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Bu testte 40 soru vardır.

1. Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi

- Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.

- Teklifler meclis başkanı, meclis komisyonu, genel 
kurul aşamalarından geçer

- Reddedilen teklifler ya da tasarılar 1 yıl geçmeden 
mecliste görüşülemez.

- Cumhurbaşkanı,  uygun bulduğu kanunları 15 gün 
içinde yayımlar.

- Cumhurbaşkanı uygun bulmadığı kanunları,  ge-
rekçe ile birlikte 15 gün içinde, TBMM’ye geri gön-
derir.

- Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama 
durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 
uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.( fakat 
burada meclis tekrar maddeleri görüşürken yaptığı 
oylama sadece uygun bulunmayan kısmı değil yine 
tamamını oylamalı )

- TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul eder-
se, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, 
geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, 
Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise 
geri gönderebilir. 

- Kanunlar için herhangi bir tarih belirtilmemişse 
Resmi Gazetede yayılmadığı gün yürürlüğe girer.

- Bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan ka-
nunlar hiç verilmemiş sayılır yani  hükümsüz kalır, 
buna kadük olma denir

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Başkanlık Divanı

- TBMM Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından 
seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üye-
ler  ve İdare Amirlerinden oluşur.

- Siyasi parti grupları başkanlık için aday göstere-
mezler.

- TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama dönemin-
de iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki 
yıldır, ikinci seçilenlerin görev süresi ise o yasama 
döneminin sonuna kadar devam eder.

- Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin 
toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkan-
lık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapı-
lır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (2/3), 
üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlana-
mazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 
dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en 
fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. 

- TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukla-
rı siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde 
veya dışındaki faaliyetlerine Meclis tartışmalarına 
katılamazlar

-  Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kulla-
namaz.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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3. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar

- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha 
fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. 

- Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir neden-
le boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhur-
başkanı seçimi yapılır. 

- Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı 
Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaş-
kanına ait yetkileri kullanır. 

- Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türki-
ye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı 
seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan 
fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine de-
vam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaş-
kanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin ya-
pılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, millet-
vekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alı-
nır.

 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önünde ant içerler.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri 
sona erer. 

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhur-
başkanına karşı sorumludur.

 - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 
görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğun-
luğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması 
istenebilir. 

- Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve 
üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruş-
turma açılmasına karar verebilir. 

- Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, 
Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komis-
yona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak 
gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti 
için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. 

- Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 
iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruştur-
manın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyo-
na bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. 

- Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün 
içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün için-
de Genel Kurulda görüşülür. 

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

- Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, 
bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu 
sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görev-
de bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri 
iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten 
sonra da aynı hükümler uygulanır. 

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

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevle-
riyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlı-
ğına ilişkin hükümlerden yararlanır. 

- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilat-
larının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiy-
le düzenlenir

Doğru cevap A seçeneğidir.

4. OHAL İlanı Süresi ve Yürürlüğe Girmesi

 Cumhurbaşkanı tarafından süresi altı ayı geçmemek 
üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

- Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Ga-
zetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal top-
lantıya çağırılır.

-  Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin 
süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali 
kaldırabilir.

-  Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere sü-
reyi uzatabilir. 

- Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 

- Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek 
para, mal, çalışma yükümlülükleri ve temel hak ve 
hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak 
durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve 
işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.
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5. 1. Emanet usulü: Bir kamu hizmetinin devlet veya 
diğer kamu tüzel kişileri tarafından doğrudan doğruya 
ve kendi örgütleriyle ve hizmete tahsis ettikleri ayni ve 
şahsi varlıkları ile gördürülme usulüdür. Örneğin: milli 
savunma, adalet 

 2. Ruhsat (İzin) Usulü: Tekel niteliğinde olmayan bir 
kamu hizmetinin idarenin vereceği bir izinle  özel kişi-
lere gördürülmesidir. Örnek:  İdarenin toplu taşımacılık 
faaliyetini halk otobüsleri, özel eğitim kurumları,özel 
hastane v.s

 3. İltizam usulü: kamu hizmetinin önceden kararlaş-
tırılan belli bir bedel karşılığı özel hukuk kişisi tarafın-
dan yürütülmesidir. 

 4. Müşterek emanet usulü: Bir kamu hizmetinin 
hasar ve zararı yönetime ait olmak üzere, hizmeti 
yürütmekle görevli kılınan özel hukuk kişisine, gelir 
üzerinden bir pay verilmek suretiyle kamu  hizmetinin 
yürütülmesidir. 

 5. İmtiyaz usulü

 6. Yap işlet devret ve Yap işlet

 Rachat Yöntemi: İmtiyaz sahibinin bir kusuru olma-
masına rağmen, kamu yararının gerektirdiği bir du-
rumda idarenin tek taraflı fesih yetkisidir. Bu durumda 
idare tarafından tazminat ödenir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

6. Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 
10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nü-
fus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla 
olan il  belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekono-
mik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla 
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. 

 Görev ve Yetkileri: Büyükşehir belediyesine verilen 
görev ve yetkiler dışında kalan bütün yetkiler büyük-
şehir ilçe ve ilk kademe belediyelerine aittir. Büyükşe-
hir belediyesine verilen görevlerden başlıcaları : toplu 
taşıma hizmetlerini yürütmek, su ve kanalizasyon hiz-
metlerini yürütmek, mezarlık alanlarını tespit etmek ve 
işletmek,

 Organları :

 A-Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesi-
nin karar organıdır ve  seçilen üyelerden oluşur. 

 Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye 
meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer be-
lediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin 
doğal üyesidir. 

 Meclis kararlarının kesinleşmesi: - Büyükşehir be-
lediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye mecli-
si kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek 
yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade 
edebilir. 

 Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesin-
leşen kararlar aleyhine  idarî yargıya başvurabilir. 

 Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi 
kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün 
içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderi-
lir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürür-
lüğe girmez. 

 B. Büyükşehir belediye encümeni: Belediye başka-
nı başkanlığında 5+5 üyeden oluşur.

 C Büyükşehir Belediye Başkanı, doğrudan halk tara-
fından seçilir. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşe-
hir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilci-
sidir.  

 Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin 
devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüpleri-
nin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Doğru cevap B seçeneğidir.
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7. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari 
Otoriteler -Üst Kurullar) 

 Türkiye’de şu an 10  tane “düzenleyici ve denetleyici 
kurum” vardır : 

1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TBMM tarafından 
seçilen 9 üyeden oluşur. Kültür ve Türizm Bakanlığı 
ilişkili bir birimdir.Anayasada yer alan tek düzenle-
yici kuruluştur.

2. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu: Cumhurbaşka-
nı  tarafından atanan 7 üyeden oluşur. Ulaştırma ve 
Altyapı bakanlığı ile ilişkilidir.

3. Sermeye Piyasası Kurulu : Cumhurbaşkanı  tara-
fından seçilen 7 üyeden oluşur.Hazine ve Maliye 
bakanlığı ile ilişkilidir.

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : 
Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 üyede oluşur.
Hazine ve Maliye bakanlığı ile  ilişkilidir.

5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Cumhurbaş-
kanı  tarafından atanan 7  üyeden oluşur.Enerji ve 
tabii kaynaklar bakanlığı ile ilişkilidir.

6. Kamu İhale Kurumu: Cumhurbaşkanı tarafından 
atanan 9 üyeden oluşur.Hazine ve maliye  bakanlı-
ğına ile ilişkilidir.

7. Rekabet Kurumu:  Cumhurbaşkanı tarafından ata-
nan 7 üyeden oluşur.Ticaret bakanlığı ile ilişkilidir 

8. Kamu gözetimi,Muhasebe ve denetim  standartları 
kurumu : Cumhurbaşkanı tarafından atanan 9 üye-
den oluşur.Hazine ve Maliye bakanlığı ile  ilişkilidir

9. Kişisel verileri koruma kurumu:  Kurum 9 üyeden 
oluşur.Bu üyelerin 5’i TBMM, 4 ü  CB, tarafından 
seçilir. Adalet bakanlığı ile ilişkilidir. 

10. Nükleer Düzenleme Kurumu : Cumhurbaşkanı ta-
rafından atanan 5 üyeden oluşur.Enerji ve tabi kay-
naklar bakanlığı ile ilişkilidir

Doğru cevap C seçeneğidir.

8. Duruşma:

- Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan 
iptal ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı 
davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla 
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları 
toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi dava-
larında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma 
yapılır.

- Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların 
istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahke-
mesi kararına bağlıdır.

- Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savun-
malarda yapılabilir.

- Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruş-
ma yapılmasına karar verebilir.

- Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az 
otuz gün önce taraflara gönderilir.

 Duruşmalı işlerde karar verilmesi:

- Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün için-
de karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu ka-
rarın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle 
incelenir.

 Dosyaların incelenmesi:

- Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve ver-
gi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait 
her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahke-
meler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evra-
kın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 
taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu 
husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine 
getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması 
halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 
uzatılabilir.

- Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenli-
ğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin gü-
venliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise, Cumhurbaşkanı ya da ilgili 
Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan, gerekçesi-
ni bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri 
vermeyebilir.

 - Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürü-
len savunmaya göre karar verilemez.

- Dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve te-
kemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde so-
nuçlandırılır.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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9. Tam Yargı Davası: idari ve eylem ve işlemler neti-
cesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş 
olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi için idari 
yargıda açtıkları davalardır.

- Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediği araştırılır.

- dava bir idari işlemden veya bir idari eylemden kay-
naklanabilir.

- Amaç zarar görev kişinin zararının giderilmesidir.

- davacı, hakkı muhtel olan kişi, davalı ise idaredir.

Tam Yargı Davasının Ön Koşulları:  

- Yetkiye ilişkin ön koşullar: yetkili mahkeme, sırasıy-
la,

- Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye 
yetkili idarenin bulunduğu yer

- Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten 
veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, 
hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

- Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu 
yer idare mahkemesidir.

- İdari sözleşmelerde yetkili mahkeme idari sözleş-
meyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare 
mahkemesidir.

 Vergi Davalarında Yetkili Mahkeme: Dava konusu iş-
lemi yapan, dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahke-
mesidir.

- Davacıya ilişkin ön koşullar :Tam yargı davası aça-
bilmek için ‘‘menfaat ihlali’’ şartı yetmemekte, ‘‘hak 
ihlali’’ şartı da aranmaktadır. Kişisel bir hakkı, yani 
‘‘para ile ölçülebilir bir menfaati’’ ihlal edilenler an-
cak tam yargı davası açabilirler.

