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Bu testte 40 soru vardır.

1. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı 

-	 Memurlar	ve	diğer	kamu	görevlileri,	toplu	sözleşme	
yapma	hakkına	sahiptirler.(2010)

-	 Toplu	 sözleşme	 yapılması	 sırasında	 uyuşmazlık	
çıkması	 halinde	 taraflar	 Kamu	 Görevlileri	 Hakem	
Kuruluna	başvurabilir.	Kamu	Görevlileri	Hakem	Ku-
rulu	kararları	kesindir	ve	 toplu	sözleşme	hükmün-
dedir.(2010)

 b-Grev Hakkı ve Lokavt

-	 Toplu	 iş	sözleşmesinin	yapılması	sırasında,	uyuş-
mazlık	çıkması	halinde	işçiler	grev	hakkına	sahip-
tirler.		

-	 Bu	haklar	iyi	niyet	kurallarına	aykırı	tarzda,	toplum	
zararına	ve	milli	serveti	tahrip	edecek	şekilde	kulla-
nılamaz.

-	 Uyuşmazlıklar	Yüksek	Hakem	Kurulunca	 çözülür.	
Yüksek	Hakem	Kurulunun	kararları	kesindir	ve	top-
lu	iş	sözleşmesi	hükmündedir.

-	 Greve	katılmayanların	işyerinde	çalışmaları,	greve	
katılanlar	tarafından	hiç	bir	şekilde	engellenemez.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Anayasa değişiklikleri;

-	 TBMM	 üyelerinin	 1/3	 (200)	 çoğunluğunun	 yazılı	
teklifi	ile	verilir.

-	 TBMM’de	 anayasa	 değişikliği	 iki	 defa	 görüşülür	
(ivedilik	söz	konusu	değildir)

-	 48	saat	arayla	görüşme	yapılır.	Buna	serinleme	dö-
nemi	denir.

-	 Anayasa	değişikliği	en	az	3/5	(360)	çoğunluk	ile	ka-
bul	edilir.

-	 Değişiklik	3/5	ile	2/3	arası	(360-400)	kabul	edilirse	
Cumhurbaşkanı	Meclise	geri	iade	edebilir.	Meclise	
geri	göndermez	 ise	halk	oylamasına	sunması	zo-
runludur.

-	 2/3	üzeri	 (400	ve	üstü)	kabul	edilirse	cumhurbaş-
kanı	Meclise	geri	gönderebilir	ya	da	halk	oylaması	
yapabilir	(zorunlu	değildir)	ya	da	doğrudan	onaylar.

-	 CB	halkoylaması	kararını	Resmi	Gazetede	yayım-
lar,	bu	yayımdan	60	günden	sonraki	ilk	Pazar	günü	
halkoylaması	yapılır.

-	 Hangi	maddelerin	tek	tek	hangi	maddelerin	birlikte	
halkoyuna	sunulacağına	TBMM	karar	verir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

3. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

-	 Cumhurbaşkanı,	yürütme	yetkisine	 ilişkin	konular-
da	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	çıkarabilir.	

-	 Sadece	sosyal	ve	ekonomik	haklar	düzenlenebilir

-		 Kişi	siyasi	haklar	ve	ödevler	Cumhurbaşkanlığı	ka-
rarnamesiyle	düzenlenemez.	

-	 Anayasada	münhasıran	kanunla	düzenlenmesi	ön-
görülen	konularda	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	
çıkarılamaz.

-		 Kanunda	 açıkça	 düzenlenen	 konularda	 Cumhur-
başkanlığı	kararnamesi	çıkarılamaz.	

-	 Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesi	 ile	 kanunlarda	
farklı	hükümler	bulunması	halinde,	kanun	hüküm-
leri	uygulanır.	

-	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisinin	aynı	konuda	kanun	
çıkarması	durumunda,	Cumhurbaşkanlığı	kararna-
mesi	hükümsüz	hale	gelir.

-	 Resmi	 gazetede	 yayımlandığı	 andan	 itibaren	 yü-
rürlüğe	girer.

-	 Yargı	yolu	açıktır.

 Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

-	 Olağanüstü	 hallerde	 Cumhurbaşkanı,	 olağanüstü	
halin	gerekli	kıldığı	konularda	kararname	çıkarabi-
lir.

	-	 Çekirdek	haklar	dışında	tüm	haklarla	ilgili	Cumhur-
başkanlığı	kararnamesi	çıkarabilir

-	 Kanun	hükmündeki	bu	kararnameler	Resmî	Gaze-
tede	yayımlanır,	aynı	gün	Meclis	onayına	sunulur.

-	 Resmi	 gazetede	 yayımlandığı	 andan	 itibaren	 yü-
rürlüğe	girer.

-	 Savaş	 ve	mücbir	 sebeplerle	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisinin	 toplanamaması	hâli	hariç	olmak	üzere;	
olağanüstü	hal	sırasında	çıkarılan	Cumhurbaşkan-
lığı	kararnameleri	üç	ay	içinde	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisinde	görüşülür	ve	karara	bağlanır.	Aksi	halde	
olağanüstü	 hallerde	 çıkarılan	 Cumhurbaşkanlığı	
kararnamesi	kendiliğinden	yürürlükten	kalkar.

-	 Yargı	yolu	kapalıdır.
Doğru cevap C seçeneğidir.
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4. Yargıtay;

-		 Yargıtay,	Adliye	mahkemelerince	verilen	ve	kanu-
nun	başka	bir	adli	yargı	merciine	bırakmadığı	karar	
ve	hükümlerin	son	inceleme	merciidir.

-	 Yargıtay	 üyeleri,	 birinci	 sınıfa	 ayrılmış	 Adli	 Yargı	
Hakim	 ve	 Cumhuriyet	 savcıları	 ile	 bu	 meslekten	
sayılanlar	arasından	Hakimler	ve	Savcılar	Kurulun-
ca	üye	tamsayısının	salt	çoğunluğu	ile	ve	gizli	oyla	
seçilir.	

-	 Yargıtay	 Birinci	 Başkanı,	 birinci	 başkanvekilleri	
Yargıtay	 Genel	 Kurulunca	 üye	 tamsayısının	 salt	
çoğunluğu	ve	gizli	oyla	dört	yıl	için	seçilirler;	süresi	
bitenler	yeniden	seçilebilirler.

-	 Yargıtay	 Cumhuriyet	 Başsavcısı	 ve	 Cumhuriyet	
Başsavcıvekili,	 Yargıtay	 Genel	 Kurulunun	 ken-
di	 üyeleri	 arasından	 gizli	 oyla	 belirleyeceği	 beşer	
aday	arasından	Cumhurbaşkanı	tarafından	dört	yıl	
için	seçilirler.	Süresi	bitenler	yeniden	seçilebilirler.

-	 Yargıtay	üyeleri	oniki	 (12)	yıl	 için	seçilirler.	Süresi	
dolan	üye	tekrar	seçilemez.

Doğru cevap A seçeneğidir.

5. Yetki ve İmza Devri :

 Yetki	devri	;	karar	alma	yetkisinin	bir	makamdan	diğer	
bir	makama	geçmesidir.

	 Yetki	Devrinin	Koşulları	:	Yetki	devri	yapan	makamın	
bu	yetkiye	sahip	olması	gerekir.

-	 Yetki	devri	aynı	tüzel	kişilik	içinde	hiyerarşik	üstten	
asta	doğru	yapılmalıdır.

-	 Yetki	devri	kanunla	öngörülmüş	olmalıdır.

 Yetki devri açıkça veya zımnen yasaklanmamış ol-
malıdır. VE Yetki devri kısmi olmalıdır. 

-	 Yetki	devri	yeterli	açıklıkta	ve	yazılı	olarak	yapılma-
lıdır.

-	 Devirden	sonra	yapılan	işlemin	gerçek	sahibi	dev-
ralandır.

-	 Devralanın	değişse	bile	,yerine	gelen	bu	yetkiyi	kul-
lanır

	 -Sorumluluk	devralan	makamdadır

 İmza Devri;  karar	alma	ve	bir	işlemi	imzayla	belge-
lendirme	yetkisinin	bir	kişiden	diğer	bir	kişiye	geçme-
sidir.

 İmza devrinin koşulları şunlardır:

-	 İmza	 devri	 yapan	 makamın	 imza	 yetkisine	 sahip	
olması	gerekir.

-	 İmza	devri	aynı	tüzel	kişilik	içinde	hiyerarşik	üstten	
alta	asta	doğru	yapılmalıdır.

-	 İmza	devri	açıkça	veya	zımnen	yasaklanmamış	ol-
malıdır.

-	 İmza	 devri	 kısmi	 olmalıdır.	 VE	 İmza	 devri	 yeterli	
açıklıkta	ve	yazılı	olarak	yapılmalıdır.

-	 Sorumluluk	devreden	makamdadır

-	 İşlemen	gerçek	sahibi	devreden	kişidir

-	 Devralan	kişinin	değişmesi	imza	devrini	sona	erdirir.

-	 Devreden	makam	yetkilerinden	kurtulmuş	sayılmaz

-	 devreden	ile	devralan	bu	yetkiyi	kullanabilir.

 Yetki devri ile imza devrinin karşılaştırılması :

1.	 Yetki	 devrinde	 işlemin	 asıl	 sahibi	 yetkiyi	 devralan	
kişidir,	imza	devrinde	ise	işlemin	asıl	sahibi	devre-
den	makamdır.

2.	 Yetki	devri	bir	makama	yapılırken	imza	devri	kişiye	
yapılır.	

3.	 Yetki	 devrinde	 yetkiyi	 devreden	 ya	 da	 devralan	
makamdaki	kamu	görevlisi	değişse	bile,	yetki	devri	
kaldırılmadıkça	geçerliliğini	korur.	Oysa	imza	dev-
rinde,	imzayı	devreden	yada	devralan	makamdaki	
kamu	görevlisi	değişirse	imza	devri	sona	erer.

4.	 Yetkiyi	 devreden	 makam,	 devir	 işlemini	 ortadan	
kaldırıp	yetkisini	geri	almadıkça,	bir	daha	o	yetkisini	
kullanamaz.	Oysa	imza	devrinde	devreden	makam	
her	zaman	yetkisini	devrettiği	kişinin	yerine	geçe-
rek	işlem	yapabilir.

5.	 Yetki	devrinde	sorumluluk	yetkiyi	devralana	geçer	;	
imza	devrinde	sorumluluk,	imzayı	devreden	de	kalır.

6.	 Yetki	devrinde,	yetkiyi	devralan	kişi,	kanunun	açık	
izni	 olmadıkça	 aldığı	 yetkiyi	 bir	 başka	 makama	
devredemez.	 İmza	devrinde,	 imzayı	devralan	kişi,	
aksi	açıkça	yasaklanmadıkça	yetkisini	bir	başkası-
na	devredebilir.

7.	 Yetki	 devrinde,	 yetkiyi	 devralan	 makamın	 yaptığı	
işlemlerin	hiyerarşik	gücü,	yetkiyi	devreden	maka-
mın	değil,devralan	makamın	 idari	hiyerarşisindeki	
yerine	 bağlıdır.	 İmza	 devrinde,	 imzayı	 devralan	
makamın	yaptığı	işlemlerin	hiyerarşik	gücü	,	imza-
yı	devreden	makamın	idari	hiyerarşisindeki	yerine	
bağlıdır.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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6. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

1.	 Cumhurbaşkanlığı	makamı

A)	CUMHURBAŞKANI:	

B)	Cumhurbaşkanı	özel	kalem	müdürlüğü:	

C)	Cumhurbaşkanı	başdanışmanları:

D)	Özel	temsilci:	

2.	 Cumhurbaşkanlığı	idari	işler	başkanlığı:	En	yüksek	
devlet	 memuru	 idari	 işler	 başkanıdır.5	 Birimden	
oluşur

a)	Hukuk	ve	mevzuat	genel	müdürlüğü

b)	personel	ve	prensipler	genel	müdürlüğü

c)	 güvenlik	işleri	genel	müdürlüğü

d)	destek	ve	mali	hizmetler	genel	müdürlüğü

e)	Koruma	hizmetleri	genel	müdürlüğü

3.	 Cumhurbaşkanlığı	poltika	Kurulları:	Cumhurbaşka-
nı,	kurulların	başkanıdır.	

-	 Kurullar	 en	 az	 üç	 üyeden	 oluşur.	 Kurul	 üyeleri	
Cumhurbaşkanınca	 atanır.	 Cumhurbaşkanı	 kurul	
üyelerinden	birini	başkanvekili	olarak	görevlendirir

  Cumhurbaşkanlığı	 bünyesinde	aşağıda	 yer	 alan	 ku-
rullar	kurulmuştur.

a)	Bilim,	Teknoloji	ve	Yenilik	Politikaları	Kurulu.

b)	Eğitim	ve	Öğretim	Politikaları	Kurulu.

c)	Ekonomi	Politikaları	Kurulu.

ç)	Güvenlik	ve	Dış	Politikalar	Kurulu.

d)	Hukuk	Politikaları	Kurulu.

e)	Kültür	ve	Sanat	Politikaları	Kurulu.

f)	Sağlık	ve	Gıda	Politikaları	Kurulu.

g)	Sosyal	Politikalar	Kurulu.

ğ)	Yerel	Yönetim	Politikaları	Kurulu.

 CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KU-
RULUŞLAR

a)	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı

b)	Devlet	Denetleme	Kurulu

c)	Diyanet	İşleri	Başkanlığı

d)	İletişim	Başkanlığı

e)	Milli	Güvenlik	Kurulu	Genel	Sekreterliği

f)	Milli	İstihbarat	Teşkilatı	Başkanlığı

g)	Milli	Saraylar	İdaresi	Başkanlığı

ğ)	Savunma	Sanayi	Başkanlığı

h)	Strateji	ve	Bütçe	Başkanlığı

ı)	Türkiye	Varlık	Fonu

 CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ

  Cumhurbaşkanlığı	 Kararnamesinin	 bu	 kısmında;	
verilen	 görevleri	 yerine	 getirmek	 üzere	 Cumhurbaş-
kanlığına	bağlı,	özel	bütçeli,	kamu	tüzel	kişiliğini	haiz,	
idarî	 ve	malî	 özerkliğe	 sahip,	Dijital	Dönüşüm	Ofisi,	
Finans	Ofisi,	 İnsan	Kaynakları	Ofisi	 ve	Yatırım	Ofisi	
kurulmuştur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

8. Belediye; 

-	 Belde	sakinlerinin	mahallî	müşterek	nitelikteki	ihti-
yaçlarını	karşılamak	üzere	kurulan	ve	karar	organı	
seçmenler	tarafından	seçilerek	oluşturulan,	idarî	ve	
malî	özerkliğe	sahip	kamu	tüzel	kişisidir.

-		 Nüfusu	5.000	ve	üzerinde	olan	yerleşim	birimlerin-
de	belediye	kurulabilir.	

-	 İl	ve	ilçe	merkezlerinde	belediye	kurulması	zorunlu-
dur.

-	 İçme	 ve	 kullanma	 suyu	 havzaları	 ile	 sit	 ve	 diğer	
koruma	 alanlarında	 ve	meskûn	 sahası	 kurulu	 bir	
belediyenin	sınırlarına	5.000	metreden	daha	yakın	
olan	yerleşim	yerlerinde	belediye	kurulamaz.	

-	 İşlem	dosyası	valinin	görüşüyle	birlikte	İçişleri	Ba-
kanlığına	 gönderilir.	 Cumhurbaşkanı	 kararı	 ile	 o	
yerde	belediye	kurulur.

-	 Nüfusu	2.000'in	altına	düşen	belediyeler,	Cumhur-
başkanı	kararı	ile	köye	dönüştürülür.

 Sınırların kesinleşmesi

-		 Belediye	 sınırları,	 belediye	 meclisinin	 kararı	 ve	
kaymakamın	görüşü	üzerine	valinin	onayı	ile	kesin-
leşir.Kesinleşen	sınırlar	zorunlu	nedenler	olmadık-
ça	beş	yıl	süre	ile	değiştirilemez.

 Belde adının değiştirilmesi

-		 Bir	beldenin	adı,	belediye	meclisi	üye	tam	sayısının	
en	az	dörtte	üç	çoğunluğunun	kararı	ve	valinin	gö-
rüşü	üzerine	İçişleri	Bakanlığının	onayı	ile	değiştiri-
lir.	Bu	karar	Resmî	Gazetede	yayımlanır.	Beldenin	
adının	 değişmesi	 ile	 belediyenin	 adı	 da	 değişmiş	
sayılır.	

 Belediyeler	Belediye	meclisi	kararı;	Danıştayın	görü-
şü	ve	 İçişleri	Bakanlığının	kararıyla	süresi	kırkdokuz	
yılı	geçmemek	üzere	imtiyaz	verebilir

-	 Belediyenin	proje	karşılığı	borçlanma	yoluyla	elde	
ettiği	gelirleri,	şartlı	bağışlar	ve	kamu	hizmetlerinde	
fiilen	kullanılan	malları	ile	belediye	tarafından	tahsil	
edilen	vergi,	resim	ve	harç	gelirleri	haczedilemez.	
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-	 Büyükşehir	belediyeleri	 ile	nüfusu	100.000’in	üze-
rindeki		belediyeler,	kadınlar	ve	çocuklar	için	konu-
kevleri	açmak	zorundadır.	Diğer	belediyeler	de	mali	
durumları	ve	hizmet	 	önceliklerini	değerlendirerek	
kadınlar	ve	çocuklar	için	konukevleri	açabilirler.	

 Belediyenin organları:

 A-Belediye Meclisi : En	 yüksek	 görüşme	 ve	 karar	
organıdır.	Belediye	başkanı	başkanlık	eder. 

-	 En	az	9,en	fazla	55	üyeden	oluşur.

 Belediye	meclisi,	(bir	aylık	tatil	hariç)	her	ayın	ilk	haf-
tası	toplanır.		Bütçe	görüşmeleri	en	çok	20,	diğer	top-
lantılar	en	çok	5	gün	sürer.	

-	 Tamsayının	salt	çoğunluğuyla	toplanır,	katılanların	
salt	çoğunluğuyla	karar	verir.	

-	 Meclis	 üyeliklerinin	 herhangi	 bir	 nedenden	 dolayı	
boşalması		ve	üye	tamsayısının	altına	düşmesi	ha-
linde	 veya	 yeni	 belediye	 kurulması	 halinde,mülki	
idari	 amiri	 30	 gün	 içinde	 seçim	 kurullarına	 bildirir	
ve	seçim	yapılır	lakin	seçimlere	1	yıldan	az	bir	süre	
kalmış	ara	seçime	gidilemez.

-	 Üyeler	5	yıl	için	seçilir	ve	seçilebilmek	için	MV	olma	
yeterliliğine	sahip	olmak	gerekir	

 Belediye	başkanı,	belediye	meclisi	 tarafından	alınan	
kararları	beş	gün	içinde	iade	edebilir.	Belediye	Meclisi	
ısrar	ederse,	karar	kesinleşir.	Başkan,	bu	karar	aley-
hine	10	gün	içinde	idari	yargıya	başvurabilir.	

	 Kesinleşen	kararlar	en	geç	7	gün	içinde	mahallin	en	
büyük	mülki	idare	amirine	gönderilir.	Mülki	idare	amiri-
ne	gönderilmeyen	kararlar	yürürlüğe	girmez.	Kesinle-
şen	belediye	meclisi	kararlarının	özetleri	7	gün	içinde	
halka	duyurulur.	

 Meclisin görev ve yetkileri

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

b)	 Bütçe	 ve	 kesinhesabı	 kabul	 etmek,	 bütçede	 ku-
rumsal	 kodlama	 yapılan	 birimler	 ile	 fonksiyonel	
sınıflandırmanın	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.	

e)		Taşınmaz	mal	alımına,	satımına,	takasına,	tahsisi-
ne,	tahsis	şeklinin	değiştirilmesine	veya	tahsisli	bir	
taşınmazın	kamu	hizmetinde	ihtiyaç	duyulmaması	
hâlinde	tahsisin	kaldırılmasına;	üç	yıldan	fazla	kira-
lanmasına	ve	süresi	otuz	yılı	geçmemek	kaydıyla	
bunlar	üzerinde	sınırlı	aynî	hak	tesisine	karar	ver-
mek.

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	
beşbin	YTL'den	 fazla	 dava	 konusu	 olan	 belediye	
uyuşmazlıklarını	sulh	ile	tasfiyeye,	kabul	ve	feraga-
te	karar	vermek.

i)		 Türk	Ticaret	Kanununa	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,	 kurul-
muş	birliklere	katılmaya	veya	ayrılmaya	karar	ver-
mek.

p)	 Yurt	 içindeki	 ve	 İçişleri	 Bakanlığının	 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.
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-	 beldeyi	 tanıtıcı	amblem,	flama	ve	benzerlerini	ka-
bul	etmek.	

-	 Konut	,sanayii,ticaret	alanlarını	belirlemek	ve	kent-
sel	dönüşüm	projeleri	uygulamak

 İl	 ve	 ilçe	belediyeleri	 ile	nüfusu	10.000'in	üzerindeki	
belediyelerde	plân	ve	bütçe	 ile	 imar	komisyonlarının	
kurulması	zorunludur.

 Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları

	-	Belediye	meclisi,	bilgi	edinme	ve	denetim	yetkisini	
faaliyet	raporunu	değerlendirme,	denetim	komisyo-
nu,	 soru,	 genel	 görüşme	 ve	 gensoru	 yoluyla	 kul-
lanır.

 Meclis üyeliğinin sona ermesi

-	 ölüm	ve	istifa	durumunda	kendiliğinden	sona	erer.	
Meclis	üyeliğinden	istifa	dilekçesi	belediye	başkan-
lığına	verilir	ve	başkan	tarafından	meclise	sunulur.	

-	 Özürsüz	 veya	 izinsiz	olarak	arka	arkaya	üç	birle-
şim	 günü	 veya	 bir	 yıl	 içinde	 yapılan	 toplantıların	
yarısına	 katılmayan	 üyenin	 üyeliğinin	 düşmesine,	
savunması	alındıktan	sonra	üye	tam	sayısının	salt	
çoğunluğuyla	karar	verilir.	

-	 Belediye	meclisi	üyeliğine	seçilme	yeterliğinin	kay-
bedilmesi	durumunda,	valinin	bildirmesi	üzerine	Da-
nıştay	tarafından	üyeliğin	düşmesine	karar	verilir.	

  Meclisin feshi: Belediye meclisi; 

	 a)	Kendisine	kanunla	verilen	görevleri	 süresi	 içinde	
yapmayı	ihmal	eder	ve	bu	durum	belediyeye	ait	iş-
leri	sekteye	veya	gecikmeye	uğratırsa,	

	b)	Belediyeye	verilen	görevlerle	ilgisi	olmayan	siyasî	
konularda	karar	alırsa,	

  İçişleri	Bakanlığının	bildirimi	üzerine	Danıştayın	kararı	
ile	feshedilir.	

		 İçişleri	 Bakanlığı	 gerekli	 gördüğü	 takdirde	 meclisin	
feshine	dair	bildirim	ile	birlikte,	karar	verilinceye	kadar	
meclis	toplantılarının	ertelenmesini	de	ister.	Danıştay,	
bu	hususu	en	geç	bir	ay	içinde	karara	bağlar.	

 B-Belediye encümeni: Belediye	encümeni,	belediye	
başkanının	başkanlığında;

a)	 İl	 belediyelerinde	 ve	 nüfusu	 100.000'in	 üzerinde-
ki	 belediyelerde,	 belediye	meclisinin	her	 yıl	 kendi	
üyeleri	arasından	bir	yıl	için	gizli	oyla	seçeceği	üç	
üye,	malî	hizmetler	birim	amiri	ve	belediye	başkanı-
nın	birim	amirleri	arasından	bir	yıl	için	seçeceği	iki	
üye	olmak	üzere	yedi	kişiden,

b)	Diğer	belediyelerde,	belediye	meclisinin	her	yıl	ken-
di	üyeleri	arasından	bir	yıl	için	gizli	oyla	seçeceği	iki	
üye,	malî	hizmetler	birim	amiri	ve	belediye	başkanı-
nın	birim	amirleri	arasından	bir	yıl	için	seçeceği	bir	
üye	olmak	üzere	beş	kişiden,Oluşur.

-	 Belediye	 başkanının	 katılamadığı	 toplantılarda,	
belediye	başkanının	görevlendireceği	başkan	yar-
dımcısı	veya	encümen	üyesi,	encümene	başkanlık	
eder.

 C-Belediye başkanı: Belediye	başkanı,	belediye	ida-
resinin	başı	 ve	belediye	 tüzel	 kişiliğinin	 temsilcisidir.	
Belediye	 başkanı,	 ilgili	 kanunda	 gösterilen	 esas	 ve	
usûllere	göre	seçilir.

 Belediye başkanlığının sona ermesi: 

-		 Belediye	başkanlığı,	ölüm	ve	istifa	hâllerinde	kendi-
liğinden	sona	erer.

 Belediye başkanının;

a)	Mazeretsiz	ve	kesintisiz	olarak	yirmi	günden	fazla	
görevini	terk	etmesi	ve	bu	durumun	mahallin	mülkî	
idare	amiri	tarafından	belirlenmesi,

b)	Seçilme	yeterliğini	kaybetmesi,

c)	Görevini	sürdürmesine	engel	bir	hastalık	veya	sa-
katlık	durumunun	yetkili	sağlık	kuruluşu	raporuyla	
belgelenmesi,

d)	 Meclisin	 feshine	 neden	 olan	 eylem	 ve	 işlemlere	
katılması,	Hâllerinden	birinin	meydana	gelmesi	du-
rumunda	 İçişleri	 Bakanlığının	 başvurusu	 üzerine	
Danıştay	kararıyla	başkanlık	sıfatı	sona	erer.

