ve 600 adet maldan 360 adet (90 * 360 = 32.400 
TL) satış yapılacaktır. 29 Eylül tarihinde yapılan satış-
ta; ilk alınan 90 TL fiyatlı ve 240 adet maldan, 120 TL 
fiyatlı ve 300 adet maldan ve 140 TL fiyatlı ve 60 adet 
maldan toplam 600 adet (240 * 90 +  300 * 120 + 60 
* 140 = 66.000 TL) satış yapılacaktır. Geriye 23 Eylül 
tarihinde alınan ve 140 TL maliyetli maldan 940 adet 
kalmış olacaktır. Bu durumda 30 eylül tarihinde bozu-
lan malın (ay sonu stokta kalan malın maliyeti sorul-
saydı da durum değişmeyecekti.) maliyeti de 140 TL 
üzerinden 50 adet mal (140 TL * 50 adet = 7.000 TL)
olarak hesaplanacaktır. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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36. Satışları miktar olarak; satış tarihine göre en son alış-
lardan eleyelim. Buna göre 17 Eylül tarihli, 360 adet 
satış; 11 Eylülden 300 adet, 3 Eylülden 60 adet olarak 
alınmıştır. 3 Eylülde 540 adet stok kalmıştır. 29 Eylül 
tarihli 600 adet satışın tamamı 23 Eylülden alınmış-
tır. 23 Eylülde 400 adet stok kalmıştır. Dönem stok 
maliyeti; (540 adet x 90 TL) + (400 adet x 140 TL) = 
104.600 TL'dir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

37. 7/B seçeneğini kullanan işletme araştırma giderlerini 
796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabının bor-
cunda izler. Bu giderleri yansıtırken 798 Gider Çeşit-
leri Yansıtma hesabını kullanılır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

38. Amortismana tabi tutar = maliyet bedeli – kalıntı (hur-
da) değer

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Mali tablolar; genel kabul görmüş muhasebe ilkele-
rine, tutarlılık ve tam açıklama kavramlarına uygun 
değilse ancak bu uygunsuzluk önemli değilse yani 
"bütün bozulmuyorsa" şartlı görüş verilir.

 Yöntem değiştirme dipnotlarda belirtilmezse de şartlı 
görüş verilir. Şartlı görüşe neden olan olay raporda 
belirtilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

40. Maliyet:

 Alış bedeli : 27.000/1,08 = 25.000 (KDV hariç 

   tutar) 

 İşleme : 7.500 TL

 Paketleme : 1.400 + 800 + 300 = 2.500 TL

 Toplam : 35.000 TL

 Satışlar:

 Beyaz un : 27 ton * 900 = 24.300 TL

 Tam buğday unu : 9 ton * 1.200 = 10.800 TL

 Kepek : 4 ton * 200 = 800 TL

 Toplam : 35.900 TL

 Net kâr = Satışlar – Maliyetler 

 = 35.900-35.000 = 900 TL

Doğru cevap B seçeneğidir.
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