- Davalıya ilişkin ön koşullar: Zarar bir idari işlem-
den meydana gelmişse, davalı dava konusu işlemi 
tesis eden idari makamdır; zarar bir idari hizmetin 
yürütülmesine ilişkin bir idari eylemden kaynaklan-
mışsa, davalı, hizmeti nihai olarak düzenleyen en 
yüksek makamdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

10. Üst makamlara başvurma:

- İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, ida-
ri işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi 
veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst 
makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari 
dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini 
durdurur. 

- Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek redde-
dilmiş sayılır.

-  İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması 
halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar 
ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba 
katılır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11. Kusurluluğu etkileyen haller

1) Zorunluluk hali(Iztırar hali)

2) Amirin emri

3) Cebir, şiddet

4) Korkutma ve tehdit

5) Haksız tahrik

6) Hata

7) Mücbir sebep
Doğru cevap A seçeneğidir.

12. - Tek bir kişiyle işlenebilen suçun birden çok kişiyle 
işlenmesidir.

 Şartları:

  - Suçun kasten işlenen bir suç olması

                  - En geç fiilin icrası sırasında iştirak edilmesi

                  - İştirak aktif de olabilir pasif de olabilir.

                  - İcra hareketleri başlamış olmalıdır.

                  - Birden fazla fail olmalıdır

* Suç işlendikten sonra iştirak mümkün değildir

*  İştirak için önceden anlaşma zorunlu bir unsur de-
ğildir

Doğru cevap A seçeneğidir.
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13. • Havaya ateş ederek insanlara zarar veren ma-
gandaların fiili bilinçli taksir olarak değerlendirilir

 • Yere paralel ateş ederek insanlara zarar veren 
magandaların fiili olası kast olarak değerlendirilir

 • Tek bir fiille birden fazla suç işlenmesine fikri iç-
tima denir.Tono adlı magandanın fiili fikri içtima 
olarak değerlendirilir zira olayda ruhsatsız taban-
ca kullanılmış bunun yanında gece vakti kamu 
güvenliği tehlikeye girmiştir dolayısıyla fikri içtima 
olarak değerlendirilir

 • İhmal suretiyle icrai hareketli suçlar;  Aslında icrai 
bir şekilde işlenen suçun ihmal yoluyla işlenme-
sidir. Ör. doktorun hastaya müdahele etmemesi 
nedeniyle kişinin ölmesi 

 **Kel Arap’ın fiili Teşebbüs olmaz zira hazırlık hareket-
leri Teşebbüs sayılmaz.

Doğru cevap C seçeneğidir.

14. Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudun-
dan

 örnek alınması;

-  Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya 
sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilir ya 
da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle 
saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir.

-  Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da 
re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakın-
ca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
karar verilebilir.

-  Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde 
hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim 
veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir.

-  Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde 
edilen deliller kullanılamaz.

-  İç beden muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan 
kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için 
müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlike-
sinin bulunmaması gerekir.

-  Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan mu-
ayene de iç beden muayenesi sayılır.

-  Alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz 
edilebilir.

-  Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerek-
tiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi 
yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik ör-
neklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.

Doğru cevap E seçeneğidir

15.  Tutuklama nedeni varsayılan suçlar;

-  Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

-  Kasten öldürme

-  Silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebe-
biyle ağırlaşmış kasten yaralama

-  İşkence

-  Cinsel saldırı

-  Çocukların cinsel istismarı

-  Hırsızlık ve yağma

-  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

-  Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

-  Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

-  Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı 
Suçlar

-  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın-
da

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları.

Bankalar Kanununda tanımlanan zimmet suçu.

-  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve 
hapis cezasını gerektiren suçlar.

-  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ta-
nımlanan suçlar.

-  Orman Kanununda tanımlanan kasten orman yak-
ma suçları.

-  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda sayılan 
suçlar.

-  Terörle Mücadele Kanununda belirtilen suçlar.
Doğru cevap A seçeneğidir.
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16. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi:

-  Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda so-
mut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 
bulunması ve başka surette delil elde edilememesi 
hâlinde görevlendirme yapılabilir.

-  Görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir.

-  Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle 
hukukî işlemler yapılabilir.

-  Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve 
diğer belgeler ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında 
muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği, görevinin 
sona ermesinden sonra da gizli tutulur.

-  Soruşturmacı, kovuşturma evresinde tanık olarak 
dinlenmesinin zorunlu olması halinde, duruşmada 
hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan 
veya ses ya da görüntüsü değiştirilerek özel ortam-
da dinlenir.

-  Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendiril-
diği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak 
ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suç-
larla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

-  Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleye-
mez ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu 
suçlardan sorumlu tutulamaz.

-  Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edi-
len kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruştur-
ması ve kovuşturması dışında kullanılamaz. Suçla 
bağlantılı olmayan kişisel bilgiler derhâl yok edilir.

-  Kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görev-
lendirilebilir

Gizli soruşturmacı atanabilecek suçlar;

-  Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine 
bakılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal 
ve ticareti

-  Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

-  Silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama

-  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın-
da

 Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları.

-  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda ta-
nımlanan suçlar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

17. SUBJEKTİF İYİNİYET(hakların kazanılmasıyla ilgi-
lidir)

- Durumun gerektirdiği özeni gösterdiği halde, bir 
hakkın kazanılmasına veya başka bir hukuki so-
nucun gerçekleşmesine ait bir engeli bilmemeye 
sübjektif iyi niyet denir. Ancak durumun gerekleri-
ne göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen 
kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.

 Menkul mallarda sübjektif iyi niyetle ayni hakların ka-
zanılmasında aşağıdaki kurallar uygulanır. 

 a-Sahibinin elinden rızası ile çıkmış 

- Üçüncü kişi İYİNİYELTİ ise malın mülkiyetini TES-
LİM anında KAZANIR. (İyiniyetin tam koruyucu et-
kisi).  Bu durumda malın eski sahibi mülkiyeti kay-
beder. Artık taşınır (menkul) davası açamaz.

- Üçüncü kişi İYİNİYETLİ DEĞİLSE malın mülkiyeti-
ni TESLİM anında KAZANAMAZ. Bu durumda ma-
lın eski sahibi hala malın malikidir. Taşınır davası 
açarak (süresiz) malını geri alabilir.

 b) Sahibinin elinden rızası dışında çıkmış 

 Üçüncü kişi İYİNİYELTİ ise de malın mülkiyetini TES-
LİM anında KAZANAMAZ.Bu durumda malın eski sa-
hibi mülkiyeti kaybetmez. 

- 5 yıl içinde taşınır davası açarak malın iadesini is-
teyebilir. 

-  5 yıl içinde taşınır davası açmazsa, iyiniyetli üçün-
cü kişi KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI sayesinde 
malın mülkiyetini kazanır.

- Üçüncü kişi İYİNİYETLİ DEĞİLSE malın mülkiyeti-
ni TESLİM anında KAZANAMAZ. Bu durumda ma-
lın eski sahibi mülkiyeti kaybetmez. Taşınır davası 
açarak (süresiz) malını geri alabilir.

 c) Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul mal, 
para veya hamile yazılı bir senetse, 3. kişi de iyi niyet-
liyse malın maliki olur (iyi niyetin tam koruyucu etkisi). 

 d) Sahibinin elinden rızası dışında çıkan menkul bir 
malı iyi niyetli 3. kişi bir açık artırmadan veya bir pa-
zardan veya o tür eşyaların satıldığı bir yerden almış-
sa, söz konusu mal ancak bedeli kendisine verilmek 
şartıyla geri alınabilir (iyi niyetin kısmi koruyucu etki-
si).

 TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE İYİNİYETLE HAK KA-
ZANMAK 

 3.kişi tapu sicilinde yolsuz tescil ile malik görünen kişi-
den TAPU SİCİLİNE GÜVEN ilkesi gereğince iyiniyetli 
ise ayni hak kazanır.
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 İYİNİYETLİ 3.KİŞİNİN HAK KAZANMASINDA Dİ-
ĞER HALLER

 •  Borçlar Hukukunda, temsil yetkisinin geri alındığını 
bilmeyen iyiniyetli 3. Kişinin temsilci ile yaptığı iş-
lemler geçerli kabul edilir.

 •  Alacağın devri kendisine bildirilmemiş olan borçlu 
borcunu eski alacaklısına iyiniyetle ödeyerek bor-
cundan kurtulur.

 •  Aile Hukukuna göre bir kişinin ancak tek bir mevcut 
evliliği olabilir. Yani ikinci evlilik mutlak butlanla ba-
tıldır. Ancak evliliğin butlanı ileri sürülmeden önce 
ilk evlilik boşanma veya ölüm gibi bir nedenle sona 
ermişse ve bununla birlikte ikinci eş iyiniyetli ise 
ikinci evlilik geçerli kabul edilir

Doğru cevap A seçeneğidir.

18. TÜZEL KİŞİLER (HÜKMİ ŞAHISLAR):

 Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir 
varlık halinde teşkilatlanan şahıs ve mal toplulukla-
rıdır. Tüzel kişiler tabi oldukları hukuka göre; kamu 
hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olarak 
ikiye ayrılır. Özel hukuk tüzel kişileri ise kazanç pay-
laşma amacı güden (Ör. Şirketler) ve böyle bir amaç 
gütmeyen tüzel kişiler (dernekler, vakıflar) olarak ikiye 
ayrılır. 

 1) Tüzel Kişilerin Ehliyetleri:

 a) Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Eh-
liyeti):  Tüzel kişiler hak ehliyetini kanunlara uygun 
olarak kuruldukları andan itibaren kazanırlar.

 b) Fiil Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti): 
Tüzel kişilerin fiil ehliyetleri  kuruluş amaçları ile sı-
nırlandırılmıştır. Buna tahsis ilkesi (ultra vires) denir. 
Amacı hukuka veya ahlaka aykırı olan kişi ve mal top-
lulukları tüzelkişilik kazanamaz.

 Tüzel kişiler fiil ehliyetini kanuna ve kuruluş belgele-
rine göre bulunması zorunlu olan organlarına sahip 
oldukları andan itibaren kazanırlar. Tüzel kişinin ira-
desi organları aracılığıyla açıklanır. Organlar, hukuki 
işlemleri ve diğer fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına so-
karlar. Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel 
olarak sorumludurlar.

- Tüzelkişinin malvarlığının tasfiyesi, kanunda ve 
kuruluş belgesinde aksine hüküm bulunmadıkça 
terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümlere göre 
yapılır.