 Gensoru	 önergesinin	 kabul	 edilmesi	 veya	 faaliyet	
raporunun	meclis	üye	tam	sayısının	¾	çoğunluğu	ile	
kabul	edilirse	,mülki	 idari	amiri	 tarafından	dosya	Da-
nıştaya	gönderilir	ve	danıştay	kararı	ile	belediye	baş-
kanlığı	sona	erer.						

Doğru cevap B seçeneğidir.
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8. İdari makamların sükutu:

-		 İlgililer,	haklarında	idari	davaya	konu	olabilecek	bir	
işlem	veya	eylemin	yapılması	için	idari	makamlara	
başvurabilirler.

-		 Altmış	 gün	 içinde	bir	 cevap	 verilmezse	 istek	 red-
dedilmiş	sayılır.	İlgililer	altmış	günün	bittiği	tarihten	
itibaren	 dava	 açma	 süresi	 içinde,	 konusuna	 göre	
Danıştaya,	 idare	 ve	 vergi	 mahkemelerine	 dava	
açabilirler.	Altmış	günlük	süre	içinde	idarece	verilen	
cevap	kesin	değilse	ilgili	bu	cevabı,	isteminin	red-
di	sayarak	dava	açabileceği	gibi,	kesin	cevabı	da	
bekleyebilir.	Bu	takdirde	dava	açma	süresi	işlemez.	
Ancak,	bekleme	süresi	başvuru	tarihinden	itibaren	
altı	ayı	geçemez.

Doğru cevap A seçeneğidir.

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

a)		Görev	ve	yetki,

b)		İdari	merci	tecavüzü,

c)		Ehliyet,

d)		İdari	bir	işlem	olup	olmadığı,

e)		Süre	aşımı,

f)		Husumet,

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

	 İdari	 yargının	 görevli	 olduğu	 konularda	 ise	 görevli	
veya	yetkili	olmayan	mahkemeye	açılan	davanın	gö-
rev	veya	yetki	yönünden	reddedilerek	dava	dosyası-
nın	 görevli	 veya	 yetkili	 mahkemeye	 gönderilmesine	
karar	verir	dolayısıyla

Doğru cevap C seçeneğidir.

10. Yürütmenin durdurulması 

-	 Danıştayda	veya	idari	mahkemelerde	dava	açılma-
sı	 dava	 edilen	 idari	 işlemin	 yürütülmesini	 durdur-
maz.

-		 Danıştay	veya	 idari	mahkemeler,	 idari	 işlemin	uy-
gulanması	halinde	telafisi	güç	veya	imkânsız	zarar-
ların	doğması	ve	idari	işlemin	açıkça	hukuka	aykırı	
olması	şartlarının	birlikte	gerçekleşmesi	durumun-
da,	davalı	idarenin	savunması	alındıktan	veya	sa-
vunma	süresi	geçtikten	sonra	gerekçe	göstererek	
yürütmenin	durdurulmasına	karar	verebilirler.	

-	 Uygulanmakla	etkisi	 tükenecek	olan	 idari	 işlemle-
rin	yürütülmesi,	savunma	alındıktan	sonra	yeniden	
karar	 verilmek	 üzere,	 idarenin	 savunması	 alın-
maksızın	da	durdurulabilir.	Ancak,	kamu	görevlileri	
hakkında	tesis	edilen	atama,	naklen	atama,	görev	
ve	unvan	değişikliği,	geçici	veya	sürekli	görevlen-
dirmelere	ilişkin	idari	işlemler,	uygulanmakla	etkisi	
tükenecek	olan	idari	işlemlerden	sayılmaz.	

-	 Yürütmenin	durdurulması	kararlarında	idari	işlemin	
hangi	gerekçelerle	hukuka	açıkça	aykırı	olduğu	ve	
işlemin	 uygulanması	 halinde	 doğacak	 telafisi	 güç	
veya	 imkânsız	 zararların	 neler	 olduğunun	 belirtil-
mesi	zorunludur.	

-	 Sadece	ilgili	kanun	veya	Cumhurbaşkanlığı	karar-
namesi	 hükmünün	 iptali	 istemiyle	Anayasa	 Mah-
kemesine	 başvurulduğu	 gerekçesiyle	 yürütmenin	
durdurulması	kararı	verilemez.

-	 Dava	dilekçesi	ve	eklerinden	yürütmenin	durdurul-
ması	isteminin	yerinde	olmadığı	anlaşılırsa,	davalı	
idarenin	savunması	alınmaksızın	 istem	reddedile-
bilir.	

-	 Vergi	 mahkemelerinde,	 vergi	 uyuşmazlıklarından	
doğan	davaların	açılması,	 tarh	edilen	vergi,	resim	
ve	harçlar	 ile	benzeri	mali	yükümlerin	ve	bunların	
zam	ve	cezalarının	dava	konusu	edilen	bölümünün	
tahsil	işlemlerini	durdurur.	

-	 Yürütmenin	 durdurulması	 kararları	 teminat	 karşı-
lığında	 verilir;	 ancak,	 durumun	 gereklerine	 göre	
teminat	 aranmayabilir.	 Taraflar	 arasında	 teminata	
ilişkin	olarak	çıkan	anlaşmazlıklar,	yürütmenin	dur-
durulması	 hakkında	 karar	 veren	 daire,	 mahkeme	
veya	hakim	tarafından	çözümlenir.	İdareden	ve	adli	
yardımdan	 faydalanan	 kimselerden	 teminat	 alın-
maz.
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-	 Yürütmenin	 	 durdurulması	 istemleri	 hakkında	 ve-
rilen	kararlar;	Danıştay	dava	dairelerince	verilmiş-
se	konusuna	göre	İdari	veya	Vergi	Dava	Daireleri		
Kurullarına,	bölge		idare		mahkemesi			kararlarına		
karşı		en		yakın		bölge		idare		mahkemesine,		idare		
ve		vergi		mahkemeleri			ile				tek		hakim			tarafından		
verilen			kararlara			karşı		bölge		idare		mahkeme-
sine		kararın	tebliğini	izleyen	günden	itibaren	yedi	
gün	 içinde	 bir	 defaya	mahsus	 olmak	 üzere	 itiraz	
edilebilir.	

-	 İtiraz	 edilen	 merciler,	 dosyanın	 kendisine	 gelişin-
den	itibaren	yedi	gün	içinde	karar	vermek	zorunda-
dır.	İtiraz	üzerine	verilen	kararlar	kesindir.

-	 Yürütmenin	durdurulması	kararı	verilen	dava	dos-
yaları	öncelikle	incelenir	ve	karara	bağlanır

-	 Yürütmenin	 durdurulmasına	 dair	 verilen	 kararlar	
onbeş	gün	içinde	yazılır	ve	imzalanır.

-	 Aynı	 sebeplere	 dayanılarak	 ikinci	 kez	 yürütmenin	
durdurulması	isteminde	bulunulamaz.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. HATA:

 A-Hukuki Hata: Ceza	 yasalarını	 bilmemek	mazeret	
sayılmaz.	Örneğin	eşini	zina	yaparken	yakalayan	eş,	
onu	öldürme	hakkına	sahip	olduğunu	düşünüyorsa	bu	
hukuksal	bir	hatadır.	Bu	suçu	ortadan	kaldırmaz,	kişi	
ceza	alır.	

	 2005’te	 5377	 sayılı	 yasayla	 işlediği	 eylemin	 haksız-
lık	 oluşturduğu	 konusunda	 kaçınılmaz	 bir	 yanılgıya	
düşen	kişi	cezalandırılmaz.	Örneğin;	kendisine	miras	
kalan	tarihi	eser	bir	eşyayı	kültür	bakanlığına	bildirme-
yen	kişi	ceza	almaz.	Tabii	ki	bunu	bilmemesi	gerekir.	

 B- FİİLİ HATA:	Fail	hatasını	bilseydi	o	davranıştan	ka-
çınacağı	hallerde	söz	konusudur.	

-	 Fiili	hata	halinde	taksirden	dolayı	sorumluluğu	orta-
dan	kaldırmamaktadır.	

-	 Fiili	 hata	 suçu	 oluşturan	 fiilin	 kurucu	 unsurlarının	
bilinmemesidir

-	 Fiili	hata	kastı	ortadan	kaldırır

-	 Hatası	sonucu	cezayı	artıran	bir	nedenin	var	oldu-
ğunu	zanneden	kimsenin	cezası	bu	nedenden	do-
layı	artırılmaz.	

 Örnek: Marmaris’e	tatil	için	gittiğinde	otobüsten	iner-
ken	acele	ile	başkasının	valizini	alan	hırsız	değildir.	

	 *	 Fail	kastettiğinden	daha	ağır	bir	sonuç	ortaya	çık-
mışsa	fail	ortaya	çıkan	sonuçtan	değil	kast	ettiği	
sonuçtan	 sorumlu	 olur.	 Örneğin	 gümüş	 bilezik	
çalmak	isterken	altın	bilezik	çalan	kişi	gümüş	çal-
maktan	sorumlu	olur.	

	 *	 Kast	ettiğinden	daha	hafif	sonuç	ortaya	çıkmışsa	
sonuçtan	sorumlu	olur.	Örneğin	Altın	çalmak	ister-
ken	gümüş	çalan	kişi	gümüşten	sorumlu	olur.	

 Örneğin; Annesini	 öldürmek	 isterken	 yanlışlıkla	 ba-
basını	öldüren,	fiili	hayata	düşmüştür	ve	sadece	insan	
öldürmeden	sorumlu	olur.	

 “ZANNETME	ve	SANMA	gibi	 ifadeler	varsa	hata	hü-
kümleri	uygulanır.”

Doğru cevap B seçeneğidir.
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12. ŞERİKLİK: Suçun	 icrasına	 katılmakla	 birlikte,	 yasal	
tanımındaki	 haksızlığı	 gerçekleştirmeyen	 diğer	 suç	
ortaklarının	hukuksal	durumudur.	Yani	suç	 işlenirken	
egemenliği	olmasa	da	sorumludur.

 KOŞULLARI: -Kasten	 ve	hukuka	aykırı	 işlenmiş	 bir	
eylemin	varlığı

-	 İlgili	suçun	en	azından	teşebbüs	aşamasına	varmış	
olması

 ŞERİKLİK TÜRLERİ

 A-AZMETTİRME: Hiçbir	 suç	 işleme	 kararı	 olmayan	
bir	kişiye	suç	işletilmesidir.

   Koşulları:  Kasten	 bir	 suça	 bir	 kişinin	 azmettirmesi	
gerekir.

*	 Azmettiren	 belli	 değilse	 fiili	 işleyen	 cezalandırılır,	
azmettireni	bildiren	kişiye	indirim	yapılır.

-	 Azmettirmeden	sorumlu	tutmak	için	suç	tamamlan-
malı	veya	en	az	teşebbüste	kalmalıdır.

-	 Azmettiren	suçu	işleyenle	aynı	cezayı	alır
*	 Azmettirmede	 fail	 özgür	 iradesi	 ile	 hareket	

ederken,dolaylı	 faillikte	suç	 işleyen	suç	 işlediğinin	
farkında	değildir.

-	 Azmettirmede	suçu	işleyen,	azmettiren	için	suç	iş-
lediğini	bilir	dolaylı	 fail	kendisi	 için	hareket	ettiğini	
zanneder.

-	 Azmettirmede,	 azmettirenin	 yanında	 azmettirilen	
kişide	 ceza	 alır,oysa	 faillikte	 suçta	 kullanılan	 kişi	
cezalandırılmaz.

 Üstsoy	ve	altsoy	ilişkisinden	doğan	nüfuz	kullanılmak	
suretiyle	suça	azmettirme	halinde,	azmettirenin	ceza-
sı	üçte	birden	yarısına	kadar	artırılır.

 B-YARDIM ETME (muavenet ve müzaherette bu-
lunma): Bir	kimsenin	kasten	işlemekte	olduğu	bir	suç	
için	maddi	veya	manevi	olarak	desteklenmesidir.

 1. Manevi yardım: Suç	 işlemeyi	 düşünen	 fakat	 bu	
konuda	henüz	net	 bir	 kararı	 olmayanı	 suç	 işlemeye	
yöneltmektir.

 Şekilleri:     

a) TEŞVİK:	Mevcut	ama	ortaya	çıkmamış	bir	düşün-
ceyi	 ortaya	 çıkarmak	 .	 Örneğin	 hırsızlık	 yapmayı	
düşünene	yaparsan	iyi	olur	diye	telkinde	bulunmak

b) Suç kararını kuvvetlendirmek: Ortaya	çıkan	fakat	
bazı	 nedenlerden	 ötürü	 icra	 edilemeyen	 karar	 için	
kişinin	cesaretlendirlmesi.	Örneğin;kan	davalısını	öl-
dürmeye	karar	vermiş	birine	hadi	tetiğe	bas	demek.

c) Yardımda bulunacağını vaat etme: Örneğin	 ci-
nayet	işleyecek	kişiye	Mapusta	sana	ben	bakarım	
demek.

d) Yol göstermek: Hırsızlık	yapacak	kişiye	arka	kapı-
dan	gir	daha	kolay	demek

Doğru cevap A seçeneğidir.

13. Hükmedilen	bir	yıl	veya	daha	az	süreli	hapis	cezası,	
kısa	süreli	hapis	cezasıdır.

	 Kısa	süreli	hapis	,	suçlunun	kişiliğine,	sosyal	ve	eko-
nomik	durumuna,	yargılama	sürecinde	duyduğu	piş-
manlığa	ve	suçun	işlenmesindeki	özelliklere	göre;

a)		Adlî	para	cezasına,

b)	Mağdurun	 veya	 kamunun	 uğradığı	 zararın	 aynen	
iade,	suçtan	önceki	hale	getirme	veya	tazmin	sure-
tiyle,	tamamen	giderilmesine,

c)		En	az	iki	yıl	süreyle,	bir	meslek	veya	sanat	edinme-
yi	sağlamak	amacıyla,	gerektiğinde	barınma	imka-
nı	da	bulunan	bir	eğitim	kurumuna	devam	etmeye,

d)	Mahkûm	olunan	cezanın	yarısından	bir	katına	ka-
dar	süreyle,	belirli	yerlere	gitmekten	veya	belirli	et-
kinlikleri	yapmaktan	yasaklanmaya,

e)	dikkat	ve	özen	yükümlülüğüne	aykırı	davranılarak	
suç	 işlenmiş	 olması	 durumunda;	mahkûm	olunan	
cezanın	 yarısından	 bir	 katına	 kadar	 süreyle,	 ilgili	
ehliyet	ve	ruhsat	belgelerinin	geri	alınmasına,	belli	
bir	meslek	ve	sanatı	yapmaktan	yasaklanmaya,

f)		Mahkûm	olunan	cezanın	yarısından	bir	katına	ka-
dar	süreyle	ve	gönüllü	olmak	koşuluyla	kamuya	ya-
rarlı	bir	işte	çalıştırılmaya,	Çevrilebilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

14. -		 Sanık,	 yetkisizlik	 iddiasını,	 ilk	derece	mahkeme-
lerinde	 duruşmada	 sorgusundan,	 bölge	 adliye	
mahkemelerinde	 incelemenin	başlamasından	ve	
duruşmalı	 işlerde	 inceleme	 raporunun	 okunma-
sından	önce	bildirir.

	 -		 Yetkisizlik	 iddiasına	 ilişkin	karar,	 ilk	derece	mah-
kemelerinde	 sanığın	 sorgusundan	 önce,	 bölge	
adliye	mahkemelerinde	duruşmasız	 işlerde	 ince-
lemenin	hemen	başlangıcında,	duruşmalı	işlerde	
inceleme	raporu	okunmadan	önce	verilir.	Bu	aşa-
malardan	 sonra	 yetkisizlik	 iddiasında	 bulunula-
mayacağı	gibi	mahkemeler	de	bu	hususta	re'sen	
karar	veremez.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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15. Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme:

 Hâkimin	 reddi	 istemine	mensup	olduğu	mahkemece	
karar	verilir.	Ancak,	reddi	istenen	hâkim	müzakereye	
katılamaz.	Bu	nedenle	mahkeme	teşekkül	edemezse	
bu	hususta	karar	verilmesi;

-		 Reddi	 istenen	 hâkim	 asliye	 ceza	 mahkemesine	
mensup	ise	bu	mahkemenin	yargı	çevresi	içerisin-
de	bulunan	ağır	ceza	mahkemesi	karar	verir.

-		 Reddi	istenen	hâkim	ağır	ceza	mahkemesine	men-
sup	 ise	 o	 yerde	 ağır	 ceza	 mahkemesinin	 birden	
fazla	dairesinin	bulunması	hâlinde,	numara	olarak	
kendisini	 izleyen	 daireye,	 son	 numaralı	 daire	 için	
(1)	numaralı	daireye;	o	yerde	ağır	ceza	mahkeme-
sinin	 tek	 dairesi	 bulunması	 hâlinde	 ise,	 en	 yakın	
ağır	ceza	mahkemesi	karar	verir.

-		 Bölge	adliye	mahkemesi	ceza	dairelerinin	başkan	
ve	 üyelerinin	 reddi	 istemi,	 reddedilen	 başkan	 ve	
üye	katılmaksızın	görevli	olduğu	dairece	incelene-
rek	karara	bağlanır.

-		 Ret	istemi	sulh	ceza	hâkimine	karşı	ise,	yargı	çev-
resi	 içinde	 bulunduğu	 asliye	 ceza	mahkemesi	 ve	
tek	hâkime	karşı	ise,	yargı	çevresi	içerisinde	bulu-
nan	ağır	ceza	mahkemesi	karar	verir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

16. Yeminsiz dinlenecekler;

-		 Dinlenme	 sırasında	 onbeş	 yaşını	 doldurmamış	
olanlar,

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

-		 Soruşturma	veya	kovuşturma	konusu	suçlara	 işti-
rakten	veya	bu	suçlar	nedeniyle	suçluyu	kayırmak-
tan	ya	da	suç	delillerini	yok	etme,	gizleme	veya	de-
ğiştirmekten	şüpheli,	sanık	veya	hükümlü	olanlar.

 Yasal	bir	sebep	olmaksızın	tanıklıktan	veya	yeminden	
çekinen	tanık	hakkında,	bundan	doğan	giderlere	hük-
medilmekle	beraber,	yemininin	veya	tanıklığının	ger-
çekleştirilmesi	 için	dava	hakkında	hüküm	verilinceye	
kadar	 ve	her	hâlde	üç	ayı	geçmemek	üzere	disiplin	
hapsi	 verilebilir.	 Kişi,	 tanıklığa	 ilişkin	 yükümlülüğüne	
uygun	 davranması	 halinde,	 derhâl	 serbest	 bırakılır.	
Her	tanık,	ayrı	ayrı	ve	sonraki	tanıklar	yanında	bulun-
maksızın	dinlenir.

-		 Tanıklar,	kovuşturma	evresine	kadar	ancak	gecik-
mesinde	sakınca	bulunan	veya	kimliğin	belirlenme-
sine	ilişkin	hâllerde	birbirleri	 ile	ve	şüpheli	 ile	yüz-
leştirilebilirler.

-		 Tanıkların	 dinlenmesi	 sırasındaki	 görüntü	 veya	
sesler	kayda	alınabilir.	Ancak;

a)	Mağdur	çocukların,

b)	Duruşmaya	getirilmesi	mümkün	olmayan	ve	tanıklı-
ğı	maddî	gerçeğin	ortaya	çıkarılması	açısından	zo-
runlu	olan	kişilerin,	tanıklığında	bu	kayıt	zorunludur

Doğru cevap C seçeneğidir.
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17. Ad,	bir	kişiyi	diğerlerinden	ayıran	araçtır.	Öz	ad,	aynı	
aileye	mensup	olanları	ayırt	eder.	Bir	kişi	birden	fazla	
öz	ad	kullanabilir.	Çocuğun	ismini	ana-baba	koyar.	

	 Evlat	 edinen	 isterse	 çocuğa	 yeni	 bir	 isim	 verebilir,	
ancak	evlatlık	ayırt	etme	gücüne	sahipse	izine	gerek	
vardır.	

-	 Lakap	(TMK’da	düzenlenmemiş-	Bir	kimseye	baş-
kalarının	benzetmelerle	uydurdukları	ad),	müstear	
ad	(TMK’da	düzenlenmemiş-	mahlas,	bir	kimsenin	
gerçek	adının	dışında,	kendisini	insanlara	tanıttığı	
ad),	ticari	adlar	

 SOYADI, Her Türk vatandaşının bir soyadı olması 
kanuni zorunluluktur. Soyadı doğumla veya son-
radan kazanılabilir. 

-	 Evlilik	 içinde	 doğan	 çocuğun	 soyadı	 ailenin	 (ba-
banın)	 soyadıdır.	 Evlilik	 dışında	 doğan	 çocuk	 ise	
babalık	 davası	 veya	 tanıma	 ile	 babanın	 soyadını	
alabilir,	bunun	dışındaki	hallerde	annenin	soyadını	
alır.	Soyadı	seçme	yoluyla	,	soybağı	yolu	ile,	evlen-
me	 ile	 (kadın	eş),	evlat	edinme	 ile	 (evlatlık),	 idari	
karar	ile	mümkündür

	•		Soyadı	nizamnamesine	göre;	yabancı	ırk	ve	millet	
isimleri	soyadı	olarak	kullanılamaz.	Aşiret	veya	ka-
bileye	ilişik	anlatan	soyadları	kullanılamaz.	Eski	ve	
yeni	 devlet	 kadrosundaki	 rütbe	 ve	memuriyet	 bil-
diren	soyadları	kullanılamaz.	Genel	ahlaka	uygun	
olmayan,	gülünç,	 iğrenç,	hakaret	 içeren	soyadları	
kullanılamaz.	 Ün	 salmış	 büyüklere	 ilişkin	 soyad-
ları	bu	kişilere	ilişik	resmi	kayıtlarla	sabit	olmadık-
ça	kullanılamaz	ve	yeniden	 takılamaz.	Aksi	halde	
Cumhuriyet	 Savcısı	Asliye	Hukuk	Mahkemesinde	
dava	açar.	

•		 Evlilik	 içinde	 veya	 herhangi	 bir	 nedenle	 evliliğin	
sona	 ermesinden	 başlayarak	 üç	 yüz	 gün	 içinde	
Türk	 babadan	 veya	Türk	 anadan	 doğan	 çocuklar	
doğumlarından	başlayarak	

 Türk vatandaşlığı kazanırlar. Bunlar, babanın so-
yadını alırlar ve aile kütüğünde babalarının hane-
sine yazılırlar. 

•		 Evlilik	içinde	doğan	çocuğun	soybağı	baba	tarafından	
reddedilmişse,	çocuk	ananın	bekarlık	soyadını	alır.	

•		 Evlilik	 dışında	 veya	 evliliğin	 sona	 ermesinden	 iti-
baren	300	günden	sonra	doğan	veya	baba	tarafın-
dan	mahkeme	kararı	ile	soybağı	reddedilen	çocuk;	
anasının	 bekarlık	 hanesine,	 anasının	 soyadı	 ve	
anasının	bildireceği	baba	adı	ile	tescil	edilir.	Ancak,	
ana	önceki	evliliğinden	dolayı	çift	soyadı	taşıyorsa	
çocuk	onun	bekarlık	soyadını	alır.	

•		 Ananın	soyadını	taşıyan	çocuk	ananın	evlenmesiy-
le	 gerçekleşen	soyadı	 değişikliğinden	etkilenmez.	
Yani	ana	başkası	ile	evlense	de	çocuk	onun	bekar-
lık	 soyadını	 taşır.	Ancak	ana	çocuğun	gerçek	ba-
bası	ile	evlenmişse	çocuk	babasının	soyadını	taşır.	
Baba	ile	çocuk	arasında	tanıma,	babalık	davası	ne-
denleriyle	soybağı	kurulunca	da	babanın	soyadını	
alır.	

•		 Kadın	 evlenmekle	 kocasının	 soyadını	 alır.	Ancak	
evlendirme	memuruna	veya	sonradan	nüfus	idare-
sine	 yapacağı	 yazılı	 başvuruyla	 kocasının	 soyadı	
önüne	kızlık	soyadı	veya	eski	kocası	ölmüşse	onun	
soyadını	alabilir.	Önceki	soyadı,	koca	soyadı	ile	bir-
likte	tescil	edilen	kadın,	sadece	kocasının	soyadını	
taşımak	isterse	mahkeme	kararı	gerekir.	

•		 Boşanma	halinde	kadın,	evlenmeden	önceki	soya-
dını	yeniden	alır.	Kadının,	boşandığı	kocasının	so-
yadını	kullanmakta	menfaati	bulunduğu	ve	bunun	
kocaya	 bir	 zarar	 vermeyeceği	 ispatlanırsa,	 istemi	
üzerine	hakim,	kocasının	soyadını	taşımasına	izin	
verir.	Koca,	koşullar	değişirse	bu	iznin	kaldırılması-
nı	isteyebilir.

-	 Bulunmuş	kişilere	tutanak	ile	nüfus	müdürlüğü	ad-
soyad,	ana	adı-baba	adı	verir	

 ADIN KORUNMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ

 Ad,	 kişinin	manevi	 bütünlüğüne	dahil	 kişilik	 hakkıdır	
ve	 bu	 kapsamda	 korunur.	Adın	 değiştirilmesi	 ise	 ya	
nüfus	kaydının	düzeltilmesi	davası	 (ad	sicilde	yanlış	
yazılmışsa)	 ile	 ya	 da	 ad	 değiştirilmesi	 davası	 (haklı	
sebep	 olmalı)	 ile	 mümkün	 olur.	 Dava	Asliye	 Hukuk	
Mahkemesinde	 	 açılır.	 Karar	 nüfus	 siciline	 kayıt	 ve	
ilan	edilir.	Ad	değişikliğinden	zarar	gören	diğer	kişiler	
1	yıl	içinde	iptalini	isteyebilirler.	Evlilik	devam	ederken	
kadın	 soyadını	 değiştiremez	 ancak	 kocanın	 soyadı	
önüne	kendi	soyadını	kullanabilir.	Çocuklar	da	ergin	
olana	kadar	soyadlarını	değiştiremezler.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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18. Gerçek	veya	tüzel	kişilerin	yeterli	mal	ve	hakları	belirli	
ve	sürekli	bir	amaca	özgülemeleriyle	oluşan	tüzel	kişi-
liğe	sahip	mal	topluluklarıdır.	

-	 Vakıflarda	üyelik	söz	konusu	olabilir.

-		 Vakıf	birden	fazla	amaç	için	kurulabilir.	

-	 Vakfeden	gerçek	veya	tüzel	kişi	olabilir.	

-	 Vakıf	 kurma	 iradesi	 ya	 resmi	 senetle	 veya	ölüme	
bağlı	 tasarrufla	 (vasiyetname)	 ile	 açıklanır.	 Vasi-
yetname	 yapabilmek	 için	 temyiz	 kudretine	 sahip	
olmak	ve	15	yaşını	doldurmuş	bulunmak	gerekir.

-	 Vakıf,	yerleşim	yeri	mahkemesinde	nezdinde	tutu-
lan	sicile	tescil	ile	tüzel	kişilik	kazanır	 	

-	 Vakıfların	tek	zorunlu	organı	yönetim	organıdır.

 Amacın	gerçekleşmesi	olanaksız	hale	geldiği	ve	de-
ğiştirilmesine	 de	 olanak	 bulunmadığı	 takdirde,	 vakıf	
kendiliğinden	 sona	erer	 ve	mahkeme	kararıyla	 sicil-
den	silinir.		

Doğru cevap E seçeneğidir.

19. Mirasbırakanın yasal mirasçıları:

 Birinci zümre yasal mirasçılar: Altsoyu	ve	varsa	ev-
latlık	veya	altsoyu

 İkinci zümre yasal mirasçılar: Ana-baba	ve	onların	
altsoyu

 Üçüncü zümre yasal mirasçılar: Büyük	ana-büyük	
baba	ve	onların	altsoyu

 Eş,	yasal	mirasçı	olmakla	bitlikte	bir	zümre	mirasçısı	
değildir.	Eş	her	bir	zümreyle	ayrı	ayrı	mirasçı	olabilen	
yasal	bir	mirasçıdır.

1.	 Miras	 bırakanın	 altsoyu	 ile	 birlikte	 mirasçı	
olursa,mirasın	dörtte	biri(1/4)

2.	 Miras	bırakanın	ana	ve	baba	zümresi	ile	birlikte	mi-
rasçı	olursa	,mirasın	yarısı	(1/2)

3.	 Miras	 bırakanın	 büyük	 ana	 ve	 büyük	 babaları	 ve	
onların	çocukları	 ile	birlikte	mirasçı	olursa,mirasın	
dörtte	 üçü	 (3/4),bunlar	 da	 yoksa	mirasın	 tamamı	
eşe	kalır.

 Olayda	mirasbırakan	Oktay'ın	eşi	Gülay	,annesi	Emi-
ne	 ve	 kardeşleri	 Onur	 ve	 Olcay	 kalmıştır.Eş	 ikinci	
zümreyle	birlikte	mirasçı	olduğundan	mirası	yarı	ya-
rıya	paylaşırlar.Bu	durumda	miras	payları	şu	şekilde	
gerçekleşir:

	 Eşin	miras	payı	1/2

	 Annenin	miras	payı	1/4	

 Babanın	miras	payı	1/4	(Anne	ve	baba	1/2	 lik	miras	
payını	eşit	oranda	paylaşırlar)

	 D	seçeneğinde	,baba	yaşasaydı	1/4'lük	miras	payını	
da	anne	alacaktı	şeklinde	yanlış	bir	ifade	kullanılmış-
tır.	 Baba	 yaşasaydı	 ,baba	 kendi	miras	 payını	 kendi	
alacaktı.	Ancak	baba	hayatta	olmadığından	ona	dü-
şen	miras	payı	altsoyuna	geçmiştir.

	 Baba	 sağ	 olmadığından	 onun	 payı	 kök	 içinde	 hale-
fiyet	 ilkesi	gereği	altsoya	yani	B	ve	C'ye	geçecektir.	
Babanın	1/4'lük	miras	payını	Onur	ve	Olcay	arasında	
eşit	olarak	paylaştırıldığında	Onur	ve	Olcay'ın	her	biri-
nin	miras	payı	1/8	olur.

	 Saklı	pay	sahibi	mirasçıların	saklı	paylarının	toplamı-
nın	toplamının	mirasın	tamamından	çıkartılması	miras	
bırakanın	tasarruf	nisabını	verir.

 Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:

1.	 Altsoy	için	yasal	miras	payının	yarısı	(1/2)

2.	 Ana	 ve	babadan	her	 biri	 için	 yasal	miras	payının	
(1/4),

3.	 Kardeş,saklı	 pay	 sahibi	 mirasçılar	 arasından	
2007'de	çıkartılmıştır.

4.	 Sağ	kalan	eş	için,altsoy	veya	ana	ve	baba	zümre-
siyle	birlikte	mirasçı	olması	halinde	yasal	miras	pa-
yının	 tamamı,diğer	 hallderde	 yasal	miras	 payının	
dörtte	üçü	(1/4)

 Eşin	saklı	payı						Annenin	saklı	payı							Saklı	payların		

	 	 	 	 	 	 	 	toplamı

                                 +                                    =                

       					1/2																										1/4.1/4																											9/16

	 Mirasın	tamamı					Saklı	payların							Miras	bırakanın

	 	 	 	 							toplamı															tasarruf	nisabı

						 					1																												9/16														=														7/16

Doğru cevap D seçeneğidir.
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20. Bir	kişinin	 tam	ehliyetli	olabilmesi	 için	18	yaşını	dol-
durmuş,	ayırt	etme	gücüne	sahip	ve	kısıtlı	olmaması	
gerekmektedir.	Ancak	Medeni	Kanun	evlenme	için	17	
yaşının	doldurulması	ve	yasal	temsilcisinin	iznini	ara-
maktadır

	 Ali	 24	 yaşında	 olduğundan	 ergindir.	 Tek	 başına	 ev-
lenebilir.	Dilara	 ise	17	yaşını	doldurmuş	olduğundan	
ancak	velisinin	yasal	izniyle	evlenebilir.

	 Dilara	ve	Ali	dördüncü	dereceden	yansoy	kan	hısmı-
dır.	Aralarında	 evlenme	 yasağı	 söz	 konusu	 değildir.	
Çünkü	kanun	üçüncü	dereceye	kadar	hısım	olan	kişi-
lerin	evlenmelerini	yasaklamıştır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

21 Beyan: Beyanlar	 kısmına;	 taşınmazın	 eklentileri,	
devre	mülk	hakkı,	kanunen	kurulan	daimi	geçit	hak-
kı,	yapı	müteahhit	ve	işçilerin	işe	başladıkları	tarih,	fiil	
ehliyetinin	sınırlanmasına	ilişkin	kararlar	yazılır.	

Doğru cevap B seçeneğidir.

22. Paylı Mülkiyette alınan kararlar;

 Olağan Yönetim İşleri (her bir paydaş yapabilir)

1)	Küçük	onarımlar	(kınlan	pencere,	fayans)

2)	Tarımsal	işler	(hasat	etmek,	ağaçları	budamak)

 Önemli Yönetim İşleri {pay ve paydaş çoğunluğu 
aranır)

1)	 İşletme	usulü	veya	tarım	türünün	değiştirilmesi	

2)	Adi	kira	veya	hâsılat	kirası	sözleşmesinin	yapılma-
sı	veya	feshi

3)	Toprağın	ıslahı	(bataklığın	kurutulması)

4)	Olağan	 yönetim	 sınırlarını	 aşan	 ve	 paylı	 malın	
değerinin	veya	yarar	sağlamaya	elverişliliğinin	ko-
runması	 için	 gerekli	 bakım,	 onarım	 ve	 yapı	 işleri	
(tarlanın	nadasa	bırakılması,	binanın	dış	cephe	bo-
yasının	yapılması,	evin	bahçesine	garaj	yapılması)

 Olağanüstü Yönetim İşleri (oybirliği aranır)

1)	Paylı	malın	özgüleme	amacının	değiştirilmesi	

2)	Korumanın	 veya	 olağan	 şekilde	 kullanmanın	 ge-
rekli	kıldığı	ölçüleri	aşan	yapı	işleri	

3)	Paylı	malın	tamamı	üzerinde	tasarruf	işlemleri	ya-
pılması

Doğru cevap E seçeneğidir.

23. Borç ilişkisinden doğan haklar; 

 ALACAK HAKKI;

1.	 Alacak	hakkı	bir	yararlanma	hakkıdır.

2.	 Alacak	hakkı	bir	mameleki	(malvarlığı)	hakkıdır.

3.	 Sınırlı	sayı	ilkesine	tabi	değildir.	

4.	 Alacak	hakkı,	nispi	bir	haktır.	

5.	 Geçici	bir	haktır.

 2. FER'İ HAKLAR;	Faiz,	gecikme	tazminatı,	ceza	ko-
şulu,	kefalet,	rehin,	hapis

1.	 Asıl	alacağa	sıkı	sıkıya	bağlı,	var	olmaları,	devam	
etmeleri	veya	sona	ermeleri	asıl	alacağa	bağlı	olan	
haktır

2.	 Tarafların	asıl	amaçladıkları	haklar	değildir.	

3.	 Asli	 hak	 borcun	 sona	 ermesi	 sebebiyle	 ortadan	
kalkmışsa,	feri	haklar	da	ortadan	kalkar.

4.	 Asli	 hak,	 hukuki	 bir	 işlemle	 sona	erdirilmiş	 ancak	
daha	sonra	bu	hukuki	 işlemin	hukuka	aykırı	oldu-
ğu	gerekçesiyle	asli	hak	yeniden	canlanmışsa	feri	
haklar	da	canlanırlar.

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL

    KANUNİ (YASAL) ŞEKİL

	 "Kanunda	sözleşmeler	için	öngörülen	şekil,	kural	ola-
rak	 geçerlilik	 şeklidir.	Öngörülen	 şekle	 uyulmaksızın	
kurulan	sözleşmeler	hüküm	doğurmaz.”

     İRADİ ŞEKİL

 "Kanunda	şekle	bağlanmamış	bir	sözleşmenin	taraf-
larca	 belirli	 bir	 şekilde	 yapılması	 karşılaştırılmışsa,	
belirlenen	şekilde	yapılmayan	sözleşme	tarafları	bağ-
lamaz.

   GEÇERLİLİK ŞEKLİ

 Geçerlilik	şekline	uyulmamışsa,	sözleşme	butlan	yap-
tırımına	 tabidir.	Taraflar	bu	geçersiz	sözleşmeye	da-
yanarak	 birbirlerine	 verdiklerini,	 sebepsiz	 zenginleş-
me	hükümleri	uyarınca	iade	etmekle	yükümlüdürler.

	 Şekil	şartlarına	uyulmaması	sebebiyle	sözleşme	ge-
çersizse	(batılsa)	sözleşmeyi	geçerli	zannederek	bor-
cunu	 yerine	 getiren	 kimse,	 verdiğini	 geri	 isteyebilir.	
Sözleşmenin	 şekle	 uyulmaması	 nedeniyle	 geçersiz	
olduğunu	bildiği	halde	borcunu	ifa	eden	taraf,	verdik-
lerinin	iadesini	isteyemez.	

 Bir	sözleşmenin	geçerli	surette	meydana	gelebilmesi	
için	uyulması	gereken	şekle	Geçerlilik	şekli	denir.
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    SÖZLÜ ŞEKİL

 Kanun’da	bahsi	olunan	iki	hukuki	işlem	hakkında	söz	
konusudur.	Bunlar	da,	evlenme	sözleşmesi	 ile	sözlü	
vasiyettir.

    YAZILI ŞEKİL

	 Tarafların	el	yazısıyla,	daktilo,	bilgisayar	veya	başka	
bir	aletle,	bir	belge	(senet)	düzenleyerek	altını	imzala-
malarıdır.

	 Yazılı	şeklin	iki	unsuru	vardır:	Metin	ve	imza.

a) Metin:	 “Kanunda	 aksi	 öngörülmedikçe,	 imzalı	 bir	
mektup,	asılları	 borç	altına	girenlerce	 imzalanmış	
telgraf,	 teyit	 edilmiş	 olmaları	 kaydıyla	 faks	 veya	
buna	benzer	 iletişim	araçları	 ya	 da	güvenli	 elekt-
ronik	 imza	 ile	 gönderilip	 saklanabilen	metinler	 de	
yazılı	şekil	yerine	geçer.”

	 Metnin	muhakkak	Türkçe	olmasına	da	gerek	yoktur.
b) İmza:		“İmzanın,	borç	altına	girenin	el	yazısıyla	atıl-

ması	zorunludur.”
 İmzada	öz	ad	ve	soyadının	tam	yazılması	şart	değil-

dir.	Burada	önemli	olan	husus,	imzadan	sahibinin	kim	
olduğunun	anlaşılabilir	olmasıdır.	İmza,	borç	altına	gi-
ren	kimsenin	el	yazısı	ile	atılmalıdır.

		 “Yazılı	 şekilde	 yapılması	 öngörülen	 sözleşmeler-
de	 borç	 altına	 girenlerin	 imzalarının	 bulunması	
zorunludur.”Örneğin,	 kefalet	 sözleşmesinde	 olduğu	
gibi	yalnız	bir	taraf	borç	altına	giriyorsa	sadece	o	tara-
fın	sözleşmeyi	imzalatması	yeterli	olup,	senedi	ayrıca	
alacaklının	da	imzalamasına	gerek	yoktur.

 İmzanın el ile atılmasına ilişkin istisnalar

1)	“Güvenli	elektronik	imza	da,	el	yazısıyla	atılmış	im-
zanın	bütün	hukuki	sonuçlarını	doğurur.”

2)	 Çok	 miktarda	 tedavüle	 çıkarılan	 kıymetli	 evrakın	
imzalanmasının	gerektiği	hallerde,	imzanın	bir	alet	
vasıtası	 ile	 konulması	 mümkündür.	 Örneğin	 bir	
anonim	şirketin	çok	sayıda	tahvil	çıkarması	halinde	
kaşe	kullanılması	mümkündür.

3.		“Usulüne	göre	onaylanmadıkça	veya	imza	ettikleri	
sırada	metnin	 içeriğini	bildikleri	 ispat	edilmedikçe,	
görme	engellilerin	imzaları	onları	bağlamaz.”

4.	İmza	atacak	olan	kimse	okuma	yazma	bilmediği	için	
veya	bedeni	bir	sakatlık	sebebi	ile	el	yazısı	ile	imza	
atamıyorsa,	bu	kişiler	usulen	tasdik	olunmuş	ve	el	
ile	yapılmış	 işaret	koymaya	ya	da	resmi	bir	belge	
kullanmaya	yetkilidir.	Ancak	bu	mührün	imza	yerine	
geçebilmesi	için	noterce	onaylanmış	olmaları	veya	
ihtiyar	 heyeti	 ve	 o	 yöreden	 iki	 kişinin	 onaylaması	
gerekir.

 İmza,	bütün	metnin	benimsendiğini	gösterecek	şekil-
de	metnin	altına	atılmalıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

25. Hukuk	düzeni	kişilerin	zihinlerinden	geçen	düşünceler	
veya	onları	bir	sözleşme	yapmaya	sevk	eden	dürtüleri	
ile	ilgili	değildir.	Kişi	bir	sözleşmeyi	yaparken	kendisi-
ni	motive	eden	hususlarda	yanıldığını	anlasa	bile	bu	
sözleşmenin	iptalini	gerektirmez.	Bu	tür	saik	yanılgıla-
rına	ADİ	SAİK	YANILGISI	denir.

  “Saikte	yanılma,	esaslı	yanılma	sayılmaz.	Yanılanın,	
yanıldığı	saiki	sözleşmenin	temeli	sayması	ve	bunun	
da	 iş	 ilişkilerinde	geçerli	 dürüstlük	kurallarına	uygun	
olması	halinde	yanılma	esaslı	sayılır.	Ancak	bu	duru-
mun	karşı	tarafça	da	bilinebilir	olması	gerekir.”

Sırf	sözleşmeyi	yaparkenki	düşünceler	nedeniyle	söz-
leşmenin	iptal	edilebilmesi	bazı	şartlara	bağlanmış-
tır;

a)	Saik	 hatasına,	 sözleşmenin	 kurulması	 sırasın-
da,	 iradenin	 oluşumu	 aşamasında	 düşünülmüş	
olmalıdır.	 Örneğin,	 bir	 yüzüğü	 antika	 olduğunu	
zannederek	alan	kişi,	bir	 tabloyu	orijinal	olduğunu	
düşünerek	 alan	 kişi,	 zeytinlerin	 çok	 yağ	 verdiğini	
düşünerek	zeytinlik	satın	alan	kişi	esaslı	saik	hata-
sına	düşmüştür.

b)	Esaslı	saik	hatasına	düşen	kişi,	yanılgıya	düşme-
seydi,	sözleşmeyi	yapmayacak	olmalıdır.	

c)	 Düşülen	yanılgı,	sadece	yanılgıya	düşen	kişi	tara-
fından	değil,	her	kim	yapmış	olsaydı,	kabul	edilebi-
lir	bir	yanılgı	değilse,	esaslı	saik	yanılgısıdır.	

d)	Karşı	taraf	da	saik	yanılgısına	düşen	kişi	açısından	
yanıldığı	 saikin	 sözleşmenin	 temeli	 olduğunu	 bil-
melidir

-		 “Sözleşmenin	kurulmasına	yönelik	iradenin	haberci	
veya	çevirmen	gibi	bir	aracı	ya	da	bir	araç	tarafın-
dan	yanlış	 iletilmiş	olması	halinde	de	yanılma	hü-
kümleri	uygulanır.”

 Saikte hata esaslı hata hallerinden biri değildir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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26. "Taraflardan	biri,	diğerinin	veya	üçüncü	bir	kişinin	kor-
kutması	sonucu	bir	sözleşme	yapmışsa,	sözleşmeyle	
bağlı	değildir.	Korkutan	bir	üçüncü	kişi	olup	da	diğer	
taraf	 korkutmayı	 bilmiyorsa	 veya	 bilecek	 durumda	
değilse,	sözleşmeyle	bağlı	kalmak	 istemeyen	korku-
tulan,	hakkaniyet	gerektiriyorsa,	diğer	tarafa	tazminat	
ödemekle	yükümlüdür.

 Korkutmanın şartları;

-	 Sözleşmeyi	yapan	kimseye	veya	yakınlarından	bi-
rine	ya	da	malvarlıklarına	yönelmiş	bir	tehlike	söz	
konusu	olmalıdır.

-	 Tehlike	ağır	ve	derhal	meydana	gelebilecek	nitelik-
te	olmalıdır.

-	 Tehdit	hukuka	aykırı	olmalıdır.

-	 İlliyet	bağıntısı	olmalıdır.

 Hukuksal Tehdit (Korkutma):	Bir	 kişi	 sahip	olduğu	
yasal	 bir	 yetkiyi	 kullanacağı	 tehdidiyle,	 zor	 duruma	
düşmüş	karşı	tarafı	sözleşme	yapmaya	zorlamışsa	ve	
bundan	da	aşırı	yarar	elde	etmişse,	hukuksal	tehdit-
ten	bahsedilir.

	 Korkutma	ile	sözleşme	yapmaya	zorlanan	kişi,	tehdi-
din	ortadan	kalkmasından	itibaren	1	yıl	içinde	sözleş-
meyi	iptal	edebilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

27. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 

1. HUKUKA VEYA AHLAKA AYKIRI BİR FİİL OLMA-
LIDIR.

-	 Bir	 kişinin	 yaptığı	 fiillerden	 sorumlu	 tutulabilmesi	
için	 ayırt	 etme	 gücüne	 sahip	 olması	 gerekir.	 Do-
layısıyla	ayırt	etme	gücüne	hiç	sahip	olmayan	bir	
tam	ehliyetsizin	fiil	de	haksız	fiil	olamayacak	ve	bu	
kişinin	 tazmin	etmekle	yükümlülüğü	de	doğmaya-
caktır.

	 “Ayırt	etme	gücünü	geçici	olarak	kaybeden	kişi,	bu	
sırada	verdiği	zararları	gidermekle	yükümlüdür.	An-
cak,	ayırt	etme	gücünü	kaybetmede	kusuru	olma-
dığını	ispat	ederse,	sorumluluktan	kurtulur.”

-	 Tüzel	kişilerce	işlenen	bir	fiilin	haksızlığı	nedeniyle	
uğranılan	zarardan	tüzel	kişinin	kendisi	ve	tüzel	kişi	
adına	irade	açıklayan	organı	müteselsilen	sorumlu-
durlar.

-		 “Zarar	verici	fiili	yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	bulun-
masa	bile,	ahlaka	aykırı	bir	fiille	başkasına	kasten	
zarar	veren	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.”

 Bazı hallerde fiilin hukuka aykırılığı ortadan kalk-
maktadır. Bu haller;

-		 Haklı	Savunma	(Meşru	Müdafaa)

-	 Zorunluluk	Hali	(Iztırar	Hali)

-	 Hakkın	Kişinin	Kendi	Gücüyle	Korunması	(Kuvvet	
Kullanma)

-	 Yetkili	Amirin	Emrini	İfa

-	 Kişinin	Rızası

-	 Üstün	Nitelikte	Bir	Kamu	Yararının	Bulunması

-	 Üstün	Nitelikte	Bir	Özel	Yararın	Bulunması

2.	 BU	HUKUKA	AYKIRI	FİİLDEN	BİR	ZARAR	DOĞ-
MUŞ	OLMALIDIR.

3.	 HUKUKA	AYKIRI	FİİL	İLE	ZARAR	ARASINDA	BİR	
İLLİYET	BAĞI	BULUNMALIDIR.

4.	 HUKUKA	AYKIRI	 FİİLİ	 GERÇEKLEŞTİREN	 FAİL	
KUSURU	OLMALIDIR

Doğru cevap C seçeneğidir.
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28. 	Kişi	kusuru	olmasa	dahi	zarardan	sorumlu	olmasına	
karşın;	zararın	meydana	gelmesinde	kusuru	da	varsa	
buna	MUNZAM	KUSUR	denir.

-	 Kişide	munzam	kusur	varsa;

a)		Tazminatta	indirim	yapılmaz.

b)		Zararın	meydana	gelmesinde	başka	kişilerin	de	so-
rumluluğu	olsa	bile	onlara	rücu	edemez.

c)	 Mağdurla	 önceden	 yapacağı	 sorumsuzluk	 anlaş-
ması	ile	zararı	ödemekten	kurtulamaz.

d)		Kurtuluş	kanıtı	getirerek	sorumluluktan	kurtulamaz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

29. Komisyoncu

-	 Komisyoncu,	ücret	karşılığında	kendi	adına	ve	mü-
vekkili	hesabına	kıymetli	evrak	ve	taşınır	mal	alım	
ve	 satımıyla	 uğraşan	 kişidir.	 Buna	 göre,	 komis-
yoncu,	 müşterilerine	 ait	 mal	 veya	 kıymetli	 evrakı	
onların	hesabına	satarken,	mal	sahibinin	kimliğini	
açıklamamakta,	 satış	 işlemini	 kendi	 adına	 ama	
müşterisi	 hesabına	 yapmaktadır.	 Komisyoncu	 bu	
işlem	karşılığında	müşterisinden	belirli	 bir	 oranda	
ücret	alır.	

 Komisyonculuk; genel olarak alım satım komis-
yoncusu şeklinde Borçlar Kanunu’nda, özel ola-
rak da taşıma işleri komisyoncusu şeklinde Tica-
ret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 Alım-Satım (Adi) Komisyoncusu

-	 TBK'da	düzenlenen	genel	komisyonculuk	türüdür.	

-	 Kıymetli	evrak	veya	taşınır	eşya	alım	satımını	ken-
di	adına	müvekkil	tacir	hesabına	yapan	komisyon-
cu	türüdür.	(Dolaylı	Temsil)	

-	 Meslek	edinme	zorunluluğu	yoktur.	Dolayısıyla	ge-
çici	niteliktedir.	

-	 5	yıllık	zamanaşımına	tabidir.

 Taşıma İşleri Komisyoncusu

-	 TTK'da	düzenlenen	özel	komisyonculuk	türüdür.	

-	 Kendi	 adına	 müvekkil	 hesabına	 eşya	 taşıtmayı	
yüklenen	kişidir.	

-	 Meslek	edinme	zorunluluğu	vardır.	Dolayısıyla	sü-
rekli	niteliktedir.	

-	 Kural	 olarak	 1	 yıllık	 zamanaşımına	 tabidir.	Ancak	
ağır	kusur	ve	kast	halinde	bu	süre	3	yıla	çıkar.

 Alım – Satım (Adi) Komisyonculuğu

-	 Bu	 komisyoncu	 kıymetli	 evrak	 veya	 taşınır	 eşya	
alım	–	satımını	ücret	karşılığı	üstlenen	kişidir.	

 Borçları;

-	 Bildirme	ve	sigortalama	borcu

-	 Özen	borcu

-	 Vekâlet	verenin	belirlediği	bedelle	iş	yapma	borcu

-	 Veresiye	 satıştan	 ve	 teslim	almadan	 ödeme	 yap-
maktan	sorumluluk

-	 İş	yapma	borcu

-	 Garanti	 verme	 borcu	 (Kural	 olarak	 komisyoncu	
yetkisiz	 veresiye	 mal	 satması	 dışında	 3.	 kişilerin	
yükümlülüklerini	yerine	getirmemelerinden	sorumlu	
değildir.	Ancak	garanti	vermişse	veya	teamül	gere-
kiyorsa	sorumlu	olur.)	

 Hakları;

-	 Olağan,	olağanüstü	tüm	masraflarını	isteyebilir.	