- Tüzel kişinin sona ermesi durumunda malvarlığı, 
kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm 
bulunmadıkça veya yetkili organı başka bir karar 
vermedikçe, en yakın amacı taşıyan kamu kurum 
veya kuruluşuna geçer.

-  Hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü için kişi-
liği mahkeme kararıyla sona eren tüzelkişinin mal-
varlığı her halde ilgili kamu kuruluşuna geçer.

 Tüzel kişinin ikametgahı: Kuruluş belgesinde baş-
ka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yer-
dir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. Ahmet öldüğünde geride altsoyu Barış,eşi 
Nazgül,annesi Yeter ve kardeşi Seher hayattadır.Net 
terekesi ise 400000 TL'dir.

 Buna göre mirasbırakanın birinci zümreden mirasçı-
sı oğlu Barış olduğundan diğer zümredekiler mirasçı 
olamamaktadırlar.Öyleyse mirası,mirasbırakanın alt-
soyu Barış ve eşi Nazgül paylaşacaktır.Ancak annesi 
ve kardeşi mirastan pay alamayacaklardır.

 Barış mirasın 3/4'ünü ,Nazgül ise mirasın 1/4'ünü ala-
caktır.

 Mirasın tamamı 400000 TL olduğuna göre,Barış'ın mi-
ras payı 300000 TL,Nazgül'ün miras payı ise 100000 
TL'dir.

 Altsoyun saklı payı,miras payının yarısı olduğuna 
göre Barış'ın saklı payı 150000 TL'dir.Nazgül'ün saklı 
payı ise,birinci zümreyle birlikte mirasçı olduğundan 
,miras payının tamamıdır.Yani 100000 TL'dir

Doğru cevap D seçeneğidir.



9

9. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

20.  Nişanlanma, farklı cinsten iki kişinin evlenme vadi 
ile kurulur. Nişanlanma iki kurucu unsurdan mey-
dana gelir ; 

 (1) karşılıklı olması 

 (2) aynı cins olması . 

 Nişanlanma şekle bağlı değildir. Tarafların nişanlana-
bilmesi içi ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir.
Ancak nişanlanma , yasal temsilcilerinin rızası olma-
dıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. 

 Nişanlılardan birinin tek taraflı irade beyanı ile nişanı 
sona erdirmesine nişanı bozma denir.Nişanlanmanın 
haklı bir sebebi olmaksızın bozulması halinde ortaya 
çıkan sonuçları:

 A)HEDİYELERİN İADESİ: Nişanlılık evlenme dışın-
daki bir sebeple sona ererse , nişanlıların birbirine 
veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların 
, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki 
hediyeler verenler tarafından geri istenebilir . Hediye 
aynen veya mislen geri verilmiyorsa , sebepsiz zen-
ginleşme hükümleri uygulanır. 

 B) MADDİ TAZMİNAT: Nişanlılardan biri haklı bir se-
bep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan 
birine yükletilebilen br sebeple bozulduğu takdirde ; 
kusuru olan taraf diğerine dürğstlük kuralları çerçeve-
sinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve kat-
landığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir taz-
minat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri 
hakkındada uygulanır . Tazminat istemeye hakkı olan 
tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimse-
lerde , aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için 
uygun bir tazminat isteyebilirler.

 C) MANEVİ TAZMİNAT: Nişanın bozulması yüzünden 
işilik hakkı saldırıya uğrayan taraf , kusurlu olan diğer 
taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir 
para ödenmesini isteyebilir. 

 Nişanlılığın sona eresinden doğan dava hakları , sona 
ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına 
uğrar . 

Doğru cevap D seçeneğidir.

21. TAŞKIN İNŞAAT: Başkasının arazisine taşan yapı-
nın, asıl yapının bütünleyici parçası olması hâlidir. Bu 
hale taşkın inşaat adı verilmektedir.

 Taşkın yapı, taştığı arazinin bütünleyici parçası değil-
dir. Taşkın yapının mülkiyeti yapı sahibine aittir. Buna 
karşılık haksız yapı yer aldığı arazinin bütünleyici par-
çasıdır. 

 Haksız yapıda koşulların varlığı hâlinde sadece ara-
zinin mülkiyetinin devri talep edilebilir. Taşkın yapıda 
ise, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir 
irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu 
arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesi 
talep edilebilir.

- Arazi maliki, diğer arazideki yapının kendi arazisine 
taşmasına izin vermişse; taşan kısım, yapı maliki-
nin mülkü olur. 

- Böyle bir izin yoksa zarar gören malik taşmayı öğ-
rendiği tarihten başlayarak 15 gün içinde itiraz ede-
bilir. Bu itirazla taşan kısmın kaldırılması İstenebilir. 

- İtirazı arazi maliki yapabileceği gibi, yapının taşma-
sı yüzünden zarara uğrayan sınırlı ayni hak sahip-
leri de yapabilir.

- Taşkın yapı komşu arazi malikine aitse itiraz mali-
ke, yapı bir üst hakkı sahibine aitse İtiraz üst hakkı 
sahibine yapılmalıdır. 

- Arazi maliki itiraz süresini geçirirse, taşkın yapıyı 
iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında 
taşan kısım için;

a) kendi lehine bir irtifak hakkı kurulmasını veya,

b) bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin 
kendisine devredilmesini talep edebilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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22.  Alım (İştira) hakkı:  Alım hakkı, alacaklıya tek taraflı 
irade beyanıyla taşınmazı satın alma hakkı veren ye-
nilik doğuran bir haktır. Bu hakki karşı tarafa tanıyan 
sözleşmeye de alım sözleşmesi denir. Bu sözleşme 
tapu sicil memuru tarafından düzenlenecektir 

 -Alım sözleşmesi tapuya şerh verilmedikçe, yalnızca 
sözleşmenin tarafı olan malike karşı ileri sürülebilir. 
Ancak şerh verilmekle, şerh süresi içinde her mali-
ke karşı ileri sürülebilir. Şerhin etkisi en çok 10 yıldır. 
Alım hakkında, sürenin sonunda şerh taşınmaz mali-
kinin talebi ile terkin olunur. Aksi kararlaştırılmamışsa 
sözleşmeden doğan alım, onalım ve geri alım hakları 
devredilemez ancak miras yoluyla geçer.

 Geri alım (vefa) Hakkı:  Taşınmazı başkasına devret-
miş olan kimseye, tek taraflı irade beyanıyla o taşın-
mazı geri alma hakkı veren yenilik doğuran bir haktır. 

 Geri alım sözleşmesi tapuya şerh verilmekle, şerh sü-
resi boyunca üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. 
Şerhin etkisi 10 yıldır.

 Önalım (şuf'a) hakkı:  Önalım hakkı, niteliği itibariyle, 
kullanılması şarta bağlı bir alım hakkı olarak nitelendi-
rilebilir. Bu şart, taşınmazın bir üçüncü kişiye satılması 
ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer bir işlemin 
yapılmasıdır. Ancak bu şart gerçekleşince hak kullanı-
labilir. Taşınmazın bağışlanması, trampa edilmesi, bir 
şirkete sermaye olarak konulması, Ölünceye kadar 
bakma sözleşmesiyle mülkiyetin geçirilmesi mirasçı-
lardan birine özgülenmesi hâlinde şart gerçekleşmiş 
olmaz ve şuf'a hakkı kullanılamaz. 

 Cebri artırmayla satışlarda da onalım hakkı kullanıla-
maz.

 Onalım sözleşmesi adi yazılı şekle tâbidir .Onalım 
hakkı, sözleşmede belirtilen süre içerisinde kullanıl-
mazsa düşer. Onalım sözleşmesi tapu kütüğüne şerh 
verilmekle, sonraki maliklere karşı da ileri sürülebilir. 
Şerhin geçerli olacağı en uzun süre 10 yıldır.

 Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından, hak sahibi-
ne noter kanalıyla bildirilir. Bu bildirimden itibaren hak, 
üç ay ve her hâlde satıştan itibaren iki yıl içinde dava 
yolu ile kullanılmalıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Muvazaa Türleri;

 1- Mutlak (Basit) Muvazaa: Taraflar gerçekte hiçbir 
işlem yapmadıkları halde, başkalarına karşı sanki bir 
hukuki işlem yapmış gibi görünmek konusunda anla-
şırlar ki,, buna mutlak muvazaa denir.

 2- Nisbi (Nitelikli) Muvazaa: Taraflar aralarında yap-
tıkları gerçek bir hukuki işlemi görünürdeki işlemin 
arkasına gizlemek, yani sanki görünürdeki işlemi yap-
mış gibi görünmek konusunda anlaşırlar ki, buna da 
nisbi muvazaa denir.

 Nisbi muvazaada iki işlem vardır. Biri gerçek iradeleri 
yansıtan gizli işlem, biri de gerçek iradeleri yansıtma-
yan ve 3.kişilere göstermelik olarak yapılan görünür-
deki işlem.

 Muvazaalı İşlemlerin Geçersizliği

 Tarafların gerçek iradelerine uymayan görünürdeki 
işlem ister mutlak muvazaa, isterse nisbi muvazaalı 
olsun geçersizdir, batıldır.

 Dolayısıyla, bu sözleşmeye bağlı olan ceza koşulu, 
kefalet gibi fer'i haklar da batıl olacaktır.

 Ancak nisbi muvazaada gizli işlem, tarafların gerçek 
iradelerini yansıttığı için eğer kanunen o işlemin yapıl-
ması için zorunlu kılınmış şekil şartına uyularak yapıl-
mışsa geçerli olacaktır.

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

 Yapılan sözleşmenin muvazaalı olduğu iddiası 3.kişi-
lere karşı da ileri sürülebilir. 

 Ancak bazı istisnai hallerde 3.kişilere karşı muvazaa 
iddiasında bulunulamaz. 

 Muvazaanın İspatı

 Hukuki işlemin muvazaalı olduğunu, gerçek iradele-
rine uymadığını ileri süren taraf bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. Muvazaalı olduğu iddia olunan hukuki 
işlem adi senede veya bir resmi senede bağlanmışsa, 
tarafların muvazaa iddiası tanık ile ispat olunamaz, 
adi veya resmi bir senetle (kesin bir delille) ispatı zo-
runludur.

 Muvazaa & İnançlı İşlem

 İnançlı işlemde kişi işlemin karşı tarafına duyduğu 
inanç nedeniyle onunla bu hukuki işlemi yapmaktadır. 

Doğru cevap A seçeneğidir.