-	 Ücret	isteme	hakkı	vardır.	

-	 Hapis	hakkı	vardır.	

-	 Hapsettiği	malın	açık	arttırmayla	satılmasını	isteme	
hakkı	vardır.	

-	 Kendi	kendisiyle	sözleşme	yapma	hakkı	vardır.	

 Komisyonculuğu Sona Erdiren Haller

-	 İşin	tamamlanması

-	 Taraflardan	birinin	ölümü,	kısıtlanması,	gaip	olması	
veya	iflası

 Taşıma İşleri Komisyonculuğu

-	 Eşya	 taşıtmayı	 ücret	 karşılığında	 üstlenen	 kişidir.	
Bu	komisyoncu	kendi	adına	ve	müvekkil	hesabına	
eşya	TAŞITMAYI	taahhüt	eder.	Asıl	faaliyeti	eşya-
nın	yer	değiştirmesini	sağlamaktır.	

 Borçları;

-	 Eşyanın	taşıtılması	borcu

-	 Üstlendiği	işi	kural	olarak	bizzat	ifa	etme	borcu

-	 Kendisine	teslim	edilen	eşyanın	dışarıdan	anlaşıla-
bilen	bir	eksiklik	veya	ayıbının	bulunup	bulunmadı-
ğını	anlamak	için	basiretli	denetim	yapma	borcu

 Sorumlulukları;

-	 Zilyetliğinde	bulunan	eşyanın	zıyaı	ve	hasarından	
sorumludur.	

-	 Kendi	adamlarının	ve	organizasyon	için	yararlandı-
ğı	kişilerin	görevleri	sırasındaki	fiil	ve	ihmallerinden	
kendi	fiil	ve	ihmalleri	gibi	sorumludur.	

Doğru cevap B seçeneğidir.
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30. Tescilin Sonuçları

-	 Tekel	 (inhisar)	 hakkı	 olarak	 adlandırılan	 bu	 hak,	
marka	sahibinin	tescil	ettirmiş	olduğu	markayı	baş-
ka	birinin	kullanmasını	önleme	olanağı	verir.	

 Marka	sahibinin	tekel	hakkı,	başvuru	tarihinden	itiba-
ren	10	 yıl	 için	 geçerlidir.	Ancak,	 sürenin	dolması	 bu	
hakkı	ortadan	kaldırmaz;	marka	sahibinin	başvurusu	
üzerine	on	yıllık	 süreler	halinde	 tekel	hakkının	yeni-
lenmesi	de	mümkündür.	

-	 Marka	 sahibi,	 tescil	 ettirdiği	 markasını	 aralıksız	
olarak	 kullanmakla	 yükümlüdür.	 Tescil	 talebinden	
itibaren	5	yıl	içinde	haklı	bir	neden	olmadan	kulla-
nılmaması	veya	kullanıma	beş	yıl	süreyle	ara	veril-
mesi	halinde,	marka	iptal	edilir.	

Doğru cevap A seçeneğidir.

31. ANONİM ŞİRKET

-	 Sermayesi	 belirli	 ve	 paylara	 bölünmüş,	 borçların-
dan	dolayı	sadece	malvarlığı	 ile	sorumlu	olan	şir-
kettir.	

•		 Pay	 sahipleri,	 sadece	 taahhüt	 ettikleri	 sermaye	
payları	ile	şirkete	karşı	sorumludur.	

•		 Her	türlü	amaç	ve	konu	için	kurulabilir.	

•		 Ticaret	unvanının	çekirdeği	işletme	konusu	ve	şir-
ketin	 türünden	 ibarettir.	Ortakların	ad	ve	soyadla-
rının	 yazılması	 halinde	 şirketin	 türü	A.Ş	 şeklinde	
kısaltılamaz.	

•		 En	az	1	kişi	ile	kurulur.	Gerçek	ve	tüzel	kişiler	kuru-
cu	olabilirler.	

-	 Memurlar	da	kurucu	veya	ortak	olabilirler	ancak	şir-
ket	organlarında	görev	alamazlar.	Küçük	ve	kısıtlı-
ların	da	yasal	 temsilcileri	aracılığıyla	kurucu	veya	
ortak	olabilirler.	

•		 Payları	 temsilen	kıymetli	evrak	niteliğinde	pay	se-
netleri	(hisse	senetleri)	çıkarılabilir.	

•		 Kişisel	emek,	ticari	itibar,	vadesi	gelmemiş	alacak-
lar,	kişisel	hizmet	edimleri	sermaye	olarak	konula-
maz.	

 Anonim şirketlere hakim olan ilkeler

•		 Çoğunluk	ilkesi:	Hangi	pay	sahiplerinin	katılım	payı	
(sermaye	taahhüdü)	yüksekse	o	pay	sahipleri	şir-
ket	üzerinde	daha	etkin	olacaklardır.		Ancak	serma-
yenin	1/10’ine	sahip	olan	Azlık	(Azınlık)	(Halka	açık	
AŞ’lerde	 ise	 sermayenin	 1/20’ine	 sahip	 olanlar)	
kendi	çıkarlarını	koruyacak	haklara	sahiptirler.	

•		 Sınırlı	sorumluluk	ilkesi:	

•		 Malvarlığının	korunması	ilkesi:	Bu	ilke	alacaklıların	
korunması	için	öngörülmüştür.	

•		 Dışarıdan	 denetlenme	 ilkesi:	 Pay	 sahipleri	 şirketi	
denetleme	hakkına	sahip	değildir.	Denetleme	işle-
mi	dışarıdan	gerçekleştirilir.	

•		 Devletin	 ilgilenmesi	 ilkesi:	Bazı	Anonim	Şirketlerin	
kuruluşunda	Gümrük	 ve	 Ticaret	 Bakanlığının	 izni	
gerektiği	gibi,	genel	kurul	 toplantılarında	hükümet	
temsilcisinin	bulunma	zorunluluğu	bu	ilkenin	sonu-
cudur.	

•		 Kamuyu	aydınlatma	ilkesi	

•		 Kurumsal	yönetim	ilkesi:	

 KURULUŞU

-	 Değişmez/Sabit	sermayeli	AŞ’ler	En	az	50	bin	TL	
ile	kurulur.	

-	 Kayıtlı	sermayeli	AŞ’ler	ise	en	az	100	bin	TL	ile	ku-
rulur.	

-	 Esas	sözleşme	hazırlanır,	noter	onayından	geçer,	
30	gün	içinde	sicile	tescil	edilir	ve	ilan	edilir.	

-	 Sözleşme	 noterde	 onaylandıktan	 sonra	 30	 gün	
içinde	tescil	edilmelidir.	

•	 Taahhüt	 edilen	 sermayenin	 itibari	 değerlerinin	 en	
az	¼’i	tescilden	önce,	kalan	kısmı	da	tescilden	son-
raki	24	ay	içinde	ödenir.	

•	 Kuruluş	belgeleri	5	yıl,	ticari	defter	ve	dayanak	bel-
geleri	se	10	yıl	saklanmak	zorundadır.	

 AŞ’lerin kuruluşunda kural olarak Ticaret Bakanlı-
ğının izni gerekmez. Ancak aşağıdakiler için gere-
kir: 

-	Banka	

-	Finansal	kiralama	

-	Factoring	

-	Tüketici	finansmanı	ve	kart	hizmetleri	

-	Varlık	yönetimi	

-	Sigorta	

-	AŞ	şeklinde	kurulan	holding	

-	Döviz	büfesi	

-	Tarım	ürünleri	lisanslı	depoculuk	

-	Bağımsız	denetim	

Doğru cevap B seçeneğidir.
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32. Limited Şirket;

•		 Tüzel	kişiliğe	sahip,	sermaye	şirketi	şeklinde	bir	ti-
caret	şirketidir.	

•		 Ticaret	unvanında	işletme	konusu	ve	şirketin	türü-
nün	gösterilmesi	zorunludur.	Unvana	ad	soyad	ya-
zılacaksa	şirketin	türü	kısaltılamaz.	

•		 Emek,	 ticari	 itibar,	 müeccel	 alacaklar	 ve	 hizmet	
edimleri	sermaye	olarak	konulamaz.	

•		 Bir	ortak	birden	 fazla	esas	sermaye	payına	sahip	
olabilir.	

•		 Tahvil	 ve	hisse	senetleri	 çıkaramaz.	 (intifa	senedi	
çıkarabilir)	

•		 Payların	itibari	değeri	en	az	25	TL	ve	katları	şeklin-
dedir.	(AŞ’de	1	kuruştu)	

•		 Denetçi	zorunlu	değildir.	

*		 Şirket	sözleşmesinin	yazılı	şekilde	yapılması,	kuru-
cuların	 imzalarının	 noterlikçe	 onaylanması	 şarttır.	
30	gün	içerisinde	de	tescil	ve	ilan	edilmesi	gerekir.	

 **Karar organı GENEL KURUL, yönetim ve temsil 
organı ise MÜDÜRLERDİR. 

-	 AŞ’de	 olduğu	 gibi	 genel	 kurul	 yılda	 en	 az	 1	 kez	
toplanmalıdır.	Olağan,	olağanüstü	genel	kurul	top-
lantıları	da	çağrısız	toplantı	usulü	de	AŞ’de	olduğu	
gibidir.	

•		 Genel	Kurul	toplantısına	hükümet	komiserinin	katıl-
ması	zorunluluğu	yoktur.	

 Genel Kurulda Olağan karar alma 

 Kanun	veya	şirket	sözleşmesinde	aksi	öngörülmediği	
takdirde,	seçim	kararları	dâhil,	tüm	genel	kurul	karar-
ları,	toplantıda	temsil	edilen	oyların	salt	çoğunluğu	ile	
alınır.	

 MÜDÜRLER

 Şirketin	yönetimi	 ve	 temsili	 şirket	 sözleşmesi	 ile	dü-
zenlenir.	 Şirketin	 sözleşmesi	 ile	 yönetimi	 ve	 temsili,	
müdür	 sıfatını	 taşıyan	 bir	 veya	 birden	 fazla	 ortağa	
veya	tüm	ortaklara	ya	da	üçüncü	kişilere	verilebilir.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

33.	 	-	Ciro,	emre	yazılı	senetlerdeki	hakkın	devrine	yöne-
lik	irade	beyanıdır.	

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

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

	 -	 Kısmi	ciro	geçersizdir	

	 -		 Çizilmiş	ciro,	metin	hiç	yazılmamış	anlamına	gelir.	

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

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

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

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

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

 BEYAZ CİRO: Sadece	ciro	edenin	imzası	bulunur.	

	 •	 Senedi	beyaz	ciro	ile	devralan	senedi,	beyaz	ciro-
tam	ciro-zilyetliğin	devri	yollarından	birisi	ile	dev-
redebilir.	

 CİRONUN TÜRLERİ

1.	 Temlik	cirosu:	Senedin	devri	amacıyla	yapılır.	

2.	 Tahsil	 cirosu:	 “Bedeli	 tahsil	 içindir”,	 “kabz	 içindir”,	
“vekaletendir”	ifadeleri	var	ise	söz	konusu	olur.	Sa-
dece	 teşhise	yarar.	Senedi	 tahsil	cirosuyla	devra-
lan	bunu	ancak	tahsil	cirosu	şeklinde	devredebilir.	

3.	 Rehin	 cirosu:	 “Bedeli	 teminattır”,	 “bedeli	 rehindir”	
denilmekteyse	 söz	 konusudur.	 Teşhis	 fonksiyonu	
vardır.	(Çekler	ödeme	aracı	olduklarından	rehin	ci-
rosu	yapılamaz.)	

4.	 Geriye	 ciro:	 Senette	 önceden	 imzası	 bulunan	 bir	
kişinin	yeniden	senedin	hamili	olması	durumunda	
söz	konusudur.	

Doğru cevap D seçeneğidir.
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34.  -	 Çek,	 keşidecinin,	 muhataba	 yönelik	 olarak	 çek-
te	gösterilen	lehtara	veya	emrine	ya	da	hamiline	
belirli	bir	meblağı	ödeme	emrini,	kanunun	aradığı	
şekil	şartlarını	yerine	getirmek	kaydıyla	verdiği	se-
nettir.	

-	 Çek	de	kanunen	emre	yazılı	bir	kambiyo	senedidir.	
Ancak	poliçe	ve	bonodan	en	önemli	farkı	hamiline	
yazılı	olarak	da	düzenlenebilmesidir.	

-		 Çekler,	 ekonomik	 açıdan	 ödeme	 aracıdır.	 Kredi	
aracı	değildir.	

-	 Çekler	 görüldüğünde	 ödenir.	Yani	 ne	 vade	 ne	 de	
kabul	gibi	poliçede	saydığımız	hususlar	çekte	yok-
tur.	

-	 Çekte	3	kişi	vardır.	Keşideci,	lehtar,	muhatap.	Mu-
hatap	mutlaka	bir	BANKADIR.	

 Zorunlu unsurları 

-	 Çek	kelimesi	

-	 Muayyen	bir	bedelin	kayıtsız	şartsız	havalesi	

-	 Muhatabın	ticaret	unvanı	

-	 Keşide	günü	

-	 Keşidecinin	imzası	

-	 Ödeme	yeri	

-		 Düzenleme	yeri	

-	 Karekod	

 ÇEKE KONULAMAYACAK KAYITLAR 

-	 Vade	kaydı	

-	 Kabul	şerhi	

-		 Ödememeden	sorumsuzluk	kaydı	

-	 Faiz	kaydı	

-	 Bedeli	şarta	veya	kayda	bağlama	

-	 Asıl	borç	ilişkisini	gösterme	

 MUHATABIN GÜVENİNİ ARTIRICI BEYANLAR 
(özel çek türleri) 

1.	 TEYİTLİ	ÇEK:	Çekin	karşılığının	bankada	mevcut	
olduğu	ve	çekin	ibrazı	anına	kadar	bu	miktarın	ko-
runduğu	prosedürüdür.	Para	bloke	edilir.	

2.	 ÇEKİN	VİZESİ:	Teyitten	farkı	paranın	bloke	edilme-
mesidir.	Karşılık	olup	olmadığı	öğrenilir	yalnızca.	

3.	 GARANTİ	ÇEKİ:	Çekin	karşılığı	olmasa	da	keşide-
ci	ve	banka	anlaşması	gereğince	bedelin	ödenece-
ği	çekler.	

4.	 ÇİZGİLİ	 ÇEK:	 Genel	 ve	 özel	 türleri	 vardır.	 Çekin	
üzerindeki	paralel	iki	çizgi	çizilerek	arasına	herhan-
gi	 bir	 şey	 (ör.	 Banka)	 yazılmaması	 halinde	 genel	
çizgili	çek	denilir.	

-	 Özel	çizgili	çek	 ise	muhatap	tarafından	ancak	adı	
gösterilen	bir	bankaya	veya	bu	banka	muhatap	ise	
onun	müşterisine	ödenir.	Genel	çizgili	çek	özel	çiz-
gili	çeke	dönüştürülebilir.	

5.	 BANKA	ÇEKİ:	Muhatap	aynı	zamanda	keşideci	ise	
söz	konusu	olur.	

6.	 SEYAHAT	ÇEKİ:	Seyahattekilerin	yanlarında	para	
taşımamak	için	hamiline	olmaması	şartıyla	düzen-
lene	çektir.	

7.	 POSTA	 ÇEKİ:	 Borç	 ödemek	 amacıyla	 kullanılır.	
Kıymetli	evrak	değildir,	havaledir.	

Doğru cevap A seçeneğidir.

35.  HACZE İŞTİRAK:

 ADİ (TAKİPLİ) İŞTİRAK: Alacaklının	 koydurmuş	 ol-
duğu	hacze,	borçlunun	diğer	alacaklıları	da,	kanunun	
aradığı	 şartları	 gerçekleştirdiklerinde	 iştirak	 edebi-
lirler.	Buna	göre	hacze	adi	 iştirak	halinde	katılmanın	
şartları	aşağıdaki	gibidir.	

-	 Alacaklının	da	borçluya	karşı	icra	takibi	yapmış	ve	
bu	takip	kesinleştiği	için,	kendisine	de	haciz	isteme	
yetkisi	gelmiş	olması,

-	 Hacze	katılmak	isteyen	alacaklının	alacağı,	ilk	ha-
ciz	 koyduran	 alacaklının	 takibi	 ilamsız	 takip	 ise,	
takip	 talebinden	 önce;	 ilamlı	 takip	 ise,	 bu	 ilamın	
verildiği	davanın	açıldığı	tarihten	önceki	bir	tarihte	
doğmuş	olması	gereklidir.

-	 resmi	dairelerinin	veya	yetkili	makamların	yetkileri	
dahilinde	ve	usulüne	göre	verdikleri	makbuz	veya	
belgelerden	biri	ile	ispat	edilmesi	gerekir

	 -İlk	haciz	üzerine	satılan	malın	bedeli	 icra	vezne-
sine	girinceye	kadar,	iştirak	talebinde	bulunulması	
gerekir.	

  İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) İŞTİRAK: takip	 yapmadan	
başka	 bir	 alacaklının	 koydurduğu	 hacze	 katılmadır.	
Şartları;	

 kişi koşulu: Borçlunun	eşi,çocukları,veli,vasi	ve	kay-
yımı	olduğu	kişiler(İlişkinin	bitmesinden	 itibaren	1	yıl	
içine	bu	hakkı	kullanabilirler).

-	 ölünceye	kadar	bakma	alacaklısı,	

-	 nafaka	 verilmesine	 ilişkin	 ilama	 dayanan	 nafaka	
alacaklısı	

Doğru cevap A seçeneğidir.
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36. Taşınmaz satışı;

-	 Yalnızca	açık	artırma	usulü	ile	satılabilir

-	 Satış	talep	etme	süresi	1	yıldır

-	 Talepten	itibaren			3	ay	içinde	satış	yapılmalıdır

-	 Mükellefiyet	listesinin	hazırlanması	zorunludur

-	 Satış	ilanı	birinci	artırmadan	en	az	1	ay	önce	yapılır

-	 Satış	ilanının	ilgililere	tebliğ	edilmesi	zorunludur.

-	 Teminat	yatırması	zorunludur

-	 Satış	bedelinin	ödenmesi	için	alıcıya		10	günlük	ek	
süre	verilir

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

-	 İkinci	artırmada	bu	şartlar	geçerlidir

-	 Birinci	artırmada	mal	satılmazsa	pey	ileri	süren	pey	
ile	bağlıdır

-	 Elektronik	ortamda	teklif	verilebilir	ve	bu	teklif	birin-
ci	ilan	tarihinden			20		gün	önce	başlar

-	 İhalenin	yapılması	ile	alıcıya	geçer

Doğru cevap C seçeneğidir.

37. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu;

-	 Alacağı	kambiyo	senedine	dayanan	alacaklı	bir	se-
çim	hakkına	sahiptir,	yani	hem	kambiyo	senedine	
dayalı,	hem	de	genel	haciz	yoluyla	takip	yapabilir.

-	 önce	rehine	başvurma	zorunluluğu	Yoktur.

 I-TAKİP TALEBİ: 

 Takip	talebini,	kambiyo	senedini	ve	varsa	protesto	ev-
rakını	alan	icra	müdürü;

-	 takip	talebinin	yasal	unsurları	taşıyıp	taşımadığını	

-	 senedin	kambiyo	senedi	olup	olmadığın

-	 takipte	bulunan	alacaklının	bu	yolla	başvurma	hak-
kının	olup	olmadığını	

-	 senedin	 vadesinin	 gelip	 gelmediğini	 incelemekle	
yükümlüdür.

 *İcra	müdürünün	 senetteki	 alacağın	 zaman	aşımına	
uğrayıp	uğramadığını	araştırma	yetkisi	yoktur.

 II- ÖDEME EMRİ: borçluya	hemen	kambiyo	senetleri-
ne	mahsus	ödeme	emri	gönderilir.	

	 Ödeme	emri	ile	borçluya:	Borcu		ve	takip	masraflarını	
10	gün	içinde	ödemesi,	

 Senet	kambiyo	senedi	niteliğinde	değilse	bunu	5	gün	
içinde	 İCRA	MAHKEMESİ’NE	 şikâyet	 yolu	 ile	 bildir-
mesi	gerektiği,		

-	 Borca	veya	imzaya	itirazı	varsa	bunu	5	gün	içinde	
dilekçe	ile	İCRA	MAHKEMESİ’NE	yapabileceği

-	 İtiraz	etmediği	ve	borç	ödenmediği	takdirde	10	gün	
içinde	mal	beyanında	bulunması	gerektiği	ihtar	edi-
lir.Borçlu	borcunu	10	gün	içinde	ödemek	zorunda-
dır

 İCRA MAHKEMESİ	imzanın	borçluya	ait	olmadığına	
karar	verirse,	itirazın	kabulüne	karar	verir	ve	bu	karar-
la	icra	takibi	durur.	Alacaklının	kötü	niyetle	veya	ağır	
kusur	sonucu	takip	yaptığı	anlaşılırsa,	alacaklı	alaca-
ğın	%10	oranında	para	cezası	ve	%20	oranından	az	
olmamak	üzere	tazminata	mahkum	edilir.

 Borca İtiraz ve İncelenmesi: Borçlu	İCRA	MAHKE-
MESİNDEKİ	duruşmada,	borçlu	olmadığını	veya	bor-
cun	 itfa	 edildiğini	 veya	 borcun	 ertelendiğini	 sadece	
resmi	bir	belge	veya	 imzası	alacaklı	 tarafından	 ikrar	
edilmiş	bir	belge	ile	ispat	edebilir.	Borca	itirazda	takip	
durmayacağı	 için	 itiraz	borçlunun	mallarının	haczine	
engel	olmaz.

 -İCRA MAHKEMESİNDE yapılan	 inceleme	 sonu-
cunda;	 borçlunun	 itirazının	 kabulüne	 karar	 verilirse		
borçlunun	 talebi	 varsa,	 alacaklının	 icra	 takibi	 yapar-
ken	kötü	niyeti	 veya	ağır	 kusuru	da	 tespit	edilmişse	
alacağın	 %20	 sinden	 az	 olmamak	 üzere	 tazminata	
alacaklıyı	mahkum	eder.

 İcra	mahkemesi,	incelemesi	sonucunda	haksız	bulur-
sa	 itirazın	 reddine	karar	verir.	 İtirazın	 reddi	kararıyla	
birlikte	 takibe	 devam	 edilebilir.	 	 Borçlunun	 itirazının	
reddi	halinde	itirazın	incelemesi	bitene	kadar	takip	ge-
çici	olarak	durdurulmuş	ise	ve	alacaklının	talebi	varsa	
borçlu	%20	oranında	icra-inkâr	tazminatına	mahkûm	
edilir.	

	 ***Borca	veya	 imzaya	 itiraz	eden	ancak	 itirazı	 İCRA	
MAHKEMESİ	tarafından	reddedilen	borçlu	3	gün	için-
de	mal	beyanında	bulunmak	zorundadır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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38. GENEL İFLÂS YOLU: Rehin	mevcutsa	Alacaklı	önce	
“Rehnin	Paraya	Çevrilmesi	Yolu”na	başvurmak	zorun-
dadır.

-	 Genel	iflâs	yolu,	alacaklının	icra	dairesine	yapaca-
ğı	iflâs	takip	talebi	ile	başlar.	

-	 Takip	talebi	üzerine	icra	dairesi	3	gün	içinde,	borç-
luya	iflâs	ödeme	emri	gönderir.

 İflâs	ödeme	emri	 ile	borçluya:	Alacaklının	ve	borçlu-
nun	kimliği	ile	borç	miktarı	yazılır.

	 Borcun	ve	giderlerin	7	gün	içinde	ödenmesi	gerektiği;

-	 İtirazı	varsa,	bu	itirazını	7	gün	içinde	bir	dilekçe	ile		
icra	dairesine	bildirmesi	

-	 Borçlunun	konkordato	 teklif	edebileceği	kendisine	
bildirilir.

-	 icra	dairesinin	kanuna	aykırı	bir	işlemi	varsa	,	borç-
lu	 bunu	 İCRA	 MAHKEMESİ’ne	 sözlü	 veya	 yazılı	
şikâyet	yolu	ile	bildirebilir.	

-		 İflas	 davası,	 ödeme	 emrinin	 borçluya	 tebliğinden	
itibaren	 “TİCARET	 	 mahkemesinde”	 1	 YIL	 içinde	
açabilir.

 -BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMA ZO-
RUNLULUĞU YOKTUR.

 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ:	 Borçlunun	 itirazını	 genel	
haciz	 yolundan	 farklı	 olarak	 bir	 dilekçe	 aracılığıyla	
gerçekleştirmesi	gerekir.	

-	 İflas	 takibi	kesinleştiğinde,	bu	 iflas	dairesi	 tarafın-
dan	ilan	edilir.	

-	 Davacı(alacaklı)	ticaret	mahkemesince	iflas	kararı	
verilinceye	kadar	iflas	davasını	geri	alabilir.		Ancak	
iflas	davasının	geri	alınabilmesi	için	borçlunun	rıza-
sı	gerekir.	

-	 Borçlu	7	gün	içinde	itiraz	etmişse	alacaklı	hem	iti-
razın	kaldırılmasını	hem	de	iflasa	karar	verilmesini	
dava	yoluyla	ticaret	mahkemesinde		ister.	

 DEPO KARARI: İflas	takibi	kesinleştikten	sonra	ticaret	
mahkemesi	tarafından		borçluya	borcunu	ödemesi	için	
verilen	ek	süredir.	Ticaret	Mahkemesi	bu	karar	ile,	bor-
cun	7	gün	içinde	mahkeme	veznesine	yatırılması	eğer	
yatırılmazsa	iflâs	kararı	verileceği	borçluya	bildirilir.	

 İFLAS KARARI: Borçlu	depo	kararına	rağmen	süre-
sinde	borcu	ödemezse	ve	 iflas	 isteyen	alacaklı,	 iflas	
kararına	 karşı	 başvurulabilecek	 yasa	 yolları	 için	 ge-
rekli	 bütün	 tebliğ	 masraflarını	 mahkeme	 veznesine	
avans	olarak	yatırırsa	ATM	iflas	kararı	verir.	

-	 İFLAS	KARARININ	VERİLDİĞİ	AN	İFLAS	AÇILMIŞ	
OLUR.

-	 Bu	kararla	birlikte	borçlu	tacir	sıfatını	kaybeder	ve	
MÜFLİS	SIFATINI	ALIR.

-	 İflasa	 karar	 verilmesinden	 sonra	 iflas	 davasından	
feragat	geçersizdir.

-	 Ticaret	mahkemesince	 verilen	 iflas	 kararına	 karşı	
tebliğ	tarihinden	itibaren	10	gün	içinde	istinaf	yolu-
na	başvurulabilir.	BAM	nin	kararına	karşı	da	10	gün	
için	temyiz	yoluna	gidilebilir.

-	 Mahkeme	 ile	 ilgili	yetki	sözleşmesi	yapılamaz	ge-
nel	yetki	borçlunun	muamele	merkezinin	bulundu-
ğu	yerdeki	mahkemedir.

-	 Ticaret	mahkemesi	basit	yargılama	usulünü	uygu-
lar

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. İflasın kamu hukuku bakımından sonuçları;

 1. Adi iflas: Adi	iflas	suç	değildir.	Sadece	bazı	görev-
lere	getirilemez,	örneğin	iflas	eden	kişi	avukat,	noter,	
banka	yöneticisi,	aracı	kurum	yöneticisi.	

 2. Taksirli iflas: taksirli	iflas	bir	suçtur	ve	cezası	2	ay-
dan	1	yıla	kadar	hapistir.	Taksirli	 iflas	suçuna	bakan	
sulh	 ceza	mahkemeleridir.	 İflasın	 taksiratlı	 olduğunu	
tespiti	asliye	ceza	mahkemesince	yapılır

 Taksiratlı iflas nedenleri

a-	ziyanları	için	makul	nedenler	ileri	süremezse	

b-	evinin	masrafları	gerekenden	fazla	ise	

c-	 kumar	veya	borsada	çok	para	sarf	etmişse	

d-	borcunun	mevcudu	alacağından	çok	olduğunu	bil-
diği	halde	bu	durumdan	haberleri	olmayan	kimse-
lerden	 önemli	miktarda	 veresiye	 	 veya	 borç	 para	
almışsa

e-	yasada	belirtilen	defterleri	hiç	veya	yasanın	emret-
tiği	şekilde	tutmamışsa

f-	 iflas	idaresi	veya	dairesi	çağırdığı	halde	geçerli	bir	
mazeret	olmaksızın	gelmemişse

h-	 İşlerini	terk	ederek	kaçmışsa

ı-	 Önceki	konkordato	koşullarını	ifa	etmeden	yeniden	
iflasına	hükmolunmuşsa

i-	 Aczini	bildirip	 iflas	 istememiş	ve	bir	yıl	 içinde	 iflas	
etmişse
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 3. Dolanlı iflas:  cezası	3	yıldan	8	yıla	kadar	hapistir.	
Yetkili	olan	Ağır	ceza	mahkemesi	şikayet	olmadan	iş-
lemleri	gerçekleştirir.

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

 Hileli iflas halleri:

-	 malların	 kaçırılması,	 gizlenmesi	 veya	değerlerinin	
azalmasına	neden	olunması

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

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

-	 Evlilikte	gerçekten	getirilmemiş	bir	çeyizi	getirilmiş	
gibi	göstermek.	

-	 Gerçeğe	aykırı	muhasebe	 kayıtlarıyla	 veya	 sahte	
bilanço	düzenlenerek	aktifin	olduğundan	az	göste-
rilmesi.

-	 Konkordato	 	dışında	alacaklıya	hususi	menfaatler	
temin	ederse.

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

Doğru cevap D seçeneğidir.

40. İTİBARIN İADESİ (itibarın yerine gelmesi, saygınlı-
ğın kazanılması)

-	 İflâs	 kapandıktan	 sonra	 da	 müflis	 sıfatı	 devam	
eder,	bu	sıfatın	sona	ermesi	“itibarın	iadesi”	yolu	ile	
olur.	

-	 itibarın	iadesinin	istenebilmesi	için	ön	şart,	müflisin	
bütün	iflâs	alacaklılarının		alacağını	itfa	etmiş	olma-
sı	gerekir.	Müflisin	 itibarının	yerine	gelmesi,	 istem	
üzerine	olur.	Ancak	Müflis	ölmüşse	 itibarın	yerine	
gelmesi	mirasçılar	tarafından	da	istenebilir.

 İtibarın İadesinin Özel Koşulları:

 Taksiratlı	 iflâsta,	müflisin	cezasını	tamamen	çekmesi	
veya	 bu	 cezanın	 af	 gibi	 kanuni	 bir	 sebeple	 düşmüş	
olması,	Hileli	iflâsta,	hileli	müflisin	cezasını	tamamen	
çekmesi	ve	iyi	niyetli	olması	gerekir.

	 Adi	ve	taksiratlı	müflisin	itibarının	iadesine,	iflâsa	ka-
rar	vermiş	olan	Ticaret	Mahkemesi	karar	verir.	Ticaret	
mahkemesinin	ret	kararına	karşı	müflis	istinaf	yoluna	
başvurabilir.	Ancak	mahkemenin	kabul	kararına	karşı	
alacaklı	istinaf	yoluna	başvuramaz.

	 Hileli	 müflisin	 itibarının	 iadesine,	 ikametgâhının	 bu-
lunduğu	yer	Ağır	Ceza	Mahkemesi	karar	verir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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İKTİSAT
(ÇÖZÜMLER)

1. Arrow’un	geliştirdiği	yaparak	öğrenme	modeline	göre	
öğrenme,	 deneyimin	 bir	 sonucudur.	 Bu	 model,	 ge-
lişmenin	başlarında	yer	alan	bir	ekonominin	önceleri	
verimsiz	bir	 şekilde	ürettiği	mal	 ve	hizmetleri,	 dene-
yim	kazandıkça	daha	verimli	üretmeye	başlayacağını	
ortaya	koyar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

2.

Marjinalistler

Birinci	Kuşak İkinci	Kuşak

•	W.	Jevons

•	L.	Walras

•	C.	Menger

•	F.	Edgeworth

•	P.	Wicsteed

•	F.V.	Wieser

•	K.	Wicksell

•	J.	B.	Clark

•	I.	Fisher

Doğru cevap E seçeneğidir.

3. U X X8 2
2= - 	 	 P	=	2	¨

 MU X8 4= -

   ↓
   P q8 4

X
= -

	 Kardinalist	 yaklaşıma	 göre	 marjinal	 fayda	 eğrisinin	
pozitif	değerler	alan	kısmı	bireysel	talep	eğrisiyle	ça-
kışıktır.
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   Doğru cevap C seçeneğidir.

4. Y

X
A B C

Aı

Bı

Cı U3U2U1

 Y	malı	faydasız	bir	mal	ise	kayıtsızlık	eğrisi	Y	malı	ek-
senine	paralel	olur.	Bu	durumda	tüketici	dengesi	köşe	
dengesi	olarak	gerçekleşir.

	 Tüketici	A	noktasında	dengeye	geldiğinde	tüketicinin	
gelirinin	 değişmesi	 bütçe	 doğrusunun	 |BBı|	 şeklinde	
iken	 |AAı|	 ya	 da	 |CCı|	 şeklinde	 paralel	 kaymasına	
neden	olur.	Böylece	oluşan	 tüketici	dengelerinin	ge-
ometrik	yeri	Gelir	Tüketim	Eğrisini	verir.	Bu	durumda	
oluşan	Gelir	Tüketim	Eğrisi	(yatay	eksene)	X	ekseni-
ne	çakışıktır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

5. Doğrusal	yani	sabit	eğimli	bir	talep	eğrisi	üzerinde	her	
noktada	fiyat	esnekliği	farklıdır.	Doğrusal	talep	eğrisi	
üzerinde	aşağı	gidildikçe	talep	esnekliği	azalır,	yukarı	
gidildikçe	 artar.	Talep	 eğrisinin	 fiyatı	 kestiği	 noktada	
esneklik	değeri	sonsuz	olur.	Bir	aşağı	bölümde	esnek-
lik	1’den	büyük,	tam	orta	noktası	1’	e	eşit,	onun	altında	
1’den	küçük	ve	en	son	miktar	eksenini	(yatay	ekseni)	
kestiği	noktada	ise	esneklik	değeri	sıfıra	eşit	olur.

Doğru cevap D seçeneğidir.

6. İki	 mal	 arasındaki	 çapraz	 talep	 esnekliğinin	 değeri	
pozitifse	ikame	mallardan	negatifse	tamamlayıcı	mal-
lardan	bahsederiz.	Soruda	çapraz	esneklik	değeri	0,1	
olarak	verilmiştir.	Dolayısıyla	bu	iki	mal	birbirinin	ika-
mesidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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7. Arz	eğrisi	çizilirken	sabit	kabul	edilen	diğer	faktörlerin	
değişmesi	arz	eğrisinin	paralel	olarak	kaymasına	ne-
den	olur.	İlgili	malın	fiyatındaki	değişme	ise	arz	eğrisi	
üzerinde	harekete	neden	olur.

	 Vergi	 oranlarının	 artması,	 maliyetleri	 artıracağından	
arz	eğrisinin	sola	kaymasına	neden	olur.

Doğru cevap D seçeneğidir.

8. Marjinal	ürünün	ortalama	ürüne	eşit	olduğu	noktada;

 

TPL

TPL

L

APL

MPL

APL

MPL

L

•	 TPL'ye	orijinden	çizilen	teğetin	eğimini	verir.	

	 (APLmax)

•	 Üretimin	2.	bölgesinin	başlangıç	noktasıdır.

•	 MP AP
maxL L

=

•	 .e MP
AP

1

L L
L

=

 ' .e
AP

MP

dir1
L

L

L= =

	 Çıktının	emek	esnekliği	1'dir.

•	 Azalan	verimler	yasası	geçerlidir.

•	 Firma	üretim	yapmaya	devam	eder.

Doğru cevap B seçeneğidir.

9. QD =	55	–	5P	 n	=	50	(firma	sayısı)
	 TC	=	q2	+	5q	 QS	=	n.qS

	 MC	=	2q	+	5
	 Tam	rekabet	piyasasında,	MC	=	P'dir.
	 P	=	2q	+	5
	 2q	=	P	–	5
	 q	=	0,5P	–	2,5	→	Firmanın	arz	fonksiyonu
 QS	=	n.qS

 QS	=	50.(0,5P	–	2,5)
 QS	=	25P	–	125
 P

S

D

Q

E

25

5=A

6=Po

Üretici Rantı

 A	noktası;	QS	=	O				P	=	?
	 	 	 			O	=	25P	–	125
	 	 	 			P	=	5
 QD	=	55	–	5P
 QD	=	QS

	 55	–	5P	=	25P	–	125
	 180	=	30P
	 PO	=	6
 QS	=	25.6	–	125	=	25
 QO	=	25

	 Üretici	Rantı
.

,A AP E
2

1 25

2
12 5

25

O
= = =d n&

Doğru cevap B seçeneğidir. 

10. Jevons	Kanunu	olarak	da	bilinen	Eş	Marjinal	Fayda	
İlkesi’dir.	Bu	ilkeye	göre	tüketicinin	geliri,	zevk	ve	ter-
cihleri	 ve	 malın	 fiyatının	 değişmediği	 varsayımının	
altında	bir	mala	harcanan	son	liranın	sağladığı	marji-
nal	fayda;	bir	diğerine	harcanan	son	liranın	sağladığı	
marjinal	faydaya	eşitlendiği	takdirde	tüketicinin	fayda-
sı	maksimize	edilmiş	yani	tüketim	dengesi	sağlanmış	
demektir.

Doğru cevap E seçeneğidir
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11. Ürün	faklılaştırmasına	bağlı	olarak	firmanın	tekel	gücü	
elde	etmesi	markasına	yarattığı	bağımlılıkla	gerçekle-
şir.

	 Firma,	 malına	 ne	 kadar	 bağımlı	 tüketici	 kitlesi	 elde	
ederse	 o	 kadar	monopol	 gücü	 artar.	 Monopol	 gücü	
Lerner	endeksi	ile	ölçülür.

	 L.E=	
P MC

P

-

	 L.E=	
| |ed

1

	 Yukarıdaki	 formülden	 de	 anlaşıldığı	 üzere	 monopol	
gücü	talebin	fiyat	esnekliği	ile	ters	ilişkilidir.	Yani		tale-
bin	fiyat	esnekliği	düşerse	monopol	gücü	artar.

Doğru cevap C seçeneğidir.

12. Düopol	 modelleri	 içinde	 tüketici	 lehine	 sonuç	 veren	
model	Bertrand	modelidir.	Bunun	nedeni			P=MC	ol-
ması	nedeniyle	tam	rekabet	piyasası	fiyatına	ve	üre-
tim	miktarına	eşit	bir	denge	düzeyine	sahiptir.

	 Tam	 rekabet	piyasası	 fiyatı	diğer	modellere	göre	en	
düşük	fiyata	sahip		olması	nedeniyle	tüketicinin	lehine	
olan	model	Bertrand’dır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

13. Az	sayıda	firmanın	bulunduğu	bazen	homojen	bazen	
ise	farklılaştırılmış	malların	üretilebildiği,	piyasaya	gi-
riş	ve	çıkışların	önünde	önemli	engellerin	bulunduğu	
piyasaya	oligopol	piyasası	denir.

	 Oligopol	piyasasında	az	sayıdaki	firmaların	birbirleri-
ne	karşılıklı	 bağımlılıklarının	olması	nedeniyle	genel	
teori	oluşturulamamaktadır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. Bir	malın	aşırı	ya	da	yetersiz	üretimi	piyasa	başarısız-
lığını	ifade	eder.	Piyasa	başarısızlığının	nedenleri;

	 •	 Eksik	rekabet	koşullarının	varlığı

	 •	 Asimetrik	bilginin	varlığı

	 •	 Kamusal	malların	varlığı

	 •	 Dışsallıkların	varlığıdır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

15. Paranın	 yansızlığı,	 para	 stoğundaki	 bir	 değişmenin	
aynı	yön	ve	oranda	fiyatlar	genel	seviyesini	değiştir-
mesidir.	Buna	paranın	nötrlüğü	de	denir.	Klasik	makro	
ekonomi	tarafından	kabul	edilmiş,	Keynesyen	ekono-
mi	paranın	yansızlığını	kabul	etmemiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

16. Klasik	makroekonomi	 öğretisine	 göre	miktar	 kuramı	
geçerlidir.	Bu	kuramda	tam	istihdam	varsayımı	nede-
niyle	reel	gelir	ve	paranın	dolaşım	hızı	sabititir.	

	 M.V	=	P.Y		denklemine	göre	para	stoğundaki	bir	artış	
sadece	fiyatlar	genel	düzeyini	aynı	yönde	ve	oranda	
etkiler,	reel	değişkenleri	etkilemeyecektir.	

Doğru cevap A seçeneğidir.

17. C

C

45°

Yd

C = Yd

A C = C + c.Yd

 Harcanabilir	gelirin	tüketime	eşit	olduğu	A	noktasının	
solunda	harcanabilir	gelir	(Yd),	tüketimden	(C)	küçük-
tür.	Ortalama	tüketim	eğilimi	(APC)	bu	nedenle	1'den	
büyüktür.

 APC
Y

C

d

= 	 C	>	Yd	ise

	 APC	>	1

Doğru cevap B seçeneğidir.
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18. Basit	Keynesyen	modelin	iki	önemli	varsayımı	vardır:

	 •	 Fiyatlar	genel	düzeyi	sabittir.	Bu	nedenle	kısa	dö-
nem	toplam	arz	eğrisi	yatay	eksene	paraleldir.

	 •	 Ekonomi	dışa	kapalıdır.	Dolayısıyla	net	faktör	ge-
lirlerinin	olmadığı	modelde	GSMH=GSYİH	eşitli-
ği	 söz	 konusudur.	Bunun	yanında	para	 ve	 kredi	
piyasaları	analiz	dışında	bırakılmıştır.	Dolayısıyla	
faiz	oranının	sabit	olduğu	varsayılır.	

	 Faiz	oranı	sabit	olduğundan	para	arzının	artması	şek-
linde	uygulanan	genişletici	para	politikası	faiz	oranını	
düşürmez.	Faiz	oranı	düşmedikçe	özel	yatırımlar	art-
maz.	Özel	yatırımlar	artmadıkça	istihdam	da	artamaz.	
Görüldüğü	gibi	tam	istihdam	millî	gelir	düzeyinin	altın-
da	harcama	noksanlığını	ifade	eden	deflasyonist	açı-
ğı	 para	 politikası	 aracılığı	 ile	 kapatabilmek	mümkün	
değildir.	Bunun	da	nedeni	faiz	oranının	sabit	varsayıl-
masıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. LM	eğrisi,	para	piyasasında	denge	noktalarını	göste-
ren	eğridir.	Düşey	eksende	faiz	oranı,	yatay	eksende	
millî	gelirin	olduğu	bir	geometrik	analizde	LM	eğrisinin	
daha	dik	hâle	gelmesinin	 sebebi,	 para	 talebinin	 faiz	
oranına	daha	az	duyarlı	hâle	gelmesidir.	Faiz	oranın-
da	gerçekleşecek	değişiklikler,	para	talebini	o	düzey-
de	uyaramayacaktır.	LM	eğrisinin	faiz	oranı	karşısın-
da	esnekliği	düşük	olacaktır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. Ekonomilerde	 görülen	 enflasyon	 türleri	 dört	 başlıkta	
ele	alınabilinir:

 Sürünen Enflasyon:	Yıllık	olarak	tek	haneli	gerçekle-
şen	enflasyon	türüdür.

 Dörtnala enflasyon:	Yıllık	olarak	çift	haneli	gerçekle-
şen	enflasyon	türüdür.	

	 Soruda	verilen	enflasyon	oranı	yıllık	olarak	ölçüldüğü	
için	ve	çift	haneli	olduğu	için	dörtnala	enflasyonu	ifade	
etmektedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

21. Toplam	talep	(AD)	eğrisinin	dikleşmesi,	IS'nin	dikleş-
mesine,	LM'nin	yatıklaşmasına	bağlıdır.

	 IS'nin	dikleşmesi	için	eğiminin	artması	
.k b

1

e

-f p 	gere-
kir.

•	 ke	→	çarpan	değerinin	azalması	(c↓,	t↑,	m↑)

•	 b	→	yatırımların	faize	duyarlılığının	azalması	gere-
kir.

	 LM'nin	 yatıklaşması	 için	 eğiminin	 azalması	
h

k
.e o  

gerekir.

•	 k	→	Para	talebinin	gelire	duyarlılığının	azalması

•	 h	→	Para	talebinin	faiz	duyarlılığının	artması	

	 gerekir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

22. Fiyatlar	 genel	 seviyesindeki	 artış	 sonucu	 reel	 para	
arzı	azaldığından	LM		eğrisi	paralel	olarak	sola	doğru	
kayarken	IS	eğrisi	değişmeyecektir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Lucas	kiritiğine	göre	ekonomi	politikaları	ilan	edilerek	
veya	ilan	edilmeden	uygulandığında	gelir	düzeyi	üze-
rinde	farklı	etkiler	yaratacaktır.	

	 İlan	 edilerek	 uygulanan	 ekonomi	 politikalarının	 gelir	
düzeyi	üzerinde	etkisi	yoktur.

	 İlan	 edilmeden	 uygulanan	 politikaların	 gelir	 düzeyi	
üzerinde	etkisi	söz	konusudur.	Çıktı	düzeyini	artırmak	
için	 genişletici	 para	 politikasını	 ilan	 etmeden	 (şok,	
sürpriz)	uygulaması	gerekir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

24. Kamu	harcamalarının	eğitim,	araştırma	ve	geliştirme,	
altyapı	harcamalarına	yönelmesi	özel	sektör	yatırım-
larının	verimliliğini	artırır.	Kamu	sektörünün	bu	şekil-
de	özel	yatırımların	marjinal	verimliliğini	artırıcı	etkisi	
özel	sektör	yatırımlarını	 tamamlayıcı	nitelikte	olduğu	
için	 özel	 sektör	 yatırımlarının	 artmasına	 neden	 olur.	
Bu	duruma	Crowding-in	etkisi	adı	verilir.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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25. Paranın	dolaşım	hızı	ile	para	talebi	arasında	ters	ilişki	
söz	konusu	olduğundan	para	talebi	azalacaktır.	Bun-
dan	dolayı	sadece	LM	eğrisi	paralel	olarak	sola	kaya-
caktır.	IS	eğrisi	değişmeyecektir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

26. M1	=	Dolaşımdaki	nakit	para	+	Vadesiz	mevduat

 M2	=	M1	+	Vadeli	mevduat

Doğru cevap B seçeneğidir.

27. Enflasyon	 hedefleme	 stratejisinin	 başarılı	 olabilmesi	
için;

•	 Merkez	Bankasının	bağımsız	olması

•	 Maliye	politikasının	disipline	olması

•	 Gelişmiş	finansal	piyasaların	ve	sistemin	bulunması

•	 Diğer	 parasal	 değişkenlere	 yönelik	 bir	 taahhüdün	
bulunmaması

•	 Aşırı	bir	şekilde	para	ikamesinin	olmaması

•	 Enflasyon	ile	para	politikası	araçları	arasında	ölçüle-
bilir	bir	ilişkinin	olması	gerekir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

28 Zaman tutarsızlığı:	Merkez	Bankası'nın	 para	 politi-
kasına	yönelik	 yaptığı	 hedeflerle	gerçekleştirdiği	 uy-
gulamaların	birbiriyle	örtüşmemesinin	uzun	dönemde	
arzulanmayan	sonuçlar	doğurmasıdır.	Parasal	hedef-
leme,	para	politikası	uygulamasında	zaman	tutarsızlı-
ğı	problemine	yol	açılmamasını	sağlar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

29. Nispi satın alma gücü paritesi:	İki	farklı	ülkede	aynı	
ürün	grubunun	yıllar	içinde	fiyatlarındaki	değişim	hızı-
nın	belirlenen	kurda	birbirine	eşitlenmesidir.

 Satın alma gücü paritesi yaklaşımı: Ülkeler	arasın-
daki	fiyat	 farklılıklarını	yok	edecek	uygun	döviz	kuru	
seviyesinin	belirlenmesidir.

 Tek fiyat kanunu: Özdeş	olan	malların	farklı	piyasa-
larda	tek	fiyatının	oluşacağını	ifade	eder.

Doğru cevap C seçeneğidir.

30. Bir	ekonomide	bir	malın		ithalatına	getirilen	kota	son-
rasında;

	 Yurt	içi	tüketicilerin	tüketimleri	azalır,	refahları	düşer.

	 Yurt	içi	üreticilerin	üretim	düzeyleri	artar.

	 Devlet	herhangi	bir	 kayba	uğramaz.	Fakat,	 kota	uy-
gulaması	 ile	 ortaya	 çıkan	 kıtlık	 rantının	 kota	 lisansı	
alanlar	gitmesi	devlet	için	gelirin	yeniden	dağılımıdır.

	 İthal	mallarına	olan	talep	düşer,	yerli	malına	talep	ar-
tar.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. Leontief paradoksu:	Faktör	Donatımı	Teorisi'nin	tam	
tersi	olarak	da	ifade	edilen		faktör	yoğunluğunun	ter-
sine	dönmesidir.	Sermayesi	bol	olan	ABD’nin	ihraç	et-
tiği	malların	sermaye	yoğun	olması	gerekirken	emek	
yoğun	olması	ve	ithal	ettiği	malların	ise	emek	yoğun	
olması	 gerekirken	 sermaye	 yoğun	 mallar	 olmasını	
açıklar.

Doğru cevap B seçeneğidir.

32. Sermaye	 hesabı,	 ülkenin	 yabancı	 ülkelerle	 yaptığı	
finansal	 ve	 dolaysız	 sermaye	 yatırımlarını	 kapsar.	
Doğrudan	 yatırımlar,	 portföy	 yatırımları,	 uzun	 vadeli	
sermaye	yatırımları,	kısa	vadeli	sermaye	yatırımları-
nın	gelir	ve	giderleri	hesaba	dâhil	değildir.	Cari	işlem-
ler	hesabı,	ihracat-ithalat	gelir	ve	giderleri,	görünmez	
kalemler	olarak	adlandırılan	turizm,	bankacılık	ve	si-
gortacılık	hizmet	komisyonları,	yabancı	yatırım	kâr	ve	
faiz	transferleri	gibi	gelir	ve	gider	alt	kalemlerini	kap-
sar.	Yabancı	sermaye	yatırımlarının	gelir	ve	giderleri	
cari	işlemler	hesabının	alt	kalemleri	içerisinde	hesaba	
katılır.	

Doğru cevap E seçeneğidir.

33. Karşılaştırmalı	 Üstünlükler	 Teoremi	 klasik	 bir	 teori	
olup	Hecksher	–	Ohlin	modelinden	daha	eski	bir	tarihe	
dayanmaktadır.	 Karşılaştırmalı	 Üstünlükler	 Teoremi,	
ilk	klasik	uluslararası	iktisat	teorilerinden	olup	Ricardo	
tarafından	ortaya	atılmıştır.	Diğerleri	 ise	Hecksher	–	
Ohlin	modelinden	çıkartılan	teorilerdir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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34. Birleşmiş	Milletler	Kalkınma	Programı'nın	tanımlama-
sına	 göre,	 ekonomik	 büyümeyle	 birlikte	 gelir	 dağılı-
mında	bir	bozulma	ve	gini	katsayısında	bir	yükselme	
meydana	geliyorsa	bu	durum	"acımasız	büyüme"	ola-
rak	nitelendirilmiştir.