11

9. DenemeKazanmak   
Artık    Kolay...

KUZEY AKADEMİ
Yayınları

K
u

ze
y 

A
ka

d
em

i 
Y

ay
ın

la
rı

24. Tazminatın hesaplanması;

  “Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, 
durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz 
önüne alarak belirler.”

 Tazminat olarak, para veya başka bir şeyin yerine ge-
tirilmesine de hükmedilebilir.

 Tazminat Miktarını Etkileyen Unsurlar;

a) Fiilin Ağırlığı:
b) Kusurun Ağırlığı:
c) Tarafların Sıfatı, Konumu, Sosyal ve Ekonomik Du-

rumları:
 Tazminatta İndirim veya Red Sebepleri;

a) Zarar Görenin Zarara Rıza Göstermiş Olması
b) Zarar Görenin de Kusurlu Olması (Ortak, Müterafık 

Kusur)
c) Failde Ağır Kusurun Olmadığı Hallerde, Failin Zor 

Duruma Düşecek Olması Nedeniyle Tazminatın İn-
dirilmesi de mümkündür.

d) Zararın, Zarar Görene Yapılan Bir Hatır İşi Esna-
sında Doğmuş Olması halinde de tazminattan indi-
rim yapılmlıdır.

e) Zarar görenin olağanüstü yüksek bir gelire sahip 
olması

Doğru cevap C seçeneğidir.

25. - “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin 
yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gi-
dermekle yükümlüdür.

 - Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili 
talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunur-
ken, zararın doğmasını engellemek için gerekli 
özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

 - Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma 
düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli 
olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyet-
leri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle 
yükümlüdür.

 - Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar ve-
ren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu 
ölçüde rücu hakkına sahiptir.”

 - İşveren ayırt etme gücüne sahip olmasa bile  ken-
disine yüklenilen sorumluluktan kaçamaz. 

 - İşveren ile işçi arasında bir iş sözleşmesinin var-
lığı da gerekli değildir. İşçinin işverenden aldığı 
talimatla işi görüyor olması yeterlidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

26. İfa zamanı

- Sözleşmenin hükümlerinden veya özelliğinden ya 
da durumun gereğinden tarafların aksini kastettik-
leri anlaşılmadıkça borçlu, edimini sürenin sona 
ermesinden önce ifa edebilir. Ancak, kanun veya 
sözleşme ya da adet gereği olmadıkça borçlu, er-
ken ifada bulunması sebebiyle indirim yapamaz.

- İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hu-
kuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, 
doğumu anında muaccel olur.

- Kural olarak borç doğumu anında yerine getirilme-
lidir. Ancak taraflar borcun ifası için daha ileriki bir 
tarihi belirlemiş olabilirler ki buna VADE denir. Borç 
vadeye bağlanmış ise alacaklı ancak borcun vade-
si geldiğinde talep edebilecektir.

  “Bir borcun veya taraflardan birine düşen herhangi 
bir yükümlülüğün sözleşmenin kurulmasından başla-
yarak belli bir sürenin sonunda ifası gerekiyorsa, ifa 
zamanı aşağıdaki biçimde belirlenir;

1. Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kuruldu-
ğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü dolmuş 
olur. 

2. Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleş-
menin kurulduğu güne ismen uyan gününde dol-
muş olur.

3. Ay olarak sözleşmenin kurulduğu gün ayın kaçıncı 
günü ise, son ayın bunu karşılayan gününde doğ-
muş olur. Son ayda bunu karşılayan gün yoksa 
süre, bu ayın son günü dolmuş sayılır.

4. Yarım aydan on beş günlük süre anlaşılır. Bir veya 
birden fazla ay ve yarım ay olarak belirlenmiş sü-
renin dolduğu gün, son aya on beş gün eklenerek 
belirlenir.

  “İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil 
olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden 
bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

 “Borç, alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir.”

 İFA YERİ

 “Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine 
göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki 
hükümler uygulanır;

1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yer-
leşim yerinde,

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç 
konusunun bulunduğu yerde,
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3. Bunların dışındaki tüm borçlar, doğumları sırasında 
borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir.

 Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir bor-
cun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini 
değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleş-
mişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa 
edilebilir.”

Doğru cevap C seçeneğidir.

27. Borcu sona erdiren nedenler;

1. İfa 

2. Borcun yenilenmesi

3. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi

4. İbra

5. Takas

6. Sonraki kusursuz ifa imkânsızlığı

 I. ifa

 Geçerli bir borç ilişkisinin borçlu bakımından ortaya 
çıkardığı en önemli sonuç, borcun borç ilişkisine uy-
gun olarak yerine getirilmesidir. İşte bu borcu gereği 
gibi yerine eylemine ifa denir. Bir başka ifadeyle ifa, 
borçlanılmış olan edimi yerine getirme getirmektir.

 II. Borcun Yenilenmesi: Yenileme, bir borcun yerine 
yenisinin geçmesi suretiyle eski borcun sona erdiril-
mesi amacıyla yapılan sözleşmedir. 

 Borcun yenilenmesi için her şeyden önce taraflar 
arasında eski bir borç mevcut olmalıdır. Aynı şekilde 
taraflar arasındaki borcun geçerli ve mevcut bir borç 
olması da aranan bir başka unsurdur. Bu nedenle, ge-
çersiz borçlar; özellikle hukuka veya ahlâka aykırı iş-
lemlerden doğan borçlar ile doğumu imkânsız borçlar 
yenilemeye konu olmaz. 

- Yenileme ile alacaklı ve borçlu eski borç ve alacağı 
ortadan kaldırdıklarından her ikisinin de fiil ehliye-
tine sahip olmaları gerekir. Yenilemenin meydana 
getirdiği ilk ve en önemli sonuç eski borcu sona 
erdirmesidir. Bu nedenle eski borca ait ödemezlik 
def’iler de ortadan kalkar. Bundan dolayı, eski bor-
ca ait ödemezlik def’i ile zamanaşımı def’i yeni borç 
için ileri sürülemez. Aynı şekilde, yenileme ile eski 
borç ve alacağa bağlı faiz, ceza koşulu, rehin gibi 
yan haklar da sona erer. 

 III. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi

 Burada anlatılmak istenen, alacaklı ve borçlu sıfat-
larının aynı kişide birleşmesidir. Alacaklı ve borçlu 
sıfatlarının birleşmesi, bir kimsenin aynı borcun hem 
alacaklısı hem de borçlusu olması halinde söz konusu 
olur. 

 Örneğin; (A), (B)’ye 20. 000 TL borçludur ve (B)’nin 
ölümünde tek yasal veya atanmış mirasçısı olmuştur. 
Bu durumda (A) 10.000 TL tutarındaki borcun hem 
borçlusu hem de alacaklısı olduğu için söz konusu 
borç sona erer. 

 Birleşmenin söz konusu olabilmesi için alacak ve bor-
cun aynı malvarlığına dâhil olması gerekir. Birleşme, 
yalnız asıl alacağı değil, ona bağlı yan hakları özellik-
le faiz, ceza koşulu ve teminat alacaklarını da sona 
erdirir. Sıfatların birleşmesi, alacak üzerinde üçüncü 
kişilerin mevcut olan intifa ve rehin haklarını etkile-
mez. 

 IV. İbra

 Alacaklının edimin ifasını kısmen veya tamamen is-
temekten vazgeçmesi ve borçlunun da bunu kabul 
etmesi ile borcun kısmen veya tamamen sona erme-
sidir. Görüldüğü gibi ibra iki taraflı bir hukuki işlemdir 
ki bu nedenle borçlunun kabulü ile gerçekleşir. 

 İbra sözleşmesi herhangi bir şekil şartına tâbi değildir. 
İbra sözleşmesinin yazılı olması şart olmamakla bir-
likte ispat açısından yazılı şekilde yapılmasında fayda 
vardır. İbra sözleşmesinin yazılı haline “ibraname” adı 
verilir. 

 İbra, borçlandırıcı bir işlem değil, bir tasarruf işlemidir. 
İbra edilen borç, bütün kapsamıyla kesin olarak belir-
tilmelidir. 

 İbra, sözleşmede aksine hüküm yoksa asıl alacak-
la birlikte faiz, rehin, ceza koşulu gibi yan hakları da 
sona erdirir. Ancak, alacaklı, işlemiş faiz veya gerçek-
leşmiş ceza koşulu alacağını saklı tutmuşsa, ibraya 
rağmen bunlar varlıklarını sürdürür. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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28. “Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya ge-
çici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gider-
mekle yükümlüdür.

- Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engel-
lemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse 
sorumlu olmaz.

- Hayvan, bir başkası veya bir başkasına ait hayvan 
tarafından ürkütülmüş olursa, hayvanı bulundura-
nın, bu kişilere rücu hakkı saklıdır.”

- “Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde 
bir zarar verdiği takdirde, taşınmazın zilyedi, o hay-
vanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıko-
yabilir, hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa 
hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir.

- Bu durumda, taşınmazın zilyedi derhal hayvan sa-
hibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, onun bu-
lunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır.”

- Kurtuluş kanıtı getirebilir.
Doğru cevap D seçeneğidir.

29. - Ticari defter tutmaktaki amaç işletmede mali ni-
telikte olan hareketleri tespit etmek, kaydetmek, 
bölümlemek, vergi usulü hakkında durum tespit 
edebilmek ve sonuçları ilgilenen kişilere sunmaktır. 

 Ticari Defter Tutma Yükümü

- TTK’ya göre defter tutma yükümlülüğü tacirlere, ta-
cir sayılanlara ve tacir gibi sorumlu olanlara tanın-
mıştır. Tacir sayılmayanlar esnaf ve küçük sanat-
karlar TTK uyarınca defter tutma yükümüne dahil 
değildir. 

- TTK’ya göre defter tutma yükümlülüğü tacir olma-
nın sonuçları arasında yer aldığından tacir sıfatının 
kazanılması ile başlar ve bu sıfatın sona ermesi ile 
de biter . Ticari işletmenin tasfiyesi sırasında tacir 
sıfatı devam ettiğinden defter tutma yükümü de-
vam eder. 

- Defter tutma yükümü ile defterleri saklama yükümü 
birbirinden farklı kavramlardır. TTK’ya göre defter-
lerin saklanma yükümlülüğünün süresi 10 yıldır, 
VUK’a göre bu süre 5 yıldır. 

 Tutulması Gereken Ticari Defterler

- zorunlu temel defterler olan yevmiye defteri, defteri 
kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterle-
rin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Ku-
rumu tarafından belirlenmesi esası kabul edilmiştir. 