	 Ekonomik	 büyümenin	 nimetleri	 toplumun	 alt	 gelir	
gruplarına	bir	fayda	sağlamadığı	gibi	onların	gelir	ve	
yaşam	seviyesinde	kötüleşmeye	yol	açıyorsa	bu	bü-
yüme	acımasız	büyüme	olarak	tanımlanmıştır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Solow	büyüme	modelinde	altın	kural,	 işçi	başına	 tü-
ketimi	maksimum	yapan	durağan	durum	işçi	başı	ser-
maye	düzeyidir.

 y

yo

Ko
K

İşçi başı
tasarruf

i=sy

d.k

y=f(k)

işçibaşı
tüketim

�
�
�

�
�
�

 Y	=	f(k)	fonksiyonuna	çizilen	teğetin	eğimi	d.k'ye	çizi-
len	teğetin	eğimine	eşittir.

       
.

k

y

k

d k

D
D

D

D
=

` j
> >

	 							y	=	f(k)												d.k	fonksiyonunun
	 fonksiyonunun	 				eğimi
	 						eğimi
 MPK  =  d

Sermayenin
marjinal ürünü

Yıpranma
oranı

Doğru cevap D seçeneğidir.

36. Kısır	Döngü	veya	Kapalı	Çember	Teorisi'ne	ilişkin	ilk	
teori	klasik	 iktisatçılardan	Adam	Smith	 tarafından	sı-
nırlı	 iş	 bölümü	kısır	 döngüsü	adı	 altında	ortaya	atıl-
mıştır.

	 Sınırlı	iş	bölümü	→	Düşük	verimlilik	→	Düşük	kârlılık	
→	Sınırlı	Pazar	→	Yetersiz	Sermaye	birikimi	→	Sınırlı	
iş	bölümü

Doğru cevap A seçeneğidir.

37. 1994	Ekonomik	Krizi	ve	daha	sonra	alınan	istikrar	ön-
lemlerinde,	 ihracat	ve	yatırım	artışını	 teşvik	edebile-
cek	“ücretlerin	düşürülmesi”	ve	“develüasyon”	dışında	
başka	ciddi	 bir	 önlem	yer	almamaktadır.	 İstikrar	 ön-
lemleri	sonucunda	 ise	 istenilen	başarı	elde	edileme-
miştir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. Türkiye'de	 TÜİK	 tarafından	 enflasyon	 hesaplamala-
rında	kullanılan	son	baz	yıl	2003,	GSYİHP	hesapla-
malarında	kullanılan	son	baz	yıl	1998	yılıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Türkiye	 Cumhuriyeti	 ilk	 dış	 borcunu	 1930	 yılında	
ABD'den	 almış	 olmakla	 birlikte,	 1934	 -	 1938	 yılları	
arasında	 uygulanmış	 olan	 Birinci	 Beş	Yıllık	 Sanayi-
leşme	Planı	için	ekonomik	destek	aldığı	ülkeler;

•	 1934	SSCB'den	(8	milyon	Dolar)

•	 1938	İngiltere'den	(13	milyon	Sterlin)

Doğru cevap B seçeneğidir.

40. Türkiye	ekonomisi	2015	yılında	G-20'ye	dönem	baş-
kanlığı	yapmıştır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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MALİYE
(ÇÖZÜMLER)

1. Dışsallık,	 üretim	 ve	 tüketim	 faaliyetine	 herhangi	 bir	
etkide	bulunmayıp	sadece	mal	ve	hizmetlerin	fiyatını	
değiştirerek	gelirin	yeniden	dağılımına	neden	oluyor-
sa	"parasal	dışsallık"tan	söz	edilir.

	 Teknolojik	dışsallık;	ekonomide	yer	alan	firmalar	ara-
sında	ortaya	 çıkan	üretim	 ilişkileri,	 teknik	 gelişmeler	
ve	 teknolojik	 buluşlar	 sonucu	ortaya	 çıkan	dışsallık-
lardır.

	 Ağ	dışsallığı,	bir	malın	 tüketim	miktarının	ve	 tüketici	
sayısındaki	artışın	malın	değerini	artırmasına	denir.

	 Marjinal	dışsallık,	bir	üretim	ya	da	tüketim	faaliyetin-
deki	ek	değişiklikten	dolayı	diğer	fayda	ya	da	maliyet	
fonksiyonunun	bundan	etkilenmesidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

2. Devlet	erdemli	(merit)	malları	üretmediği	zaman	piya-
sada	bu	tür	mal	ve	hizmetler	yeterli	derecede	üretile-
meyecek	 ve	 böylece	 piyasada	 kaynak	 dağılımı	 açı-
sından	bir	tercih	çarpıklığı	görülecektir.	Erdemli	mallar	
paternalist	devlet	anlayışında	tüketimi	zorunlu	tutulan	
mal	ve	hizmetlerdir.	Örneğin	fakirlere	ve	yaşlılara	ya-
pılan	yardımlar,	öğrenci	bursları,	ücretsiz	süt	ve	kitap	
dağıtımı	vb.

Doğru cevap B seçeneğidir.

3. Buchanan	ve	Tullock	siyasal	karar	alma	sürecini	et-
kileyen	iki	 temel	maliyet	olduğunu	ve	bu	maliyetlerin	
minimize	edilmesi	gerektiğini	savunmuşlardır.	Siyasal	
karar	alma	sürecini	 etkileyen	maliyetler,	 dışsal	mali-
yetler	 ve	karar	alma	maliyetleridir.	Bunların	 toplamı-
na	karşılıklı	 bağımlılık	maliyeti	 denir.	Dışsal	maliyet;	
toplumsal	mal	ve	hizmet	üretimi	ile	ilgili	olarak	alınan	
bir	 kararın	 yaratacağı	 faydanın	 dışında	 kalanların	
devlete	 oluşturduğu	 maliyettir.	 Karar	 alma	 maliyeti	
ise	toplumsal	mal	ve	hizmet	üretimi	ile	ilgili	kararların	
alınmasında	 yaşanan	 gecikmeden	 dolayı	 katlanılan	
maliyettir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. Emanet usulü: Kamusal	harcamaların	yasalarla	ve-
rilmiş	görevleri	kendi	araç-gereç,	personel	ve	mal	var-
lığı	ile	görülmesidir.

 Müşterek emanet usulü: Kamu	 hizmetlerinin	 olası	
zarar	ve	hasarları	yönetime	ait	olmak	üzere	hizmetin	
gelir	üzerinden	belirli	bir	pay	verilerek	özel	hukuk	kişi-
lerine	gördürülmesidir.

 İmtiyaz usulü: Kamu	 hizmetinin	 kamu	 yönetimi	 ile	
özel	 hukuk	 kişisi	 arasında	 yapılan	 sözleşmeyle	gör-
dürülmesidir.

 Ruhsat usulü: Kamu	hizmetinin	özel	hukuk	kişisine	
verilen	izin	belgesi	yani	ruhsatla	gördürülebilmesidir.

 İltizam usulü: Kamu	 hizmetinin	 önceden	 belirlenen	
bir	bedel	 karşılığında	özel	hukuk	kişilerine	gördürül-
mesidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

5. Kamu	harcamalarında	görünüşte	artış,	 kamu	harca-
malarında	 rakamsal	 artış	 olmak	 ile	 beraber	 sunulan	
kamu	hizmetinde	bir	değişiklik	olmadığı	durumu	ifade	
eder.

	 Kamu	harcamalarında	gerçekte	artış	durumunda	 ise	
rakamsal	kamu	harcaması	artışı	ile	birlikte	kişi	başına	
kamu	hizmetinde	de	artış	yaşanır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

6. Niskanen'e	 göre;	 bürokratlar	 saygınlıklarını,	 oylarını	
ve	maddi	durumlarını	artırmak	için	kamu	harcamala-
rını	artırırlar.	Bu	harcamaları	kendi	çıkarları	için	kulla-
nırlar.

Doğru cevap C seçeneğidir.

7. Reel	 –	 transfer	 harcamaları	 ayrımını	 ilk	 yapan	 A.	
Pigou'dur.	Reel	–	transfer	harcamaları	sınıflandırma-
sında	 belirleyici	 nokta	 yapılan	 kamu	 harcamasının	
ekonomide	 mal	 ve	 hizmet	 akımlarına	 yol	 açıp	 aç-
mamasıdır.	Yapılan	 kamu	 harcaması	mal	 ve	 hizmet	
akımı	meydana	getiriyorsa	reel,	getirmiyorsa	transfer	
harcaması	olarak	kabul	edilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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8. Gelir	dağılımına	etkisi	nötr	olan	harcamalar	millî	savun-
ma,	adalet,	güvenlik	gibi	tam	kamusal	mallara	yönelik	
harcamalardır.	Reel	harcamalar	gelir	dağılımını	dolaylı	
etkilerken	transfer	harcamaları	doğrudan	etkiler.

Doğru cevap C seçeneğidir.

9. Kamunun	gerçek	tüketimi=	Toplam	Kamu	Harcamala-
rı	–	Transfer	Harcamaları	biçiminde	hesaplanır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

10. Vergiler	genel	bütçede	yer	alır	ancak	parafiskal	gelir-
ler	bütçede		gözükmezler.	Parafiskal	kurumların	kendi	
gelir	 kaynakları	 ve	 kendi	 bütçeleri	 vardır.	 Parafiskal	
gelirler,	ilgili	kuruluşun	bütçesinde	yer	alır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

11. Çoklu	vergi	sisteminde	üzerine	vergi	konulan,	vergi-
nin	kaynağını	oluşturan	birçok	iktisadi	unsur	vardır.

 Özellikleri şunlardır:

	 –	 Vergileme	adaleti	sağlar.

	 –	 İdarece	kontrolü	ve	tahsili	kolaydır.

	 –	 Kamu	 finansmanı	 sağlayacak	 nitelikte	 gelir	 elde	
edilir.

	 –	 Maliye	politikasının	bir	aracı	olarak	kullanılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

12. İlk	 kez	 vergi	 ilkelerini	 düzenleyen	 ve	 aktaran	 kişi	
A.Smith'tir.	A.	Smith	vergilerin	 istenmeyen	etkilerinin	
giderilmesinde	dört	ilke	düzenlemiştir:

	 –	 Adalet

	 –	 Kesinlik

	 –	 Uygunluk

	 –	 Tasarruf	–	iktisadilik

Doğru cevap E seçeneğidir.

13. 37,500  ⇒ 12,000. % 0 = 0

25,500  ⇒ 13,000. x %5  =  650

12.500 ⇒ 12.500. x %10 = 1250

12.000 

13.000 

1900

−

−

+

Doğru cevap B seçeneğidir.

14. İkmalen	vergi	tarhında	daha	önce	bir	tarh	yapılmış	ol-
malı	ve	ortaya	çıkan	matrah	farkı	defter,	kayıt	ve	bel-
gelere	ya	da	kanuni	ölçülere	dayandırılmalıdır.	Örnek-
te	Bay	Y.R	 tarafından	mal	satışı	 kayıt	altına	alınmış	
ve	daha	sonra	bu	belgelere	dayalı	olarak	matrah	farkı	
tespit	 edilmiştir.	 Bu	 durumda	 ikmalen	 vergi	 tarhının	
koşulları	oluşmuştur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

15. 
YANSIMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MAKROEOKONOMİK 
FAKTÖRLER

•	 Enflasyonda	yan-
sıma

•	 Durgunlukta	 yan-
sıma

•	 Ekonomik	 can-
lanma	(Refah	dö-
nemleri)

•	 Ekonomik	 daral-
ma	 (Kriz	 dönem-
leri)

•	 Açık	 ekonomi	 -	
Kapalı	ekonomi

•	 Vergilerin	 kamu	
harcamalar ına	
dönüşme	 hızına	
göre	yansıma

MİKROEKONOMİK
 FAKTÖRLER

•	 Verginin	türü
•	 Talep	ve	arz	esnek-

liği
•	 Kısa	dönem	-	Uzun	

dönem
•	 Vergilendirilen	 ma-

lın	türü
•	 Piyasanın	türü
•	 Vergi	 oranları	 ve	

verginin	yüksekliği

Doğru cevap E seçeneğidir.
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16. Bütçe	yasamanın	tasarrufu	yürütmenin	programıdır.

	 DEVLET	BÜTÇESİNİN	ÖZELLİKLERİ	

	 •	 Bütçeler,	geleceğe	ilişkin	olarak	kamu	gelir	ve	gi-
der	tahminlerini	gösterir.	Bu	nedenle	tüm	bütçeler	
yürütme	 organının	 iktisadi	 ve	 mali	 bir	 programı	
niteliğindedir.	

	 •	 Bütçelere	 ilişkin	 hükümler,	 genel	 olarak	 tüm	
ülke	anayasalarında	yer	alır.	Türkiye'de	de	1982	
Anayasası'nda	 "Mali	 Hükümler"	 başlığı	 altında	
(161	ve	165.	maddeler	arası)	bütçeye	 ilişkin	hü-
kümler	yer	almaktadır.	

	 •	 Bütçeler	yürütme	organına	sınırlı	süreli	(bir	takvim	
yılı)	yetkiler	veren	belgelerdir	ve	devrî	nitelik	taşı-
dıkları	için	her	yıl	tekrarlanır	ve	mali	yıla	girmeden	
önce	onaylanmak	zorundadır.	

	 •	 Bütçeler	 hazırlanırken	 kamu	 gelir	 ve	 giderlerin	
denk	olması	beklenir.	

	 •	 Bütçeler;	uygulama	sırasında	ve	sonrasında	yü-
rütme,	yargı	ve	yasama	organları	 tarafından	de-
netlenir.

	 •	 Gelir	ve	giderler	tahminîdir.

	 •	 Yürütme	 organının	 programı	 yasama	 organının	
tasarrufudur.

	 •	 Özel	 bir	 kanundur	 ve	 cumhurbaşkanı	 tarafından	
veto	edilemez	niteliktedir.

	 •	 Bütçe	temelde	bir	kanundur	ve	bu	kanununa,	büt-
çe	ile	ilgili	hükümler	dışında	hiçbir	hüküm	konula-
maz.

	 •	 Bakanlar	 Kuruluna	 KHK	 ile	 bütçede	 değişiklik	
yapma	yetkisi	verilemez.

	 •	 Anayasaya	göre,	bütçe	devlet	ve	kamu	tüzel	kişi-
lerini	ilgilendirir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

17. Klasik	bütçe	girdi	bütçesidir.	Oysa	ki	PPBS'de	yapı-
lan	hizmetler	önemlidir.	Yani	çıktıya	önem	verir.	Klasik	
bütçede	 hedeflenen	 amacın	 gerçekleşip	 gerçekleş-
mediği	çok	önemli	değildir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

18. TBMM'deki	 görüşmelerde	 dikkate	 alınmak	 üzere	
merkezî	yönetim	bütçe	kanun	tasarısına	eklenen	bel-
geler:

	 –	 Orta	vadeli	mali	planı	da	içeren	bütçe	gerekçesi

	 –	 Yıllık	ekonomik	rapor

	 –	 Kamu	borç	yönetimi	raporu

	 –	 Vergi	 muafiyeti	 istisna	 ve	 indirimleri	 ile	 benzeri	
uygulamalar	 nedeniyle	 vazgeçilen	 kamu	gelirleri		
cetveli	

	 –	 Genel	 yönetim	 kapsamındaki	 kamu	 idarelerinin	
geçmiş	2	yıla	ait	bütçe	gerçekleşmeleri	ile	izleyen	
2	yıla	ait	gelir	ve	gider	tahminleri

	 –	 Mahalli	 idareler	 ve	 sosyal	 güvenlik	 kurumlarının	
bütçe	tahminleri

	 –	 KİT	 ile	 kamu	şirketi	 niteliğindeki	 kuruluşlar	 hariç	
olmak	üzere,	merkezî	yönetim	kapsamındaki	ida-
relerin	hizmet	amaçlarıyla	 ilgili	 olan	diğer	kurum	
ve	kuruluşlarından	Maliye	Bakanlığınca	belirlene-
cek	olan	bütçelerin	tahminleri

	 –	 Merkezî	 yönetim	 kapsamında	 olmayıp	 merkezî	
yönetim	bütçesinden	yardım	alan	kamu	 idareleri	
ile	diğer	kurum	ve	kuruluşların	listesi

Doğru cevap E seçeneğidir.

19. Orta	vadeli	program	makro	politikaları,	ilkeleri,	hedef	
ve	gösterge	niteliğindeki	temel	ekonomik	büyüklükleri	
içerir.	Orta	vadeli	mali	plan	gelecek	3	yıla	ilişkin	top-
lam	gelir	ve	gider	tahminlerini,	hedef	açık	ve	borçlan-
ma	durumu	ile	kamu	idarelerinin	ödenek	teklif	tavan-
larını	içerir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. Bütçenin	yargısal	denetimi		diğer	bir	ifadeyle	dış	de-
netimi	bütçe	devresi	sonunda,	bütçe	uygulamalarının	
sorumlular	çerçevesinde	hesap	ve	işlemler	üzerinden	
yargısal	olarak	incelenmesidir.	Uygulama	sonrası	bir	
denetim	türü	olan	dış	denetim,	bir	dış	denetim	ya	da	
yüksek	denetim	kurumu	olan	Sayıştay	tarafından	ger-
çekleştirilir.	 Sayıştayın	 uygunluk	 denetimi	 ve	 perfor-
mans	denetimi	bulunmaktadır.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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21. Devlet	muhasebe	sistemleri	dört	başlık	altında	tanım-
lanabilir:	

 Kameral muhasebe sistemi:	Bütçe	ile	ilgili	rakamla-
rı,	gelir	ve	giderlerin	tahakkukunu	ve	tahsilatını	bütçe	
tertibine	göre	veren	bir	sistemdir. 

 Schneider muhasebe sistemi: Bütçe	ile	ilgili	rakam-
ları,	gelir	ve	giderlerin	tahakkukunu	ve	tahsilatını	büt-
çe	tertibine	göre	vermekle	birlikte	mahsup	işlemleri	ile	
bütçe	dışında	devletin	borç	ve	alacak	durumlarını	da	
gösteren	bir	sistemdir.	

 Constante muhasebe sistemi: Bütçe	 hesaplarıyla	
birlikte	mal	 varlığı	 hesaplarını,	 gelir	 ve	 gider	 tahak-
kuklarını	gösteren	bir	sistemdir.	

 Logismografi muhasebe sistemi: Bütçe	hesaplarıy-
la	birlikte	mal	varlığı	hesaplarını	ve	işletme	hesaplarını	
birlikte	gösteren	bir	sistemdir.	Bir	İtalyan	sistemidir.	Büt-
çe	ile	ilgili	işlemler	tarih	ve	konu	itibariyle	kaydedilir.	

Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Dış	borçların	ödenmesi	sırasında	millî	gelir	üzerinde	
olumsuz	bir	etkisi	söz	konusudur.	Çünkü	dış	borçların	
ödenmesi	 yurt	 içinden	 yurt	 dışına	 bir	 kaynak	 trans-
feridir	ve	millî	geliri	azaltıcı	bir	etkiye	sahiptir.	Ayrıca	
bu	borçların	anapara	ve	faiz	olarak	geri	ödenmesi	sı-
rasında	borcun	çevrilmesi	de	 ikinci	bir	güçlük	ortaya	
çıkarmaktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

23. Konsolidasyon	 (tahkim)	 işleminin	 en	 önemli	 özelliği,	
konsolidasyon	sonucu	yeni	bir	borcun	oluşmamasıdır.	
Konsolidasyon	borç	 sorununa	 çözüm	getirmemekte,	
sadece	 borcun	 şartları	 değiştirilerek	 bir	 zaman	 ka-
zanmadır.	Devletin	vadesi	gelen	borçları	için	hazine-
de	yeterli	para	bulunmaması	durumunda,	devlet	geri	
ödemesi	 gelen	 borçlarının	 vadelerini	 belirli	 bir	 süre	
uzatarak	bu	güç	durumdan	kurtulabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. Ricardo	 Denklik	 Teoremi'ne	 göre	 devlet	 daha	 çok	
borçlandıkça	 bugünkü	 nesil	 daha	 az	 tüketim	 yapıp	
daha	 fazla	 tasarruf	 edecek,	 artan	 tasarrufla	 borcun	
faizini	 finanse	 edecek,	 gelecek	 nesile	 herhangi	 bir	
finansman	 yükü	 bırakmayacaktır.	 Devlet,	 borçlarını	
azalttıkça	bugünkü	nesil	tüketimini	artırıp	tasarrufunu	
kısacaktır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

25. Efektif	faiz	oranı	=	(1	+	faiz	oranı)vade –1

	 	 	 	 =	(1+	0,08)2	–	1

	 	 	 	 =	(1,08)2	–	1

	 	 	 	 =	1,	1664	–	1

	 	 	 	 =	0,1664	=	%16,64

Doğru cevap E seçeneğidir.

26. DEVLET BORÇLARI – VERGİ GELİRLERİ

	 •	 Vergi	gelirlerinde	zorlama	(cebrilik)	unsur	varken	
bazı	borçlar	dışında	devlet	borçlarında	gönüllülük	
esastır.	

	 •	 Devlet	 borçları	 tasarrufa,	 vergi	 ise	 genel	 olarak	
ödeme	gücüne	dayanmaktadır.	

	 •	 Devlet	borçları	geçici,	vergi	kesin	bir	kaynaktır.	

	 •	 Devlet	 borcunun	 kullanılacağı	 amaç	 belirli	 iken	
verginin	adem-i	 tahsis	 ilkesi	 gereği	 kullanılacağı	
amaç	belirsizdir.	

	 •	 Vergi	karşılıksız	iken	devlet	borçları	faizi	ile	birlikte	
geri	ödenir.	

	 •	 Vergi	yurt	içi	kaynaklardan	alınırken	devlet	borçla-
rı	yurt	içi-dışı	kaynaklardan	elde	edilir.	

	 •	 Vergi	ödeyen	kişinin	üzerinde	yük	oluşturup	son-
raki	nesle	aktarılmaz	ancak	devlet	borçları	sonra-
ki	nesillere	aktarılabilir.

	 •	 Vergi	 cari	 harcamalara	 kullanılırken	 borçlanma	
genel	olarak	olağanüstü	harcamalara,	yatırımlara	
kullanılır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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27. Sendikasyon Kredileri	 (Bankalar	 Konsorsiyumu/Dış	
Yardım Konsorsiyumu): Birden	 fazla	 resmî	 ya	 da	
özel	finans	kurumunun	bir	araya	gelerek	herhangi	bir	
ülkedeki	proje	ya	da	programı	finanse	etmek	için	veri-
len	kredidir.	

 Proje Kredileri: Belirli	bir	üretim	ünitesinin	oluşturul-
ması	amacına	yöneliktir.

 Sekuritizasyon Kredisi:	Teminat	verilerek	alınan	dış	
kredilerdir.	Seküritizasyon	kredisi,	banka	portföyünde	
yer	alan	araçların	gelecekte	sağlayacağı	nakit	akım-
larının	 teminat	 gösterilerek	 yurt	 dışından	 sağlanan	
fonları	ifade	etmektedir.

 Röfinansman Kredileri: Yüksek	 faizli	 bir	 borcun	
ödenmesi	 amacıyla,	 düşük	 faizli	 yeni	 borçlanmaya	
gidilmesine	röfinansman	denilmektedir.

 Ariyere Borçlar: Özel	sektörün	yaptığı	ithalatın	döviz	
karşılığını	Merkez	Bankasına	yatırdığı	hâlde;	banka-
nın	döviz	kıtlığı	nedeniyle	biriktirdiği,	transfer	edeme-
diği,	 dolayısıyla	 da	 devletin	 dış	 borcuna	 dönüştüğü	
ithalatçıların	döviz	borçlarıdır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

28. Ticari	veya	zirai	işletmenin	faaliyeti	ile	serbest	meslek	
faaliyetinin	 durdurulması	 veya	 	 terk	 edilmesi,	 henüz	
başlanılmamış	olan	böyle	bir	 faaliyete	 	hiç	girişilme-
mesi;	 ihale,	 artırma	 veya	eksitmelere	 iştirak	edilme-
mesi	 karşılığında	 elde	 edilen	 hasılat,	 gelir	 vergisine	
tabidir.	Bunlar	süreklilik	arz	etmeyen	gelir	unsuru	ol-
duğu	için	arızi	kazanç	kapsamında	değerlendirilecektir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

29. Bina	ve	arazide	emsal	kira	bedeli	bunların	Vergi	Usul	
Kanunu'na	göre	belirlenen	vergi	değerlerinin	%5'idir.	
Ancak	 takdir	 komisyonunca	 belirlenen	 tutar	 emsal	
kira	bedelinden	büyük	ise	emsal	kira	bedelinin	değil,	
takdir	komisyonunca	belirlenen	tutarın	esas	alınması	
gerekir.	Diğer	mal	 ve	haklarda	emsal	 kira	 bedeli	 bu	
mal	ve	hakların	maliyet	bedelinin	%10'udur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

30. Kurumlar vergisi mükellefleri:

 –	 Sermaye	şirketleri	(AŞ,	Ltd)

	 –	 Kooperatifler

	 –	 İktisadi	kamu	müesseseleri

	 –	 Dernek	ve	vakıflara	ait	iktisadi	işletmeler	

	 –	 İş	ortaklıkları	(isteğe	bağlı	olarak)

Doğru cevap C seçeneğidir.

31. Dar	 mükellefiyete	 tabi	 yabancı	 kurumların,	 vergi-
ye	 tabi	 kazançlarının	 GVK'de	 yazılı	 diğer	 kazanç	
ve	 iratlardan	 oluşması	 hâlinde	 yabancı	 kurum	 veya	
Türkiye'de	adına	hareket	eden	kimsenin,	bu	kazanç-
ları	özel	beyanname	ile	beyan	etmesi	gerekmektedir.	
Ancak	telif,	imtiyaz,	ihtira	beratı,	işletme,	ticaret		unva-
nı,	marka	ve	benzeri	gayrimaddi	hakların	satışı,	devir	
ve	temliki	karşılığında	alınan		bedeller	bu	uygulama-
nın	dışında	tutulmuş	bulunmaktadır.	Kazanç	ve	iradın,	
elde	edilme	tarihinden	15	gün	içinde	Kurumlar	Vergisi	
Kanunu'nda	belirtilen	 vergi	 dairesine	beyanname	 ile	
bildirmek	zorundadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

32. Dar	anlamda	vergilendirme	yetkisi	devletin	veya	yetki-
yi	devletten	devralmış	olan	kamu	tüzel	kişilerinin	vergi	
koyma		konusundaki	yetkilerini	belirtir.	Geniş	anlamda	
vergilendirme	yetkisi	ise;	kamu	giderlerini	karşılamak	
üzere	gerçek	ve	tüzel		kişiler	üzerine	konulan	her	çeşit	
mali	yüküme	ilişkin	yetkiyi	ifade	eder.	Vergi	koyma	yet-
kisine	ve	bu	yetkinin	kullanımında	göz	önünde	tutulma-
sı	gereken	temel	felsefeye	Anayasa'da	yer	verilmiştir.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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33. Vergi	alacağını	sona	erdiren	nedenler:

	 –	 Ödeme	

	 –	 Zaman	aşımı

	 –	 Terkin	–	silme

	 –	 Uzlaşma

	 –	 Vergi	hatalarının	düzeltilmesi

	 –	 Mahsup

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. Beyana	 dayanan	 vergilerde	 vergi	 ziyaı	 cezasını	 ge-
rektiren	filleri	işleyen	mükellefler	ile	bunların	işlenişine	
iştirak	eden	diğer	kişilerin	kanuna	aykırı	hareketlerini	
ilgili	 makamlara	 kendiliğinden	 dilekçe	 ile	 haber	 ver-
mesi	halinde	haklarında	aşağıda	yazılı	kayıt	ve	şart-
larla	vergi	ziyaı	cezası	kesilmemektedir.

	 Başka	bir	 ifadeyle	pişmanlık	ve	ıslah	müessesesinin	
işlerliği	için	aşağıda	belirtilen	kayıt	ve	şartların	mevcut	
olması	gerekir:

	 –	 Bir	ihbarın	mevcut	olması

	 –	 Dilekçenin	verilme	süresine	uyulması

	 –	 Hiç	verilmemiş	olan	beyannamenin	belirli	bir	süre	
içinde	verilmesi

	 –	 Eksikliğin	ve	yanlışlığın	15	gün	içinde	giderilmesi	

	 –	 Gecikme	 zammı	 oranında	 bir	 zam	 uygulanması	
ve	zamla	birlikte	15	gün	içinde	ödenmesi

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Gelir	 vergisinin	 otomatik	 stabilizatör	 olabilmesi	 için	
aşağıdaki	şartlara	sahip	olması		gerekmektedir:

	 –	 Şahsî	gelir	vergisi	genel	nitelikli	bir	vergi	olmalıdır.	
Yani	her	kişi	ve	gelir	üzerinden	alınmalıdır.

	 –	 Şahsî	gelir	 vergisinde	kaçakçılık	en	alt	 düzeyde	
olmalıdır.

	 –	 Vergi	götürü	usulde	tarh	edilmemelidir.

	 –	 Vergi	dik	artan	oranlı	olmalıdır.	Yani	gelir	dilimle-
rine	tatbik	edilecek	vergi	oranları	arasında	önemli	
büyüklük	farkları	olmalıdır.

	 –	 Vergi	kaynaktan	kesme	(stopaj)	usulüne	göre	tah-
sil	edilmelidir.

	 –	 Mükelleflerin	büyük	bir	kısmı	en	alt	gelir	düzeyin-
de	bulunmamalıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. Enflasyonla	 mücadelede	 talep	 kısıcı	 politikalar	 kul-
lanılmalıdır.	Marjinal	vergi	oranının	yüksek	gelir	gru-
bunda	 arttırılmış	 olması	 bu	 kesimin	 sadece	 tasar-
ruflarını	 kısmasına	neden	olur.	Dolayısıyla	 tüketimin	
azalmamış	olması	enflasyonla	mücadeleyi	zorlaştırır.	
Ancak	marjinal	 vergi	oranının	düşük	gelir	grubu	 için	
arttırılmış	olması	bu	kesimin	tüketimini	kısacaktır.	Bu	
da	 enflasyonla	 mücadeleyi	 sağlar.	 Dolayısıyla	 gelir	
vergisinde	enflasyonla	mücadelede	düşük	gelir	grubu	
için	marjinal	vergi	oranı	arttırılmalıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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37. Maliye politikasının başarısını etkileyen temel fak-
törler veya kısıtlar şunlardır:

	 –	 İşlemsel	kısıtlar

	 –	 Ekonomik	kısıtlar

	 –	 Beşeri	(insan	kaynakları)	kısıtlar

	 –	 Siyasi	kısıtlar

	 –	 Psikolojik	ve	sosyolojik	kısıtlar

	 –	 Zaman	(dönemsel)	kısıtı

Doğru cevap C seçeneğidir.

38. ÇARPANIN ÖZELLİKLERİ
Marjinal	tüketim	eğilimi	ne	kadar	yüksekse	
çoğaltanın	değeri	o	kadar	yüksek	olur.

Marjinal	tasarruf	eğilimi	ne	kadar	yüksekse	
çoğaltanın	değeri	o	kadar	düşük	olur.

Vergi	oranı	ne	kadar	yüksekse	çarpanın	değeri	o	
kadar	küçük	olur.

Marjinal	ithalat	eğilimi	ne	kadar	yüksekse	çarpanın	
değeri	o	kadar	küçük	olur.

Tarım	kesiminin	ekonomideki	payı	ne	kadar	yük-
sekse	çarpanın	değeri	o	kadar	düşük	olur.

Ekonomi	ne	kadar	dışa	açıksa	çarpanın	değeri	o	
kadar	düşük	olur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

39. Philips eğrisi ile ilgili bilinmesi gereken nokta-
lar
Enflasyon	ve	işsizlik	arasındaki	ters	yönlü	ilişkiyi	
gösterir.

Ücretlerin	işsizlik	haddine	karşı	duyarlılığı	her	
ülkede	değişik	olduğu	için	şekli	ülkeden	ülkeye	
değişiklik	gösterir.

Monetarist	düşüncede	doğal	işsizlik	düzeyinde	dik	
bir	konum	alır.

Maliyet	enflasyonu	Philips	eğrisini	açıklamada	
kullanılabilir.	

Keynes	görüşte	Philips	eğrisi	negatif	eğimlidir.

Fiyat	artış	beklentisi	PHİLPS	eğrisini	sağa(yukarı)	
kaydırır.

Sendikaların	veya	işverenlerin	piyasa	üzerindeki	
etkileri	arttığı	zaman	sağa	kayar.

Faktör	piyasalarında	uzmanlaşma	eğriyi	sağa	
kaydırır.

Anti	tröst	uygulamalar	eğriyi	sola	kaydırır.

Gelirler	politikası	sola	kaydırır.

İşgücü	verimliliğinin	artması	sola	kaydırır.

Sendikaların	ve	işverenlerin	tekelci	güçlerinin	
azaltılması	sola	kaydırır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

40. ΔY	=	(–	c/1	–	c)	X∆T

	 750	=	(–	0,60⁄1	–	0,60)X∆T	

	 750	=	1,5	X∆T				ise	alınan	vergi			500	¨	dir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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MUHASEBE
(ÇÖZÜMLER)

1. Tutarlılık: Tutarlılık	kavramı;	muhasebe	uygulamaları	
için	seçilen	muhasebe	politikalarının,	birbirini	izleyen	
dönemlerde	 değiştirilmeden	 uygulanması	 gerektiğini	
ifade	eder.	 İşletmelerin	mali	durumunun,	 faaliyet	so-
nuçlarının	ve	bunlara	 ilişkin	yorumların	karşılaştırıla-
bilir	olması	bu	kavramın	amacını	oluşturur.	İşletmeler,	
geçerli	nedenlerin	bulunduğu	durumlarda	muhasebe	
politikalarını	değiştirebilirler.	Bu	değişikliklerin	ve	pa-
rasal	 etkilerinin	 finansal	 tablo	 dipnotlarında	 açıklan-
ması	Tam	Açıklama	kavramı	gereği	zorunludur.	

Doğru cevap D seçeneğidir.

2. İşlemlerin	 hukuki	 biçimleri	 ile	 ekonomik	 özellikleri	
birbiri	 ile	uyumlu	olmakla	birlikte	bazı	durumlarda	bu	
uyum	bozulmaktadır.	Bu	durumlarda	özün	biçime	ön-
celiği	 esastır.	 Sorudaki	 gibi	 tam	 zamanında	 ödeme-
yen	 ancak	 karakterini	 bildiğimiz	 müşterilerden	 olan	
alacağı	şüpheli	hale	getirmeme	özün	önceliği	kavramı	
gereğidir.	

Doğru cevap E seçeneğidir.

3. Muhasebe	işlem	ve	olaylarında	temkinli	davranılması	
ve	 karşılaşılabilecek	 risklerin göz önüne alınması 
ihtiyatlılık kavramı gereğidir. Gelir	 tahminine	 yer	
vermeyen,	fakat	olası	zararların	hemen	kayda	alına-
cağını	öngören	kavramdır.	Yani	muhtemel	gelirler	için	
hiçbir	kayıt	yapılmazken,	muhtemel	giderler	için	“kar-
şılık”	ayrılır.	I.	Doğru

 Nakit Esası: Gelir	ve	giderlerin	gerçekleştikleri	(orta-
ya	 çıktıkları,	 tahakkuk	 ettikleri)	 döneme	 bakılmaksı-
zın,	 tahsil	 edildikleri	 veya	ödendikleri	 dönemde	gelir	
ve	 gider	 kaydedilmesidir.	Bu	 ilke	 sadece	nakit	 akım	
tablosu	 için	 geçerlidir.	 Diğer	mali	 tablolar	 “tahakkuk	
esası”na	göre	düzenlenir.	II.	Yanlış

 Varlıklar	ve	kaynaklar	net	değer	üzerinden	gösterilir.	
Net	değer	üzerinden	gösterme	“düzenleyici	hesaplar”	
aracılığıyladır.	 Düzenleyici	 hesaplar;	 mali	 tablolarda	
“indirim”	 olarak	 gösterilir.	 Aktifteki	 karşılık	 hesapları	
düzenleyicidir.	Pasiftekiler	değildir.	III.	Yanlış

 Olumlu	 fark	 var	 ise;	 Hesaplanan	 KDV,	 İndirilecek	
KDV’den	küçüktür.	Fark	Devreden	KDV	hesabına	ak-
tarılır.	IV.	Doğru

____________ / ____________

391	HESAPLANAN	KDV XXX

190	DEVREDEN	KDV XXX

191	DEVREDEN	KDV XXX
____________ / ____________

 Muhasebe	 dışı	 envanterden	 sağlanan	 bilgilerin	 de-
ğerleme	sonucu	envanter	kayıtlarına	konu	olabilmesi	
için	daha	önce	genel	geçici	mizanın	çıkarılmış	olması	
gerekir.	Çünkü	envanter	sonuçlarıyla,	kontrol	çizelge-
si	olan	geçici	mizan	sonuçlarının	uyumlu	olması	du-
rumunda	kesin	mizan	çıkarılır.	Bu	uyum	da	envanter	
işlemleri	ile	sağlanır.	V.	Doğru

Doğru cevap B seçeneğidir.

4. Varlık	hesaplarıyla	 ilgili	karşılık	hesapları,	varlıklarda 
ileride	meydana	gelebilecek	değer	düşüklüğüne	ilişkin	
olarak	 şimdiden	 tedbir	 alınması	 amacıyla	 kullanılan	
hesaplardır.	Bu	nedenle;	A,	B,	C	ve	D	seçeneklerin-
deki	hesaplar	varlık	hesaplarıyla	 ilgili	karşılık	hesap-
larıdır.	 Bu	 nedenle	 aktif	 tarafta	 olup,	 pasif	 karakterli	
hesaplardır.	Fakat	Menkul	Kıymet	 İhraç	Farkları	 he-
sabı	kaynaklar	bölümünde	yer	alan	aktif	karakterli	bir	
hesaptır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

5. Dönem	sonunda	yapılan	envanter	işlemleri	ikiye	ayrıl-
maktadır.

 • Muhasebe Dışı Envanter:	 İşletmede	 bulunan	
iktisadî	 varlıkların	 sayılması,	 ölçülmesi,	 tartılma-
sı	 ve	 değerlemesine	 denir.	 Kısaca,	 varlıkların	
ve	 borçların	 sayılması	 ve	 değerlemesi	 işlemleri	
muhasebe	 dışı	 envanter	 olarak	 adlandırılır.	 Bu	
nedenle,	C	seçeneğindeki	kasa	mevcudunun	be-
lirlenmesi	işlemi	muhasebe	dışı	envanter	işlemleri	
arasında	yer	alır.

 • Muhasebe İçi Envanter:	 Muhasebe	 dışı	 en-
vanter	 işlemleri	 sonucunda	 elde	 edilen	 verilerle,	
işletmenin	 muhasebe	 defterlerinde	 yer	 alan	 so-
nuçların	karşılaştırılarak,	olası	farklılıkların	kayde-
dilmesi	işlemlerine	denir.	Muhasebe	dışı	envanter	
sonuçları	ile	muhasebe	kayıtları	birbirini	doğrulu-
yor	 ise,	herhangi	bir	 şey	yapmaya	gerek	yoktur.	
Muhasebe	 içi	 envanter	 işlemleri	 olarak;	 noksan-
lıkların,	 fazlalıkların,	 karşılıkların	 kaydedilmesi,	
kayıt	 hatalarının	 düzeltilmesi,	 kesin	mizanın	 dü-
zenlenmesi,	malî	 tabloların	 düzenlenmesi	 ve	 en	
son	 olarak	 da	 kapanış	 kaydının	 yapılması	 sayı-
labilir.	Bu	nedenle;	A,	B,	D	ve	E	seçeneklerindeki	
işlemler	muhasebe	içi	envanter	işlemleri	arasında	
yer	alır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

6. Besi	amaçlı	büyükbaş	hayvanlar	et	tüketimine	cevap	
verilmek	üzere	kısa	vadelerde	satılmak	üzere	besle-
nir.	Fakat	süt	ve	damızlık	amaçlı	hayvanlar	uzun	yıllar	
fayda	sağlaması	amacıyla	işletme	bünyesinde	tutulur.	
Sonuç	olarak	işletmenin	amacına	göre	bir	yıl	içerisin-
de	besiye	alınıp	satılacaklar	dönen	varlıklarda,	sütün-
den	veya	damızlık	olarak	faydalanılacaklar	ise	duran	
varlıklarda	takip	edilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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7. İşletme kasası envanter işlemleri sırasında 1.000 
lira noksan verdiği tespit edilmiştir.

 Kasa Noksanı: Kasa	 kayıtları,	 Kasa	 mevcudundan	
büyükse;	 Fiili	 durumu	 kayıtlar	 ile	 uyumlu	 hale	 getir-
mek	için	Kasa	hesabından	1.000	lira	çıkış	yapılır.	İlgili	
tutar	Sayım	ve	Tesellüm	Noksanları	hesabına	atılır.

____________ / ____________

SAYIM	VE	TESELLÜM	NOKSANLARI 1.000

									KASA 1.000
____________ / ____________

	 1.000	 liralık	 kasa	 noksanlığı	 Kasa	 sorumlusundan	
tazmin	edileceği	için;

____________ / ____________

135	PERSONELDEN	ALACAKLAR 1.000

197	SAYIM	VE	TESELLÜM	
NOKSANLARI

1.000

____________ / ____________

	 Noksanlığın	nedeni	bulunduğunda	ya	da	 ilgili	perso-
nelden	tazmin	edilmesine	karar	verilmesinde;	197	nu-
maralı	hesap	alacaklandırılarak	kapatılır.

 Kasa Noksanı Nedenleri: Ödeme	 kaydının	 noksan	
yapılması	ya	da	hiç	yapılmaması;	fazla	ödeme,	nok-
san	 tahsilât,	 kasa	 sorumlusunun	 parayı	 alması	 gibi.	
Bu	 gibi	 durumlarda	 sayımdaki	 kasa	 eksik,	 kayıtlara	
göre	kasa	bakiyesi	fazladır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

8. 1.000	 liralık	 kasa	 noksanlığı	 Kasa	 sorumlusundan	
tazmin	edileceği	 için	2017	yılı	 dönem	sonunda	Per-
sonelden	Alacaklar	hesabı	çalıştırılmış	idi.	Fakat	ilgili	
personel	1	Ocak	tarihinde	işten	ayrılmış	ve	ocak	ayın-
da	 hiç	 çalışmadığı	 için	 maaş	 da	 tahakkuk	 etmemiş	
olacaktır.	 Bu	 nedenle	 bu	 hesap	 kapatılacak	 ve	 ilgili	
personel	 artık	 işletme	 personeli	 olmadığı	 için	 Diğer	
Çeşitli	Alacaklar	hesabına	aktarılacaktır.

____________ / ____________

136	DİĞER	ÇEŞİTLİ	ALACAKLAR 1.000

135	PERSONELDEN	ALA-
CAKLAR

1.000

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

9. DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

 Nitelikleri	 itibarıyla	hazır	değer	sayılan	kredi	kart	çe-
kimleri	 (banka	 tarafından	en	geç	2	gün	 içinde	hesa-
ba	 para	 geçecekse),	 pullar,	 vadesi	 gelmiş	 kuponlar,	
tahsil	edilecek	banka	ve	posta	havaleleri	(yoldaki	pa-
ralar)	gibi	değerleri	kapsar.	Hazır	değerler	elde	edildi-
ğinde	hesabın	borç	 tarafına,	elden	çıkarıldığında	da	
hesabın	alacak	tarafına	kaydedilir.

 I. YÖNTEM:

 Pullar	 alındığında	 alış	 bedeli	 ile	 ilgili	 dönem	 gideri	
olan	770	-	GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ	hesabına	
kaydedilir.	Kullanılmayan	kısım	ise	(dönem	içinde	ta-
mamı	 gider	 yazıldığından)	 döneme	 ait	 gider	 olmak-
tan	çıkarılır.	Ve	gelecek	dönemlerde	kullanılacağı	için	
180	-	GELECEK	AYLARA	AİT	GİDERLER	hesabının	
borcuna		ve	770	-	GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ	he-
sabının	alacağına	kayıt	yapılarak	düzeltilir.		

 II. YÖNTEM:

 Pullar	alındığında	alış	bedeli	ile	108	-	DİĞER	HAZIR	
DEĞERLER	hesabına	kaydedilir	ve	dönem	sonların-
da	 (aylık,	3	aylık	ve	yıllık	olabilir)	kullanılan	kısımlar	
770-		GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ	hesabının	bor-
cuna	aktarılmak	suretiyle	giderleştirilir.	

	 İşletme	 II.	 yöntemi	 seçmiştir.	 Çünkü	 aldığı	 pulların	
hepsini	aktifleştirmiştir,	kullanılan	kısımları	gider	yaz-
maktadır.	

 Bu nedenle pul alımında yapılacak kayıt;

____________ / ____________

DİĞER	HAZIR	DEĞERLER 150

									KASA 150
____________ / ____________

 Dönem	 sonu	 pullar	 ile	 ilgili	 yapılacak	 kayıt;	 her	 ay	
10	liradan	12	ay	boyunca	120	liralık	pul	kullanmıştır.	
Dolayısıyla	120	lira	giderleştirilecek	fakat	Diğer	Hazır	
Değerler	hesabı	envanter	işlemleri	sonrası	stokta	20	
lira	olduğundan	10	liralık	fark	Sayım	ve	Tesellüm	Nok-
sanları	hesabına	aktarılacaktır.	

____________ / ____________

GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ 120

SAYIM	ve	TESELLÜM	NOKSANLARI 10

DİĞER	HAZIR	DEĞERLER 130
____________ / ____________

Doğru yanıt E seçeneğidir.



37

8. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

10. Kasa Noksanı Nedenleri:

•	 Fazla	ödeme,	Eksik	tahsilat,	Ödeme	kaydının	unu-
tulması,	Ödeme	kaydının	eksik	tutar	üzerinden	ya-
pılması,	Personelin	zimmetine	para	geçirmesi	gibi.

 İşletmenin	ödemesi	gereken	tutardan	daha	fazla	öde-
me	yapması	hâlinde	ve	yapması	gerekenden	daha	az	
tahsilat	yapması	hâlinde	kasa	noksanlığı	ortaya	çıkar.

 Kasa Fazlası nedenleri;

•	 Tahsil	kaydının	noksan	yazılması	ya	da	hiç	yazıl-
maması,	Fazla	tahsilât,	Noksan	ödeme	ve	İşletme	
ile	ilgisi	olmayan	paranın	kasada	bulunması

Doğru cevap A seçeneğidir.

11.  15 Ocak Döviz Alış İşlemleri; 

 İşletme	50.000	doları	ve	100.000	Avroyu	“Para	ile	Öl-
çülme”	kavramı	gereği	“TL”	cinsinden	ve	alış	değeriy-
le	 425.000	TL	olarak	 kayıtlarına	almalıdır.	Bu	 işlemi	
muhasebeleştirirken	 de	 yardımcı	 defter	 kullanılmalı-
dır.	

____________ / ____________

100	KASA
-		€	Kasası	–		100.000	*	3	=	300.000	TL
-		$	Kasası	–		50.000	*	2,5	=	125.000	TL

425.000

						100	KASA
				-	TL	Kasası-

425.000

____________ / ____________

 27 Ocak Satış İşlemleri;

	 10.000	avroluk	kısmı;	kur	3,5	liraya	çıktığı	için	35.000	
TL	karşılığı	satmıştır.	Fakat	15	Ocak	tarihinde	30.000	
liraya	aldığından	aradaki	olumlu	farkı	Kambiyo	Karları	
hesabına	atacaktır.

____________ / ____________

100	KASA 5.000

	646	KAMBİYO	KÂRLARI 5.000
____________ / ____________

	 10.000	dolarlık	kısmı;	kur	2	liraya	düştüğü	için	20.000	
TL	 karşılığı	 satmıştır.	 Fakat	 15	 Ocak	 tarihinde	 aynı	
miktar	dövizi	25.000	 liraya	aldığından	aradaki	olum-
suz	farkı	Kambiyo	Zararları	hesabına	atacaktır.

____________ / ____________

656	KAMBİYO	ZARARLARI 5.000

					100	KASA 5.000
____________ / ____________

 Dönem Sonunda;

	 İşletmeler	 dönem	 sonlarında	 yabancı	 para	 cinsi	 he-
saplarına	 envanter	 işlemleri	 kapsamında	 değerleme	
yaparlar.	 Bu	 durumda	 kur	 farklarından	 çıkan	 olumlu	

farkları	 “Kambiyo	Kârları”	 hesabında	 izlerken,	 olum-
suz	farkları	“Kambiyo	Zararları”	hesabında	izler.	Yapı-
lan	işlem	sadece	Yabancı	para	kasasının	dönem	sonu	
bakiyesini	fiili	duruma	uygun	hale	getirmektir.		Kısaca-
sı,	dövizin	alındığı	 tarihteki	kur	 ile	dönem	sonu	kuru	
arasındaki	farka	göre	işlem	yaparlar.

	 İşletmenin	dönem	içinde	aldığı	ve	sattığı	dövizlerden	
sonra	 son	 durumda	 elinde	 kalan	 dövizler	 üzerinden	
işlem	yapılır.	 

	 •	 Kur	yükselişlerinden	kaynaklanan	karlar;	avro	3,2	
ye	çıkmış	olduğundan	elde	bulunan	90.000	avro-
luk	 döviz	 288.000	TL	olarak	 görünmelidir.	 Fakat	
aynı	miktar	dövizi	270.000	liradan	kayıtlara	almış-
tık.	Aradaki	olumlu	farkı	Kambiyo	Karları	hesabı-
na	atacaktır.

____________ / ____________

100	KASA 18.000

646	KAMBİYO	KÂRLARI 18.000
____________ / ____________

 Kur düşüşlerinden kaynaklanan zararlar; 

	 Kur	 düşüşünden	 kaynaklanan	 zararlar;	 dolar	 2,3	TL	
ye	düşmüş	olduğundan	elde	bulunan	40.000	dolarlık	
döviz	92.000	TL	olarak	görünmelidir.	Fakat	aynı	mik-
tar	dövizi	100.000	 liradan	kayıtlara	almıştık.	Aradaki	
olumsuz	farkı	Kambiyo	Zararları	hesabına	atacaktır.

____________ / ____________

656	KAMBİYO	ZARARLARI 8.000

					100	KASA 8.000
____________ / ____________

	 Bu	durumda	ocak	ayı	içerisinde,		Kambiyo	Karları	he-
sabına	 toplamda	 23.000	TL	 lik	 bir	 giriş	 ve	Kambiyo	
Zararları	hesabına	toplamda	13.000	TL	lik	bir	giriş	ol-
muştur.

Doğru cevap D seçeneğidir.

12. Amortisman Ayrılmayan Hesaplanmayan (Yıpran-
mayan) Varlıklar: 

4	 Boş	arazi	ve	arsalar	için	amortisman	ayrılmaz.

• DOLU ARSA VE ARAZİ: Tarım	işletmeleri	kullanır.	
Amortisman	ayrılabilir.	Meyve,		zeytin,	incir	bahçe-
leri	ve	bağlara	ayrılır.	Bir	yıldan	kısa	sürede	hasılatı	
yapılacak	buğday,	arpa,	şekerpancarı	vb.	tarlaları-
na	ise	amortisman	ayrılmaz.