- TTK’nin verdiği bu yetkiye dayanılarak hazırlanan 
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde her tacirin, yevmiye 
defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutmakla yü-
kümlü olduğu belirtildikten sonra; bunlara ek olarak;

 Şahıs şirketlerinin: Genel kurul toplantı ve müzake-
re defteri

 Anonim şirketlerin: Pay defteri, yönetim kurulu karar 
defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 Limited şirketlerin: Pay defteri ve genel kurul toplan-
tı ve müzakere defteri tutmak zorunda olduğu ifade 
edilmiştir. 

  Yevmiye defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemle-
rin tarih sırasıyla ve maddeler halinde tertipli olarak 
yazıldığı defter,

 Defteri Kebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan iş-
lemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve tas-
nifli olarak bu hesaplarda toplayan defter,

 Envanter defteri: Ticari işletmenin açılışında ve son-
raki her hesap döneminin sonunda taşınmazlar, ala-
caklar, borçlar, nakit para tutarı ve varlıkların değerle-
rinin kaydedildiği defter olarak tanımlanır

 Ticari Defter Tutma Usulü

- TTK’ya göre tutulması gereken defterlere açılış ve 
kapanış onayları yapılmalıdır. Ancak bu onayın 
yapılıp yapılmaması gerektiği fiziki ortamda tutul-
masına veya elektronik ortamda tutulmasına göre 
değişir. 

 -Fiziki ortamda tutulan zorunlu defterlerin açılış 
onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlan-
madan önce noter tarafından yapılır. 

- Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında 
defterlerin açılış onaylarının ticaret sicili müdürlük-
leri tarafından da yapılması mümkündür. 

-  Zorunlu defterler elektronik ortamda tutuluyorlarsa 
açılış, kapanış onayı aranmaz. 

- Fiziki ortamda tutulan defterlerin (yevmiye, defteri 
kebir, envanter, pay, yönetim kurulu karar, genel 
kurul toplantı ve müzekere tefterleri) izleyen faali-
yet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kul-
lanılacağı faaliyet dönemlerinin ilk ayından önceki 
ayın sonuna kadar notere yaptırılır. 

- Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 
defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen 
faaliyet döneminde açılış onayı yapılmaksızın kul-
lanılabilir. 
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- Fiziki ortamda tutulan defterlerden yalnızca yevmi-
ye defteri ile karar defterine kapanış onayı yapılır. 
Bu kapanış onayı yevmiye defteri için izleyen faa-
liyet döneminin 6. ayı sonuna kadar, karar defteri 
içinse izleyen faaliyet döneminin 1. ayı sonuna ka-
dar noterde yapılmalıdır. 

- TTK’ya göre tüm defter ve kayıtlar Türkçe tutulma-
lıdır. Defter ve belge kayıtları ister fiziki ortamda 
tutulsun ister elektronik ortamda tutulsun, tutuluş 
usulü, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye 
Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

30. CARİ HESAP

  İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden do-
ğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten 
karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak 
ve borç şeklinde çevirerek hesabın kesilmesinden 
sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin 
sözleşme cari hesap sözleşmesidir.

 Genel Özellikleri: 

- Cari hesap sözleşmesi mutlaka yazılı yapılmalıdır. 

- Sözleşmenin tarafları tacir olmak zorunda değildir. 
Herkes bu sözleşmeyi yapabilir. 

- Cari hesap sözleşmesine kaydedilecek alacaklar 
mutlaka karşılıklı ve takası mümkün alacaklar ol-
malıdır. 

- Bu sözleşme özel bir takas rejimidir. 

- TTK’nın saydığı işlerden olduğundan bu konuda çıka-
cak uyuşmazlıklar “mutlak ticari dava” niteliğindedir. 

 Cari Hesapta Süreler

 HESAP DEVRESİ: 

- Kaydedilen hesapların taraflarca incelendiği borç 
kalemleri arasındaki farkın tespit edildiği devredir. 

- Hesap devresinin süresi sözleşmeyle veya ticari 
teamülle belirlenebilir. Belirlenmemişse, her takvim 
yılının son günü hesap kapatma günü sayılır. (Ban-
kalarda cari hesap uygulamasında hesap devreleri 
3 ay olarak belirlenmiştir.) 

- Hesap kapatılıp borç belirlendikten sonra, bakiye 
sonraki hesap devresine alacak olarak kaydedilir. 

- Hesap devresi taraflarca belirlenmemişse, her tak-
vim yılının son günü hesap devresi sayılır. 

- Bakiyeyi alan taraf, aldığı tarihten itibaren 1 ay için-
de itiraz etmezse bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

 SÖZLEŞME SÜRESİ:

- Taraflar arasındaki sözleşmenin geçerli olduğu za-
manı ifade eder ve taraflarca serbestçe belirlenebi-
lir. (Süre belirlenmese de olur, zorunlu değildir.) 

- Tarafların alacaklı - borçlu sıfatları sözleşmenin so-
nundaki hesabın kesilmesi ile yani sözleşme süresi 
sonunda belirlenir.

 Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri

 a-Yenileme: Yenileme, bir borcun tesisi suretiyle eski 
borcun ortadan kaldırılmasıdır . yenileme gerçekleş-
tiğinde alacaklı, alacağını eski borca tabi olmaksızın 
isteyebilir. 

- Herhangi bir kalem cari hesaba sadece kaydedil-
miş olmaları borcun yenilendiği anlamına gelmez. 
Ancak, hesabın kesilmiş ve hesap sonucunun di-
ğer tarafça kabul edilmiş olması durumunda borç 
yenilenmiş olur. bakiyenin kabulü ile yenileme ger-
çekleşmiş olduğundan alacaklı, kabul edilen baki-
yeyi, bakiyeyi meydana getiren alacaklar dikkate 
alınmaksızın isteyebilir. 

 b-Alacaklı – Borçlu Sıfatı:  tarafların birbirlerindeki 
alacaklarını, sözleşme süresinin sonuna kadar iste-
mekten vazgeçmeleri neticesinde cari hesap sözleş-
mesi devam ettiği sürece başka bir şekilde tasarruf 
hakkına sahip değildirler. Buna göre taraflar alacak-
larını; bakiyenin tespitine kadar devredemezler, hac-
zedemezler, talep edemezler; bakiyenin tespitinden 
sonra ise bakiye, ancak alacak olarak dermeyan ede-
bilir. Sözleşme süresi içinde alacaklı ve borçlu sıfatı 
hukuken belli olmadığı için borçlunun temerrüdü dü-
şünülemeyeceği gibi, cari hesabı teşkil eden kalem-
lerde zamanaşımı da işlemez. 

 c-Bakiyenin Haczi : cari hesap kesilmeden önce taraf-
lardan hiçbiri alacaklı ve borçlu sayılmayacağından he-
sap kalemlerini de haczettirmek mümkün değildir. Bu 
sebeple haciz için bakiyenin tespitini beklemek gerekir. 

- Haciz halinde bakiye hemen istenemez. Haciz ta-
lep eden alacaklı, bakiyeden kendi alacağına kar-
şılık gelen kısmın ödenmesini ancak hesap devre-
sinin bitiminden sonra isteyebilir. 

 Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar

- Takası mümkün olmayan alacaklar (Nafaka, işçi 
ücreti, vadesi gelmemiş alacaklar…) Belirli bir 
amaca harcanmak veya ayrıca emre hazır tutul-
mak üzerine teslim olunan para ve mallardan do-
ğan alacaklar
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- Cari hesap sözleşmesinden önce mevcut olan ala-
caklar (Taraflar aksini düzenleyebilir.) 

- Tahsil edilmemiş ticari senetler

* Vadesi gelmemiş (müeccel) alacaklar, tarafların an-
laşmasıyla cari hesap sözleşmesine eklenebilir.

- Bir ticari senet ancak tahsil edilmesi koşuluyla cari 
hesap sözleşmesine eklenebilir

-  Süresi 3 aydan kısa olmayan ve her iki tarafı da 
tacir olan cari hesap sözleşmelerinde bileşik (mü-
rekkep faiz) istenebilir. 

 Cari Hesabın Sona Ermesi

- Belli süreli cari hesap sözleşmelerinde sürenin biti-
miyle

- Belirsiz süreli cari hesap sözleşmelerinde taraflar-
dan birinin fesih ihbarıyla

- Taraflardan birinin iflasıyla

- Taraflardan birinin ölümü ya da kısıtlanması halin-
de; diğer taraf, kısıtlananın kanuni temsilcisi veya 
mirasçılar tarafından 10 gün önceden haber verilip, 
sözleşmenin feshiyle (bakiyenin ödenmesi hesap 
devresi sonunda istenebilir.) 

- Bakiyenin hacziyle (Taraflardan birinin alacaklısı 
bakiyeyi haczettirir ve borçlu olan taraf 15 gün için-
de haczi kaldırtmazsa, diğer taraf sözleşmeyi fes-
hedebilir.) 

Zamanaşımı

- Cari hesap sözleşmesinde bakiyeyi isteme hakkı, 5 
yıllık zamanaşımına tabidir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. ANONİM ŞİRKET ORGANLARI 

•  Genel Kurul 

•  Yönetim Kurulu 

 GENEL KURUL

- Şirketin en üst düzeyde karar organıdır. Yılda bir 
defa olağan gerekli hallerde ise olağanüstü topla-
nır. Bütün pay sahipleri genel kurula katılır ve oy 
hakları vardır. Oy hakkı sermaye paylarına göre 
belirlenir. 

 GÖREVLERİ 

a)  Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 

b)  Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretle-
ri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 
belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve 
görevden alınmaları. 

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin 
seçimi ile görevden alınması. 

d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık rapo-
runa, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile 
kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin 
sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, 
kullanılmasına dair kararların alınması.

e)  Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. 

f)  Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. 

 Ayrıca, birleşme, bölünme ve tür değiştirme konu-
sunda karar almak. 

*  Genel Kurulun yetkileri tahdididir (sınırlıdır), bunlar 
dışındaki görevler Yönetim Kuruluna ait olacaklar-
dır. 

 Olağan Genel Kurul Toplantısı (Yılda en az bir defa 
toplanır) 

•  Yeni yılın ilk 3 ayı içinde toplanır. 

•  Genel Kurulu kural olarak Yönetim Kurulu toplantı-
ya çağırır. 

•  Ancak Azınlık (azlık) da toplantının yapılmasını 
noter kanalıyla Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir. YK 
kabul erse çağrıyı 45 gün içinde yapar, Reddeder 
ve öneriyi 7 gün içinde cevaplamazsa azlık bu hak-
kını mahkeme eliyle kullanır. 

•  Tek pay sahibi de Yönetim Kurulu’nun devamlı 
toplanamaması, toplantı usulüne uyulmaması du-
rumunda mahkeme kanalıyla toplantı isteyebilir. 

•  Tasfiye memurları, kayyım ve iflas idaresinin de 
belli şartlar altında toplantı yapılmasını isteme hak-
ları vardır. 

*** Denetçi eskiden organdı, Genel Kurulu toplantıya 
çağırabilirdi, ARTIK ÇAĞIRAMAZ!

 Genel Kurula Katılabilecekler

•  Yönetim Kurulu tarafından tutulan hazır bulunanlar 
listesi (hazirun cetveli) içerisinde adı olan pay sa-
hipleri. 

•  Pay sahiplerinin temsilcileri 
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•  İntifa hakkı sahibi 

•  Yönetim Kurulu üyeleri 

•  Kuruluşu bakanlığın iznine tabi şirketlerde Bakanlık 
Temsilcisi (Hükümet Komiseri) 

•  SPK gözlemcisi (Halka Açık Anonim Şirketlerde) 

*  Gündemi Genel Kurulu toplantıya çağıran belirler. 
Önceden bildirilir. 

* Aksine düzenleme olmadıkça, gündem dışı konular 
görüşülmez.

 Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptali

•  Toplantı yapılmadan, toplantı yeter sayılarına uyul-
madan alınan kararlar, hükümet komiserinin top-
lantıda hazır bulunmaması veya tutanağı imzala-
maması halinde YOKLUK söz konusu olur. 

•  Pay sahiplerinin haklarını sınırlandıran, ortadan 
kaldıran, şirketin temel yapısını bozan kararlar 
BUTLAN ile batıldır. 

• KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE, ESAS 
SÖZLEŞMEYE, DÜRÜSTLÜK KURALLARINA ay-
kırı alınan kararlar İPTAL ettirilebilir. 

•  İptal davasını toplantıya katılmış ve karara olum-
suz oy verip tutanağa geçirtmiş olan pay sahipleri 
açabilir. Toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri 
ise ancak toplantısının usulüne ilişkin hususlardan 
dolayı dava açabilirler. 

•  Yönetim Kurulu ve üyeleri de iptal talebinde bulu-
nabilir. 

•  SPK (Halka Açık Anonim Şirketlerde) ve intifa hakkı 
sahipleri de iptal davası açabilir. 

 ***İptal davası açma süresi 3 Aydır. Şirket merkezinin 
bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi görevli ve 
yetkilidir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

32. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT 
ŞİRKET

- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, ser-
mayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya 
birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket 
ortağı (sınırsız), diğerleri bir anonim şirket pay sa-
hibi gibi (sınırlı) sorumlu olan şirkettir. • -En az 5 
kişi ile kurulur. Adi komandit şirkette olduğu gibi en 
az biri komandite ve en az biri de komanditer ortak 
olmalıdır. 

- Komanditeler sadece gerçek kişi olabilirken, ko-
manditerler gerçek kişi de tüzel kişi de olabilir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

33. Çekte ibraz süreleri

- Çekler görüldüğünde ödendiği için çeklerde kabul 
ve vade yoktur. 

- Çekin ibraz süresi içinde mutlaka muhataba ibrazı 
gerekir. İBRAZ SÜRESİ ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ-
NİN ERTESİ GÜNÜNDEN BAŞLAR.

 Keşide edildiği yerde ödenecek (ibraz edilecek) çekler 

 10 GÜN 

 ÖR: Vanda  keşide edilen çek Vanda  ödenecekse. 

 Keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecek çekler 

 1 AY 

 Ör: Ankara’da keşide edilen çek Van’da ödenecekse 

 Keşide edildiği yerden başka bir ülkede ama aynı kıta-
da ödenecek çekler 

 1 AY 

 (AKDENİZE SAHİLİ OLAN ÜLKELERDE DE SÜRE 1 
AYDIR) 

 Ör: Van’da keşide edilen çek Almanya veya Mısır’da 
ödenecekse 

 Keşide edildiği yerden başka bir kıtadaki ülkede öde-
necek çekler 

 3 AY 

 Ör: Van’da keşide edilen çek KÜBA’da ödenecekse 

− İbraz süreleri iş günü değil, gün olarak hesaplanır. 

-İbraz süreleri HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERDİR. 

-Çek, süresi içinde muhataba ibraz edilmezse müra-
caat hakları düşer.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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34. Poliçede 4 tür vade vardır: 

-  Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe 

- Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek vadeli 
poliçe 

-  Keşide tarihinden belirli bir süre sonra ödenecek 
vadeli poliçe 

-  Belirli bir tarihte ödenecek vadeli poliçe 

 Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe

- Keşideci ayrıca belirtebilir, herhangi bir vade belir-
tilmemişse kural bu vadedir. 

- Bunlar muhataba ibraz anında ödenir. 

- İbraz süresi aksi kararlaştırılmamışsa keşide tari-
hinden itibaren 1 YILDIR. 

- Hamil 1 yıl içinde ibraz süresi içinde poliçeyi muha-
taba ibraz etmezse bu durumda müracaat borçlula-
rına başvuru hakkını yitirir. 

 Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek vadeli poliçe

-  Vadenin başlayabilmesi için poliçenin aksi kararlaş-
tırılmamışsa keşide tarihinden itibaren 1 YIL içinde 
muhataba ibrazı gerekir. 

-  Muhatap kabul eder ve üzerine tarih atarsa süre 
kabul tarihinden itibaren başlar

 Keşide tarihinden belli bir süre sonra ödenecek vadeli 
poliçe 

 Vade keşide tarihini izleyen günden itibaren belirlene-
cek herhangi bir sürenin geçmesiyle belirlenir. 

 Belirli bir tarihte ödenecek vadeli poliçe 

 Vade, gün-ay-yıl şeklinde kesin olarak belirlenir. Yıl 
belirtilmemişse, keşide yılı vade yılı sayılır.

 POLİÇEDE KABUL

- Muhatabın poliçede belirlenen borcunu ödeyeceği-
ni imzasıyla kabul ettiği beyana kabul beyanı denir. 
Bu beyan, tek taraflı, kayıtsız şartsız bir beyandır. 

- Kabul sadece poliçede vardır. Bono ve Çekte kabul 
yoktur. 

- Muhatap, poliçeyi kabul ettiği andan itibaren poliçe-
nin asıl borçlusu haline gelir ve vadesinde bedelini 
ve varsa kapital faizini öder. 

- Kabulden önce poliçede asıl borçlu bulunmaz. 

- Hamil, poliçeden kaynaklanan sürelere uymayıp, 
müracaat borçlularına başvurma hakkını kaybetse 
bile kabul eden muhataba 3 yıllık zamanaşımı sü-
resi içinde başvurabilir. 

- Keşideci ve cirantalar ancak muhataba yapılan 
başvuru sonucunda bedeli tahsil edilemezse baş-
vurulacak kişiler olduklarından bunlara MÜRACA-
AT BORÇLUSU denilir. 

- Kabule arz zamanı belirli bir tarihte ödenecek va-
deli poliçe ve keşide tarihinden belli bir süre sonra 
ödenecek vadeli poliçelerde VADEYE KADARDIR. 

-  Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek vadeli 
poliçelerde ise KEŞİDE TARİHİNDEN İTİBAREN 1 
YILDIR. 

- Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçelerde ise 
kabule arz yoktur. Belirli günde ödenecek ya da 
keşide edildikten belli süre sonra ödenecek vadeli 
poliçelerde keşideci kabule arzı yasaklayabilir. 

- Cirantalar ise kabule arzı yasaklayamaz. 

- Poliçe muhatabın yerleşim yerinde kabule arz edilir. 

 KABULÜN ŞEKLİ

 Muhatap kabul beyanını üç şekilde yapabilir: 

1) Poliçenin ön yüzüne kabul şerhi koyar ve altını im-
zalar 

2) Poliçenin ön yüzüne sadece imza atar 

3) Poliçenin arka yüzüne kabul şerhi koyar ve altını 
imzalar. 

- Kabul, kayıtsız şartsız yapılır. Ancak KISMİ KABUL 
mümkündür. Hamilin kısmi kabule rıza gösterme-
mesi halinde ise müracaat borçlularına reddettiği 
oran kadar gidemeyeceğini bilmesi gerekir. 

- Poliçeyi kabul etmiş muhatap ve onun avalistleri 
poliçenin ASIL BORÇLULARIDIR. 

- Keşideci, lehtar, cirantalar ve bunların avalistleri ve 
araya girenler müracaat borçlularıdır ve müteselsi-
len sorumludurlar.

- Hamil, vadeyi beklemeden poliçenin bedelini tahsil 
için müracaat borçlularına başvurabilir. Ancak bu-
nun için önceden noterden “kabul etmeme protes-
tosu” düzenletmelidir. Aksi halde müracaat borçlu-
larına başvuramaz. 

-  Keşidece, poliçenin kabul edilmeyeceğinden dolayı 
sorumlu olmayacağına ilişkin kayıt koyabilir ancak 
ödenmemesinden sorumlu olmayacağına ilişkin 
kayıt koyamaz. 

- Cirantalar ise her iki kaydı da koyabilir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.
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35. -İstirdat davası, normal bir alacak davasıdır; geri ve-
rilmesi istenen alacağın miktarına göre,  asliye hukuk 
mahkemelerinden birisinde açılabilir.

  İstirdat davasının iki şartı bulunmaktadır, bunlar;

 Geri verilmesi istenen para, icra takibi sırasında öden-
miş olmalıdır.

- Borçlu olmadığı bir parayı icra tehdidi altında öde-
miş olmalıdır. 

- İstirdat davası, paranın icra dairesine ödenmesini 
takiben bir(1) yıl içinde açılmalıdır. Bu bir yıllık süre 
hak düşürücü süredir, mahkeme bu durumu re'sen 
gözetir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

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

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

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

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

- alacağın muaccel olmadığı itirazı

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

- alacağın rehinle teminat altına alındığı itirazı

- mahkemenin yetkisiz olduğu itirazı

- teminatın yetersiz olduğu itirazı

İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi

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

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

 İhtiyati Haczin Kesinleşmesi :Borçlunun mallarına icra 
dairesi tarafından ihtiyati haciz konulduktan itibaren 
alacaklı   7 gün içinde harekete geçerek; Mahkemede 
dava açmalı ya da İcra dairesinde takibi(tamamlayıcı 
merasim) yapmalıdır. Aksi halde ihtiyati haciz düşer.