4	 Yapılmakta	Olan	Yatırımlar	ilgili	duran	varlık	hesa-
bına	 alınarak	 aktifleştirilmeden	 amortisman	 ayrıl-
maz.

•	 Boş	arazi	ve	arsalara	amortisman	ayrılmaz	fakat	in-
şaatı	bittikten	sonra	binaya	amortisman	ayrılabilir.	
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4	 Verilen	Avanslar	hesabında	izlenen	fakat	henüz	iş-
letmeye	teslim	edilmemiş	duran	varlıklar;	aktifleşti-
rilmeden	(teslim	alınmadan)	amortisman	ayrılmaz.

	 I.	 10	dönümlük	zeytin	bahçesi	-	ayrılır

	 II.	 Bina	inşaatına	başlanmış	arsa-	ayrılmaz.

	 III.	Siparişi	 avansı	 verilmiş	 ve	 teslim	 edilmek	 üzere	
gümrüğe	gelmiş	makine-	ayrılmaz.

	 IV.	Lastikleri	patlamış	ve	6	aydır	kullanılmayan	servis	
taşıtı-kullanılmasa	da	ayrılır.

	 V.	 Çocukların	 futbol	 oynadığı	 bakımsız	 tarla	 –	 boş	
tarla	-	arsa	için	ayrılmaz.

 Doğru	seçenek	II	–	III	–	V	ile;

Doğru cevap E seçeneğidir.

13.	 İşletme	9.000	liralık	duran	varlığı	 için	her	yıl	900	lira	
amortisman	ayıracaktır.	Bu	durumda	2016	yılı	sonuna	
kadar	4	yıl	boyunca	3.600	lira	amortisman	ayırmıştır.	
2017	yılı	(dönem	sonunda	amortisman	ayıracağı	için)	
dönem	içinde	sattığından;	

	 9.000	–	3.600	=	5.400	net	defter	değeridir.	

	 6.200	–	5.400	=	800	karlı	satış	olduğundan	Özel	Fon-
lar	hesabına	atılır.

____________ / ____________

KASA 6.200

BİRİKMİŞ	AMORTİSMANLAR 3.600

DEMİRBAŞLAR 10.000

ÖZEL	FONLAR 800
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

 

14. Yenisinin alımı;

____________ / ____________

DEMİRBAŞLAR 11.000

									KASA 11.000
____________ / ____________

	 *	Montaj	giderleri	duran	varlığın	maliyetine	eklenerek	
aktifleştirilir.

	 **	Özel	Fonlar	hesabı	dönem	sonu	amortisman	kay-
dında	kullanılır.

 Dönem Sonunda; 11.000 * 0,10 = 1.100 TL amor-
tisman ayıracaktır. Fakat bunun 800 liralık kısmını 
Özel Fonlardan karşılayacaktır.

____________ / ____________

GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ 300

ÖZEL	FONLAR
BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

800

1.100

____________ / ____________

 Endirekt Yöntem: Bu	 yöntemde	 ilgili	 gider	 hesabı	
borçlandırılırken	 karşılığında	 ise	 257	Birikmiş	Amor-
tismanlar	hesabı	alacaklandırılarak	ilgili	duran	varlığın	
gerçek	edinim	değerini	 her	 zaman	görmek	mümkün	
olmaktadır.	Burada	kullandığımız	257	Birikmiş	Amor-
tismanlar	hesabı,	ilgili	duran	varlıktan	bir	indirim	unsu-
ru	olarak	bilançoda	(-)	durumda	görülmektedir.	Bu	da	
bize	 duran	 varlıktan	 amortisman	 değerini	 ve	 edinim	
değerini	görme	imkanı	sağlamaktadır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

15. 2018	yılı	sonunda	yapılması	gereken	amortisman	he-
saplama	ve	kaydı;

	 11.000	x	0.10	=	1.100	TL

____________ / ____________

GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ 1.100

BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR

1.100

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

16. Genel	 geçici	 mizanda	 “Verilen	 Çekler	 ve	 Ödeme	
Emirleri”	 hesabının	 kalanı	 180.000	 olduğuna	 göre,	
işletmenin	 keşide	 edip	muhataplara	 verdiği	 180.000	
liralık	çeki	vardır	ve	bunlar	kayıtlarına	göre	henüz	tah-
sil	edilmemiştir.

	 Bankadan	gelen	hesap	özetinden,	40.000	liralık	çekin	
henüz	tahsil	edilmediği,	20.000	liralık	çekin	de	ileri	va-
deli	olduğuanlaşıldığına	göre;

	 180.000–	40.000	-	20.000	=	120.000	 liralık	çek	banka	
hesabından	tahsil	edilmiş	fakat	işletmece	kayıtlara	yan-
sıtılmamıştır.	Dolayısıyla	bu	 işlem	muhasebeleştirilmeli	
ve	işletmenin	banka	hesabından	120.000	liralık	çıkış	ol-
malı	ve	çeklerin	ödendiği	bilgisi	kayıtlara	işlenmelidir.

____________ / ____________

VERİLEN	ÇEKLER	VE	ÖDEME
EMİRLERİ

120.000

					BANKALAR 120.000
____________ / ____________

 Doğru cevap B seçeneğidir.
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17. Verilen	envanter	bilgisine	göre;	işletme	“Özün	Önce-
liği”	kavramı	gereği	vadeli	çeklerini	Borç	senetleri	gibi	
değerlendirecektir;

____________ / ____________

VERİLEN	ÇEKLER	VE	ÖDEME
EMİRLERİ

20.000

					BORÇ	SENETLERİ 20.000
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

18. 10	liradan	1.000	adet	alınan	ve	100	TL	komisyon	öde-
nen	hisse	senetleri	alış	kaydı;

____________ / ____________

HİSSE	SENETLERİ
KOMİSYON	GİDERLERİ

10.000
					100

					BANKALAR 10.100
____________ / ____________

 Doğru cevap C seçeneğidir.

19.	 Hisse	senetlerinin	değerlenmesi	durumunda;	Dönem	
sonu	hisse	senetlerinin	değerinde	ortaya	çıkan	azalış-
lar	için	karşılık	ayırmak	suretiyle	zarar	yazılır.	Dönem	
sonu;	Her	bir	hissenin	değeri	1	lira	düştüğü	için	top-
lamda	1.000	lira	değer	azalışı	söz	konusudur.

____________ / ____________

KARŞILIK	GİDERLERİ	
	 						MENKUL	KIYMETLER

1.000

DEĞER	DÜŞÜKLÜĞÜ			
KARŞILIĞI

1.000

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

20. Hisse	senetleri	alış	bedeli	ile	değerlendiğinden	dolayı,	
hisse	senetleri	alındığında	hesaba	10.000	lira	üzerin-
den	kaydedilmişti.	Dolayısıyla	hisse	senetleri	hesabı	
kapatılacaktır.

	 Önceki	yıl	dönem	sonunda,	hisse	senetlerine	karşılık	
ayrılmıştı.	 (Eğer önceki yıl karşılık ayırma işlemi 
yapıldıysa;		-önceki	yıl	1.000	lira	gider	yazılmıştı	-	Bu,	
hisse	senetlerini	9.000	liraya	satmaya	razı	olmak	an-
lamını	taşır.	Yani	hisse	senetlerinden	elde	edilen	kar	
ya	da	zararı	hesaplarken	artık	bu	rakam	dikkate	alınma-
lıdır.)	Çünkü	satış	kaydını	yaparken	açık	durumda	olan	
karşılık	hesaplarının	da	kapatılması	gerekmektedir.

	 Yapılacak	kayıt	ise	aşağıdaki	gibi	olacaktır:

____________ / ____________

BANKALAR 11.000

MENKUL	KIYMETLER	DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ	KARŞILIĞI

1.000

HİSSE	SENETLERİ 10.000

KONUSU	KALMAYAN	
KARŞILIK

1.000

MENKUL	KIYMET	
SATIŞ	KÂRLARI

1.000

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

21. MADDİ DURAN VARLIK TAKASI 

 Takas	sonucu	gelen	maddi	duran	varlık	borçlandırılıp,	
elden	çıkarılanı	 ise	alacaklı	 gösterilerek	 kapatılmalı-
dır.	Satış	kaydında	olduğu	gibi	elden	çıkarılan	varlığa	
ait	amortismanı	da	borçlandırarak	kapatılmalıdır.		

 NET	 DEĞER	 =	 MALİYET	 BEDELİ	 –	 BİRİKMİŞ	
AMORTİSMAN	

	 175.000	=	300.000	–	x	
	 											x	=	125.000	TL	bulunur.
	 Net	defter	değeri	175.000	olan	varlığı	140.000	liralık		baş-

ka	bir	varlık	karşılığı	sattığımızda	35.000	TL	zarar	ederiz.
____________ / ____________

BİNALAR	 140.000

BİRİKMİŞ	AMORTİSMANLAR 125.000

DİĞER	OLAĞAN	GİDER	VE
ZARARLAR

35.000

TESİS,	MAKİNE	VE
CİHAZLAR

300.000

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.
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22. Dönem	sonlarında;	Dönem	Kârı	veya	Zararı	hesabına	
sadece	gelir	tablosunda	yer	alan	gelir	ve	gider	hesap-
ları	aktarılır.	Bu	nedenle,	bir	bilanço	hesabı	olan	“His-
se Senedi İptal Kârları” hesabı	 Dönem	 Kârı	 veya	
Zararı	hesabına	aktarılarak	kapatılamaz.

Doğru cevap D seçeneğidir.

23. Hem	aktifte	hem	pasifte	ortak	isimle	yer	alan	tek	he-
sap	192-292-392	Diğer	KDV	hesabıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

24. VUK	323.	maddesi	teminatlı	kısım	harici	karşılık	ayrıl-
ması	hükmünü	içerir.	Bu	soruda	10	bin	liralık	alacağın	
3	 bin	 liralık	 kısmı	 teminatlıdır.	 Teminatı	 aşan	 kısma	
karşılık	 ayrılır.	 Bu	 durumda	 karşılık	 ayrılacak	 tutar	
7.000	lira	üzerinden	(7.000	*	0,60		=	4.200	)	hesapla-
nacaktır.

 Bu durumda yapılacak kayıt;
____________ / ____________

ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR	 10.000

TİCARİ	ALACAKLAR	 10.000
____________ / ____________

  İşletme %60 oranında karşılık ayıracak olursa;
____________ / ____________

KARŞILIK	GİDERLERİ
	 	 	ŞÜPHELİ	TİCARİ

4.200

	 ALACAKLAR	KARŞILIĞI 4.200
____________ / ____________

Doğru cevap E seçeneğidir.

25. İşletme,	3	bin	 liralık	 kısmı	 teminatlı	 alacağının	 temi-
natlı	kısmını	muhatap	bankadan	temin	etmiş	 ise;	 te-
minatlı	kısım	kadar	parayı	banka	hesabına	koymuş-
tur.	 Aynı	 miktar	 kadar	 şüpheli	 alacağı	 ile	 ilgili	 açık	
hesapların	kapatılması	gerekmektedir.	

____________ / ____________

BANKALAR 3.000
ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR	 3.000

____________ / ____________

 İptal	 edilecek	 karşılık	 tutarı;	 şüpheli	 alacağın	
(3.000/10.000	=)	%30'u	tahsil	edildiğine	göre,	karşılı-
ğın	da	%30'u	(4.200	x	%30)	=	1.260	TL'lik	kısmı	iptal	
edilecektir.	Kaydı;

____________ / ____________

ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR		KARŞILIĞIK 1.260
KONUSU	KALMAYAN	KARŞILIK 1.260

____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

26. Şüpheli	alacağın	tahsiline	bağlı	olarak,	tahmin	olunan	
zararın	 kısmen	 ya	 da	 tamamen	 gerçekleşmemesi	
halinde,	gerçekleşmeyen	kısım	"644	Konusu	Kalma-
yan	 Karşılıklar	 Hesabının"	 alacağına	 devredilerek	
kaydedilir.	AYRICA	ilgili	alacak	şüpheli	hale	getirilirken	
karşılık	ayırırken	yapılan	ve	açık	kalan	bütün	hesaplar	
kapatılır.	Şüpheli	Ticari	Alacak	Karşılığı	hesabında	yer	
alan	utar;	4.200	-	1.260	=	2.940	TL'dir.

____________ / ____________

KASA 4.800

ŞÜPHELİ	TİCARİ	ALACAKLAR
KARŞILIĞI

2.940

ŞÜPHELİ	TİCARİ
ALACAKLAR

7.000

KONUSU	KALMAYAN
KARŞILIKLAR

740

____________ / ____________

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

	 =	2.960	–	2.200	=	740

	 (Sonuç	negatif	çıksaydı	Diğer	Olağan	Gider	ve	Zarar-
lara	atılacaktı.)

Doğru cevap A seçeneğidir.

27. Net	satışlar	100	 	olduğuna	göre	net	satışlar	 ile	Brüt	
satış	karı	veya	zararı	arasında	yer	alan	satışların	ma-
liyetinin	dikey	yüzdesini	bulabiliriz.

Kuzey Güney

Net	satışlar 100 100

Satışların	Maliyeti (60) (70)

Brüt	satış	karı/zararı 40 30
Doğru cevap C seçeneğidir.
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28. Soru	incelendiğinde	ve	ilgili	kalemlerin	tablodaki	yer-
leri	bilindiğinde	aşağıdaki	özet	tablo	kolayca	çıkarıla-
bilir.	

                                              Kuzey    Güney
BRÜT	SATIŞLAR	 145	 120	
INDİRİMLER	-	İADELER	(-)	 45	 20	
 NET SATIŞLAR 100 100
SATIŞLARIN	MALİYETİ	(-)	 60	 70
 BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 40 30
FAALİYET	GİDERLERİ	(-)	 16	 12	
 FAALİYET KÂR VEYA ZARARI 24 18
DİĞ.	FAALİYET.	OL.	GELİR	VE	KÂR	 	 +2
DİĞ.	FAALİYET.	OL.	GİDER	VE	ZARAR	(-)	 -8	
FINANSMAN	GIDERLERI	(-)
 OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 16 20
OLAĞANDIŞI	GELİR	VE	KÂRLAR
OLAĞANDIŞI	GİDER	VE	ZARARLAR	(-)	 –6	 –8
 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 10 12
VERGİ	VE	DİĞ.	YASAL	YÜKÜMLÜLÜKLER	(-)	 –4	 –4	
 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 6 8
	 •	 Güney	işletmesinde	satışların	maliyetinin	
	 	 (70	 /	100)	net	 satışlara	oranı	Kuzey	 işletmesine	

(60	/	100)		göre	daha	FAZLADIR. 
	 •	 Kuzey	 işletmesinde	 ortaklara	 dağıtılacak	 toplam	

kâr	 tutarı	Güney’e	göre	daha	azdır	 ifadesi	biline-
mez.	Çünkü	kâr	dağıtımı	Genel Kurulda	belli	olur.

	 •	 Güney	 işletmesinde	 diğer	 faaliyetlerden	 olağan	
giderler	değil,	gelirler	daha	fazladır.	

	 •	 Kuzey	 işletmesinde	 net	 satışların	 (100	 birim)		
%45’i	kadar	satış	indirimi	(45	birim)	gerçekleşmiş-
tir.	Doğrudur.

	 •	 Güney	işletmesinde	faaliyet	giderlerinin	(12	/	100)	
net	satışlara	oranı	Kuzey	işletmesine	(16	/	100	)		
göre	daha	AZDIR.

Doğru cevap D seçeneğidir.

29. Dönem	Sonu	Ticari	Mal	Stoku	 :	15.000	TL.
	 Kısa	Vadeli	Yabancı	Kaynaklar	:	100.000	TL.
	 Ortalama	Tahsilat	Süresi	 :	45	gün
	 Asit	-	Test	Oranı		 	 :	1.5
 Alacak	Devir	Hızı	=	360	/	Ortalama	Tahsilat	Süresi
	 	 Alacak	Devir	Hızı	=	360	/	45	=	8	bulunur.
	 Asit	-	Test	Oranı	=	(Dönen	Varlıklar	–	Stoklar)	/	Kısa	

Vadeli	Yabancı	Kaynaklar
	 	 Dönen	 Varlıklar	 =	 1,5	 x	 100.000	 +	 15.000	 =	

165.000
	 Cari	 Oran	 =	 Dönen	 Varlıklar	 /	 Kısa	 Vadeli	 Yabancı	

Kaynaklar
	 	 Cari	Oran	=	165.000	/	100.000	=	1,65	bulunur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

30. İlk	önce	cari	oranı	yazarız.	Formülde	peşin	demirbaş	
satışında	kasanın	artması	ile	dönen	varlıkların	artaca-
ğını	göstererek	formülü	2'ye	eşitleriz.	(demirbaş	azalı-
şının	formül	ile	ilgisi	yoktur.)

	 Cari	oran	=	
.

.
KVYK

D nen Varl k x
100 000

165 000
2

ö ı
=

+
=

	 	 	 			165.000	+	x	=	200.000

	 	 	 	 	 x	=	35.000

Doğru cevap A seçeneğidir.
31.	 •	 Gelir	tablosundaki	gelirler	ve	giderler,	dönemsellik	

kavramı	gereğince	tahakkuk	esasına	göre	kayde-
dilir.

	 •	 Gelir	tablosu	hazırlanırken	gelir	ve	gider	hesapları	
arasında	netleştirme	yoluyla	mahsup	işlemi	yapı-
lamaz,	 aynı	 iş	 için	 100	 lira	 gider	 yapılarak	 elde	
edilen	500	lira	gelire	ilişkin	olarak	her	ikisi	de	ayrı	
ayrı	kaydedilir.	Netleştirerek	400	 lira	gelir	yazıla-
maz.	

	 •	 Gelir	 tablosu,	 bir	 işletmenin	 belli	 bir	 dönemdeki	
faaliyet	sonucunu	dönem	kârı	/	zararı	ile	gösterir.	

	 •	 Gelir	tablosundaki	tutarlar	ulusal	para	birimi	üze-
rinden	Para	ile	Ölçülme	kavramı	gereği	sunulur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

32. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

 Bu	analiz	bir	işletmenin	iki	veya	daha	fazla	dönemleri-
ne	ilişkin	finansal	tablolarının	birbirini	izleyen	dönem-
ler	 bakımından	 karşılaştırmalı	 olarak	 düzenlenmesi	
ve	 bu	 tablolarda	 yer	 alan	 kalemlerin	 zaman	 içinde	
göstermiş	 olduğu	 değişikliklerin	 incelenerek	 değer-
lendirilmesidir.	Dinamik	bir	analiz	türüdür.	

 Yatay	analiz	 tekniğinde,	bir	finansal	 tablo	kaleminde	
meydana	gelen	değişim	yüzde	(%)	olarak	hesaplanır.

	 Değişim	Tutarı(TL)	=	Son	Yıl–İlk	Yıl

	 Değişim	Yüzdesi	=	[	(	Son	Yıl–İlk	Yıl	)	/	İlk	Yıl]	*	100

 2017 yılı için; 

	 =	[	(	600–	500	)	/	500	]	*	100

	 =	20	bulunur.

 2018 yılı için; 

	 =	[	(	900–	500	)	/	500	]	*	100

	 =	80	bulunur.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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33. DÖNEN VARLIKLAR             300.000

	 	 Kasa		 	 	 	5.000
	 	 Alınan	Çekler		 	 15.000
	 	 Bankalar		 	 	 40.000
	 	 Alıcılar		 	 	 50.000
	 	 Alacak	Senetleri		 	 70.000
	 	 İştiraklerden	Alacaklar	 	20.000
	 	 Diğer	Çeşitli	Alacaklar		 5.000
	 	 Alacak	Senetleri	Reeskontu			10.000	(-)
	 	 Ticarî	Mallar		 	 90.000
	 	 Gelecek	Aylara	Ait	Giderler		 10.000
	 	 Devreden	KDV		 	 5.000
 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR           260.000
	 	 Banka	Kredileri		 	 85.000
	 	 Satıcılar		 	 	 45.000
	 	 Borç	Senetleri		 	 90.000
	 	 Diğer	Çeşitli	Borçlar		 10.000
	 	 Ödenecek	Vergi	ve	Fonlar		 30.000
 ÖZ KAYNAKLAR
	 Geçmiş	Yıl	Zararları		 	 20.000	(–)
 Brüt	işletme	sermayesi;	dönen	varlık	toplamıdır.	(300)

	 Net	işletme	sermayesi;	Dönen	Varlık	–	Kısa	Vadeli	Ya-
bancı	Kaynaklardır.	(300-260	=	40)

Doğru cevap B seçeneğidir.

34. Nakit	Oranı	=	(Hazır	Değerler	+	Menkul	Kıymetler)	 /	
Kısa	Vadeli	Yabancı	Kaynaklar

 Hazır Değerler                           60.000

	 	 Kasa		 	 	 5.000
	 	 Alınan	Çekler	 	 15.000
	 	 Bankalar	 	 	 40.000
	 Nakit	Oranı	=	60.000	/	260.000	=0.23
	 Cari	Oran	=	Dönen	Varlıklar	/	KVYK
	 	 									=		300.000	/	260.000
	 	 									=	1.15
	 Cari	Oran	/		Nakit	Oranı	=	1.15	/	0.23	=	5	bulunur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

35. Cari Yıl;

	 Toplam	Kâr	=	Toplam	Satış	–	Toplam	Maliyet

	 	 											=	10	*	10.000	–	(	20.000	+	5	*	10.000	)

	 	 											=	100.000	–	70.000	

	 	 											=	30.000	bulunur.

 İzleyen Yıl;

	 Satış	fiyatı				:	10	*	0,90	(%	10	azalma)	=	9	TL

	 Satış	Miktarı	:	10.000	*	1,30	=	13.000	birim	bulunur.

	 Toplam	Kâr	=	Toplam	Satış	–	Toplam	Maliyet

	 	 	 			=	9	*	13.000	–	(20.000	+	5	*	13.000)

	 	 	 			=	117.000	–	85.000	

	 	 	 			=	32.000	bulunur.

	 Toplam	Kâr	2.000	TL	artmştır.
Doğru cevap C seçeneğidir.

36. Nakit: İşletmedeki	nakit	ve	vadesiz	mevduatı

  Nakit benzeri: Tutarı	belirli	bir	nakde	kolayca	çevrile-

bilen	kısa	vadeli	yüksek	likiditeye	sahip	ve	değerinde-

ki	değişim	riski	önemsiz	olan	yatırımlardır.

 Kısa	 vadeli	 nakit	 yükümlülükler	 için	 elde	 bulunduru-

lan	 ve	 yatırım	 amacıyla	 veya	 diğer	 amaçlarla	 kulla-

nılmayan	varlıklardır.	Bir	varlığın	nakit	benzeri	olarak	

kabul	edilmesi	 için	değeri	kesinlikle	saptanabilen	bir	

nakde	 dönüştürülebilmesi	 değerindeki	 değişim	 riski-

nin	önemsiz	olması	ve	vadesinin	de	3	ay	ve	daha	az	

süreyle	 olan	 yatırımlar	 olarak	 tanımlanması	 gerekir.	

TMS	–7:	Nakit	Akış	Tabloları	standardına	göre,	vadesi	

3	ay	(90	gün)	veya	daha	az	olan	yatırımlar	nakit	ben-

zeri	yatırımlar	olarak	kabul	edilir	(m.	7).

Doğru cevap D seçeneğidir.
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37. 6102	sayılı	TTK’ye	göre	“Denetçi,	denetleme	yaptığı	
şirkete,	vergi	danışmanlığı	ve	vergi	denetimi	dışında,	
danışmanlık	veya	hizmet	veremez,	bunu	bir	yavru	şir-
keti	aracılığıyla	yapamaz.”	hükmünü	amirdir.	

	 (Md.	400)

	 •	 İç	 kontrol	 sistemi	 kurma;	 kendi	 kurduğu	 sistemi	
denetlemesi	anlamsızdır.

	 •	 Defter	 tutma;	 kendi	 tuttuğu	 defteri	 denetlemesi	
anlamsızdır.

	 •	 Vergi	 danışmanlığı;	 işletmelerin	 muhasebesel	
veya	vergisel	anlamda	çözemedikleri	problemlere	
karşı	fikir	vererek	işletmelerin	Sosyal	Sorumluluk	
kavramına	uygun	hareket	etmesine	yardımcı	ola-
bilir.

	 •	 Yönetim	danışmanlığı;	kendi	fikir	verdiği	yatırım-
ları	denetlemesi	anlamsızdır.

	 •	 Finansal	tablo	hazırlama;	kendi	hazırladığı	tablo-
ları	denetlemesi	anlamsızdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

38. Altının	gram	fiyatlarına	sırasıyla	x	ve	y	dersek;

    I.	Durum             II.	Durum

	 Salı		 :		 1.200	*	x	 	 1.800	*	x

	 Cuma	 :		 1.800	*	y	 	 1.200	*	y

	 İki	durum	arasında	600	lira	fark	olacağından;

	 (	1200x	+	1800y	)	+	600	=	1800x	+	1200	y

	 																																600	=	600x	–	600	y

	 	 	 	 					x	-	y	=	1	bulunur.	

Doğru cevap A seçeneğidir.

39. Fon	kullanımı	;		 Aktif	artışı	+,

	 	 	 	 Pasif	azalışıdır	(–)

Aktif	 	 											Fon	Kullanımı	 	 Pasif

Dönen	varlık	artış

Duran	varlık	artış

Kısa	vadeli	borç	azalışı

Uzun	vadeli	borç	azalışı

Öz	sermaye	azalışı

	 Buna	göre	kısa	vadeli	borç	artışı	fon	kullanımı	değil,	
fon	kaynağıdır.

 Doğru cevap C seçeneğidir.

40. Fon	akış	analizleri	kapsamında	en	geniş	anlamda	fon	
yani	aktifin	tamamı	FON	AKIM	TABLOSUNDA	izlenir.

 Doğru cevap E seçeneğidir.
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