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

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

 İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası:

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

 Tazminata hükmedebilmenin koşulları:

- borçlunun malları için alınan ihtiyati haciz kararı ye-
rine getirilmiş olmalı

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

- zarar ile haksız ihtiyati haciz arasında illiyet bağı 
olmalı

- ihtiyati haciz koyduran alacaklı haksız çıkmış olma-
lı

 -Bu dava genel mahkemelerde, genel hükümlere 
göre görülür.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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37. İlamlar, Bütün icra dairelerinde talepte bulunulabilir

İLAM NİTELİĞİNDE BELGELER:

-  MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN SULH VE KA-
BULLER

- KAYITSIZ ŞARTSIZ PARA BORCU İKRARINI 
İÇEREN DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SE-
NETLERİ

- İSTİNAF VE TEMYİZ KEFALETNAMELERİ

 -İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER

- Takip talebi: -İlamlar 10 yıllık zamanaşımına tabidir 

 Bazı ilâmlar zamanaşımına uğramaz. Bunlar: 

 Gayrimenkul mülkiyetine ve gayrimenkul üzerindeki 
diğer ayni haklara ilişkin ilâmlar  

 Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilâmlardır

 İCRANIN DURDURULMASI: İcranın durdurulması, 
icra işleminin olduğu yerde bırakılması, bir sonraki 
aşamaya geçilmemesidir.

 İşleyiş Süreci:

- İcra dairesinden süre isteme: Borçlu ilk önce icra 
dairesine başvurarak, Bölge Adliye Mahkemesi 
veya Yargıtay’dan icranın durdurulması hakkında 
bir karar getirilinceye kadar kendisine uygun bir 
süre verilmesini ister.

- Borçludan teminat alınması ve süre verilmesi: İcra 
müdürü alacağın tamamı kadar bir teminat alır ve 
borçluya BAM veya Yargıtay’dan icranın durdurul-
ması kararı getirebilmesi için uygun bir süre verir. 

- Yargıtay karar vermesi halinde takip durur

  İCRANIN GERİ BIRAKILMASI: İlamlı icra takibin-
de borçlunun takibin ilerlemesine engel olmasını 
sağlayan hukuksal yoldur.

 Türleri:

 1-İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Da-
yanarak Geri Bırakma:

 Borçlu, ilam konusu borcun,

- İtfa edilmiş (Burada yemin tanık v.s kullanılmaz ,im-
zası ikrar edilmiş bir belge olmalıdır)

- Zamanaşımına uğramış

- Ertelenmiş olduğunu ileri sürüyorsa 

 İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra 
mahkemesinden icranın geri bırakılmasını istemelidir. 

 2-İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Da-
yanarak Geri Bırakma: İlamlı icra takibi başladıktan 
sonra da ilam konusu borcun itfa edildiği, zamanaşı-
mına uğradığı, ertelenmiş olduğunu ileri süren borçlu, 
BELİRLİ BİR SÜREYE BAĞLI OLMADAN, HER ZA-
MAN icra mahkemesinde icranın geri bırakılmasını 
isteyebilir.

 İCRANIN İADESİ: İcra takibi süresince yapılmış olan 
cebri icra işlemlerinin tamamen veya kısmen geri alın-
ması, hukuksal sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır.

 -icranın iadesi sadece ilamlı takiplerde geçerlidir ilam-
sız takiplerde uygulanmaz.

 İşleyiş Süreci: İcrası durdurulmamış bir ilamın 
BAM’da kaldırılması ya da Yargıtay’ca bozulması

 *Nafaka ve Taşınmazın tahliyesine ilişkin ilamlar ke-
sinleşmeden icraya konulabilir

Doğru cevap E seçeneğidir.

38. KONKORDATO HUKUKU

 I. ADÎ KONKORDATO

 -Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya 
vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan her-
hangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak 
suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir 
iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

 Yetkili ve görevli mahkeme;  asliye ticaret mahkemesi-
dir.

 -Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tara-
fından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkorda-
to gider avansını yatırmaya mecburdur. 

 Konkordato talebine eklenecek belgeler

 Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

 a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede 
ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacakların-
dan hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin 
yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp sat-
mayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi 
ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli 
malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yo-
luyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanaca-
ğını gösteren konkordato ön projesi.
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 b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belge-
ler; 

 c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imti-
yaz durumunu gösteren liste. 

 d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre ala-
caklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlu-
nun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muh-
temel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

 e)  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan-
dartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim 
kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön pro-
jesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda 
makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.

 Geçici mühlet:

 Mahkeme, bir geçici konkordato komiseri görevlendi-
rir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak 
gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. 

- Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık 
süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin 
yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki 
ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse 
geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin 
toplam süresi beş ayı geçemez.

- Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser gö-
revlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve ted-
birlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvuru-
lamaz. 

 Kesin mühlet

- Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün ol-
duğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık ke-
sin mühlet verilir. 

 Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya ke-
sin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi 
alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edil-
memek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir ala-
caklılar kurulu oluşturulabilir. 

- Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve 
hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. 

- Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, ko-
miserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve 
talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabi-
lir. 

 Komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri ile ilgili şi-
kayetler, asliye ticaret mahkemesi tarafından kesin 
olarak karara bağlanır.

-  Komiserler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından 
oluşturulan komiser listesinden seçilir. 

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları:

- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-
na göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir 
takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, 
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, 
bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve 
hak düşüren müddetler işlemez.

-  imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

 Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstak-
bel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredi-
len alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra 
doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

 Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuç-
ları 

 Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar ne-
deniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başla-
tılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir 
ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alına-
maz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. 

 Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

 -Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam 
edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya 
mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak 
ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun 
yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirme-
sine karar verebilir.

 Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından 
itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz 
ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa 
devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda 
bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. 
Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce 
komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak 
zorundadır.

 II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE 
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

 III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO

 -İflâsına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep 
ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri kon-
kordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflâs idare-
si, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında 
veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklıla-
ra bu talebi bildirir. 
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 - Komisere ait görevler iflâs idaresi tarafından yapılır.

 Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul 
edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun 
mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede 
müflisin mallarının paraya çevrilmesi durur. Bu süre 
altı ayı geçemez.

 Konkordato hakkında verilen karar iflâs idaresine bil-
dirilir.

 Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzeri-
ne iflâs idaresi iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın 
kaldırılmasını ister.İflâstan sonra konkordato iflâs tas-
fiyesi içinde ancak bir defa istenebilir.

 IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKOR-
DATO

 V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN 
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 -Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda 
olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya 
yetmeyen ya da  bu hallerden birine düşme tehlikesiy-
le karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir 
sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere 
edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından  
gerekli çoğunluk sağlanarak  kabul edilmiş olan yeni-
den yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merke-
zinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uz-
laşma yoluyla yeniden yapılandırma için başvurabilir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.

39. İFLASIN KAPANMASI

-  İflas tasfiyesinin sona ermesi kendiliğinden olmaz. 
İflas idaresi paralar dağıtıldıktan sonra, iflasın ka-
panmasına karar vermesi için, iflasın açılmasına 
karar veren ticaret mahkemesine başvurur. Mahke-
me, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma 
kararı verir ve sonrada İflas dairesi kapanmayı ilan 
eder. 

 İflasın kapanmasının sonuçları:

- İflasın kapanması ile müflislik sıfatı sona ermez, 
itibarın yerine getirilmesi gerekir.

- Müflise karşı bireysel icra takibi yapılabilir.

- İflas idaresinin görevi kural olarak sona erer.

- İflas kapandıktan sonra müflise ait yeni mal bulu-
nursa bu durumda iflas dairesi tasfiye devam edi-

yormuş gibi mallara masa adına el koyar ve alaca-
ğını eksik almış olanlara sırasına göre öder.

- İflasın kapanmasından sonra masaya alacak yazıl-
ması mümkün değildir.

 *İflasın kapanması hakkında verilen hükme karşı 
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. BAM kararına karşı da 10 gün içinde 
temyiz yoluna başvurulabilir.

 İFLASIN KALDIRILMASI

-  iflas tasfiyesi devam ederken müflis hakkındaki 
iflas kararının ticaret mahkemesince verilmemiş 
sayılması, hukuksal sonuçlarının silinmesidir.müflis 
sıfatı sona erer ve iflas idaresinin görevi biter. 

- Ticaret mahkemesi basit yargılama usulüne göre 
inceleme yapar.

- İflasın kaldırılması en geç iflasın kapanmasına ka-
dar istenebilir ve karar verildikten sonra tavsiye sü-
reci devam etmez. 

- Alacaklıların masaya alacağını yazdırması için ve-
rilen bir aylık sürenin sonunda istenebilir.

- Kaldırılmasına karşı itiraz edilebilir.

 İFLASIN KALDIRILMASININ SEBEPLERİ

- Bütün alacaklıların taleplerini geri almış 
olması:alacaklılar istemlerini geri almakla iflasın 
kaldırılmasına rıza göstermiş olur, alacaktan fera-
gat etmiş sayılmazlar.

- Alacaklıların taleplerini geri aldıklarını borçlu belge-
lemesi

- Bütün alacakların itfa edilmiş olması

- Konkordatonun tasdik edilmiş olması (Bu halde 
iflâsın kaldırılması iflâs idaresi talep eder)

Doğru cevap A seçeneğidir.
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40. - ticaret mahkemesince karar verildiği anda iflas 
açılmış olur, böylece iflasın hukuki sonuçları orta-
ya çıkar ve borçluya bu andan itibaren müflis adı 
verilir.

 Müflisin, haczedilebilen tüm malları iflâs masasına gi-
rer. 

- İflâs Masası, iflâsın açılması ile müflisin haczedilebi-
len tüm mal ve haklarının oluşturduğu topluluğa denir.

  iflâs masasına girebilecek diğer mal ve haklar:

- İflâsın açılmasından iflâsın kapanmasına kadar 
müflisin uhdesine geçen mallar da iflâs masasına 
dahil olur (örneğin, müflise miras payı düşmesi, pi-
yangodan para çıkması vb.). Buna karşılık iflâsın 
açılmasından sonra müflisin kişisel çalışmasına 
dayanan kazançları (maaş veya ücret) iflâs masa-
sına dahil olmaz.

- Müflise ait olan fakat başkasına rehnedilmiş mallar 
da iflâs masasına girer. Ancak rehin hakkı sahibinin 
bu malların satılması halinde rüçhan hakkı vardır.

- İflâstan önce haczedilmiş olan, müflise ait mal ve 
haklar da iflâs masasına girer. haciz koydurmuş olan 
alacaklıların rüçhan yani öncelik hakları yoktur.

- Hacizli mallar iflâs açılmadan önce paraya çevril-
miş ise iflâs masasına girmez.

 Müflis, “masa mevcudunu azaltıcı nitelikteki tasarruf-
larda bulunamaz”. bu mal ve haklar üzerinde tasarruf-
ta bulunma hakkı iflâs masasına aittir; iflâs masası da, 
bu tasarruf yetkisini, kanuni temsilcisi olan iflâs idaresi  
vasıtasıyla kullanmaktadır. 

  Mal, hak ve alacakların maliki müflistir ancak müfli-
sin bunlar üzerindeki her türlü tasarrufu,  alacaklılara 
karşı hükümsüzdür (Müflis ancak borçlandırıcı işlem 
yapabilir.) .

 İflâsın açılmasından sonra masa malları hakkında 
müflis ile bir tasarruf işlemi yapan üçüncü kişi iyi niyetli 
olsa bile bu tasarruf işlemi alacaklılara karşı hüküm-
süzdür. -Ancak iflâsın açılması yani ticaret mahkeme-
sinin iflâs kararı vermesi ile iflâsın ilanı arasındaki dö-
nemde, aşağıdaki 3 işlemde iyi niyet korunur. Bunlar;

- Müflisin bir bono veya poliçe bedelini ödemesi

- Müflise Yapılan Ödemeler 

- Emtiayı Temsil Eden Senetlere Dayanarak İyi niyet-
le İktisap

Doğru cevap B seçeneğidir.
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İKTİSAT
(ÇÖZÜMLER)

1. Yapısalcı yaklaşımın  öncüllerinden olan Prebisch, 

az gelişmişliği gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler 

arasındaki dış ticaretin az gelişmiş ülkelerin aleyhine 

sonuç verdiğini öne sürmüştür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

2. Yeni klasik yaklaşımın temsilcileri arasında;

• Robert Lucas

• Thomas Sargent

• Robert Barro

• Neil Wallace yer almaktadır. Karl Brunner ise Mo-

netarist yaklaşımın temsilcileri arasındadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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Doğru cevap D seçeneğidir.

4. Marshall bireysel talep eğrisini toplam etkiyi dikkate 
alarak oluşturur.

 Hicks bireysel talep eğrisi ikame etkisini dikkate ala-
rak oluşturur.

 Marshall ve Hicks'in bireysel talep eğrilerinin çakışık 
olabilmesi için ikame etkisinin, toplam etkiye eşit ol-
ması gerekir.

  TE = iE + GE

  GE = 0 ise TE = iE

  dM = dH olur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

5. Gelir – Tüketim Eğrisi’nin sürekli pozitif eğimli olması, 
gelir arttıkça her iki malın tüketiminin düzenli olarak 
artması sonucunu doğurur. Dolayısıyla her iki mal da 
normal maldır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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6. Ekonomide dönem kavramı, zaman birimleri ile değil, 
girdilerin değiştirilip değiştirilememesi ile ölçülmekte-
dir. Kullanılan girdilerin hiç değiştirilemediği dönem 
çok kısa dönem ya da piyasa dönemi, bir ölçüde de-
ğiştirilebildiği dönem kısa dönem, girdilerin hepsinin 
kolayca değiştirilebildiği dönem ise uzun dönem ola-
rak adlandırılmaktadır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

7. LRAC

LRAC

Q

Q = 3.K0,5.L0,5 
Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonudur. 

 α = 0,5, β = 0,5 ise 
 α + β ölçek katsayısını 

verir.

 α + β = 0,5 + 0,5 = 1

 α + β = 1 ölçeğe göre sabit getiriyi verir.

 Bu durum uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yatay-
dır. Eğimi sıfır, esnekliği sonsuzdur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

8. Monopolcü (tekelci) rekabet piyasalarında, firma talep 
eğrisi negatif eğimlidir. Piyasaya giriş - çıkış serbest 
olduğu için kısa dönemde aşırı kârın gerçekleşmesi 
yeni firmaların girmesine yol açar. Bu durumda da fir-
ma talep eğrisi sola kayar.

Doğru cevap C seçeneğidir.

9. Ortalama değişken maliyetin minimum noktası, eğri-
nin marjinal maliyet eğrisi ile kesiştiği noktaya tekabül 
eder. Bu kesişim noktası ise firma açısından kapanma 
noktasını ifade eder. Kapanma noktasından itibaren 
ise firma üretmeye yani arz etmeye başlar. Bu bağ-
lamda firmanın kapanma noktası üzerinde kalan mar-
jinal maliyet eğrisine firmanın kısa dönem arz eğrisi 
denir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

10. . .TC q q2 20 1 000

TVC TFC

3 2= - +1 2 3444 444 =
            q'ya bağlı q'ya bağlı
            olan kısım olmayan
         kısım
 Tam rekabetçi firmanın kapanma noktası ortalama 

değişken maliyetin minimum olduğu noktadır. Bu nok-
tayı AVC'nin q'ya göre türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz-
de buluruz.

 AVC
q

TVC
=

 .AVC
q

q q
q q

2 20
2 20

3 2
2=

-
= -

 AVC = 2q2 – 20q

 
dq

dAVC
q4 20 0= - =

                        4q = 20

            q = 5

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. CR4 endeksi % 55 olarak soruda verilmiştir.
 CR4 = 0 → Tam rekabet
 CR4 < % 40 → Monopolcü rekabet
 % 40 < CR4 < % 60 → Zayıf oligopol
 % 60 < CR4 < % 100 → Kuvvetli oligopol
 CR4 = % 100 → Monopol

Doğru cevap B seçeneğidir.

12. Talebin çapraz fiyat esnekliği;
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Doğru cevap D seçeneğidir.
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13. Pareto Optimumu, bir kişinin faydasını azaltmadan bir 
başka kişinin faydasının artırılamadığı durumdur. Bu 
durumda Pareto iyileştirme yapılamaz. Tüm bireyler 
için marjinal ikame oranları birbirine eşittir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

14. İşgücü arz fonksiyonundan;

 LS = –16 + 0,8.PL

 PL = 20 + 1,25.L → Ters iş gücü arz eğrisinin elde 
ederiz.

 TICL = PL.L

 TICL = (20 + 1,25.L).L

 TICL = 20.L + 1,25.L2

 , .MIC
dL

dTIC
L20 2 5

L

L= = +

 MICL = 20 + 2,5.L

 Firma istihdam edeceği işgücü miktarını, marjinal 
ürün hasılatı (MRP) marjinal girdi maliyetine (MIC) 
eşit olduğu noktada belirlendiğine göre;

       MRP = MIC

         145 = 20 + 2,5.L

 145 – 20 = 2,5.L

         125 = 2,5.L

       L = 50

Doğru cevap C seçeneğidir.

15. Dengenin statik anlamda istikrarsızlığı, arz ve talep 
eğrilerinden ikisinin de negatif ya da pozitif eğimli ol-
ması durumunda ortaya çıkar.

 Ancak Walras ya da Marshall'a göre istikrarsız denge-
den söz edebilmek için arz ve talep eğrilerinin göreli 
eğimlerine ya da esnekliklerine bakmak gerekir.

 Negatif eğimli arz eğrisi negatif eğimli talep eğrisine 
göre daha esnekse (yatıksa) Walrasgil istikrarsız 
denge, Marshallgil istikrarlı denge söz konusudur. Ya 
da pozitif eğimli talep eğrisi pozitif eğimli arz eğrisine 
göre daha esnekse de söz konusudur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

16. 

TÜFE GSYH Deflatörü
1. Yurt içinde üretilen 

ve ithal malları içerir.

2. Daha dar mal grubu-
nu kapsar.

3. Sabit sepete dayalı 
Laspeyres endeksi 
ile ölçülür.

1. Yurt içinde üretilen 
malları içerir. İthal 
malları içermez.

2. Daha geniş mal gru-
bunu kapsar.

3. Değişken sepete da-
yalı Paasche endek-
si ile ölçülür.

 GSYH Deflatörü gerek değerlendirmeye alınan mal 
sepetleri gerekse yıllar itibarıyla ekonomide üretim 
deseninin değişmesi bakımından TÜFE'ye göre daha 
sağlıklı bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

 ÜFE (Üretici fiyat endeksi) enflasyon endeksleri içeri-
sinde öncü gösterge olarak kullanılır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

17. Para politikası çarpanı reel para arzındaki bir birimlik 
değişmenin hasılayı kaç birim değiştireceğini göste-
ren orandır.

 Para politikası çarpanı  
. .

.
.Y

h k k b

k b

P

M

e

eD D=
+

e o
 ke: Çarpan

 b: Yatırımların faize duyarlılığı

 h: Para talebinin faize duyarlılığı

 k: Para talebinin gelire duyarlılığı

 Buna göre;

• Likidite tuzağı geçerli iken yani para talebi faize 
duyarlılığı (h) tam iken (h = ∞), yatırımların faize 
duyarlılığı (B) sıfır (b = 0) iken para politikası çar-
panı sıfır olur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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18. i

Y

i1

i1=i0 BP

IS

LMBP>0

Y2Y1

IS1

Y0

E0

E1
LM1

E2

 Başlangıçta iç ve dış denge Eo noktasında sağlan-
mışken genişletici maliye politikası ile IS sağa kayar. 
E1'de iç denge hala varken ödemeler bilançosu fazla 
verir.

 Ülkede dövizin fazla olması nedeniyle kuru sabit tut-
mak için merkez bankası döviz karşılığında TL verir. 
Böylece LM eğrisi sağa kayar. E2'de hem iç hem de 
dış denge sağlanır. Sonuç olarak hasıla artmış, faizler 
değişmemiştir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

19. Genişletici maliye politikaları IS eğrisini sağa kaydı-
rır. Kamu harcamalarının artması, vergilerin azalması 
gibi politikalar genişletici maliye politikasıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

20. Nominal para arzı sabitken fiyat düzeyi düşerse reel 
para arzı artar ve bu sebeple LM eğrisi sağa kayar ve 
faiz oranı düşer.

Doğru cevap B seçeneğidir.

21. Klasik miktar teorisine göre para ekonomide kısa ve 
uzun dönemde yansızdır. Bir başka deyişle para ar-
zındaki artışlar ekonominin üretim düzeyi, istihdam ve 
reel GSYİH düzeyi üzerinde herhangi bir etkiye sahip 
değildir. Bunun nedeni ekonominin tam istihdamda 
olması ve paranın dolaşım hızının sabit varsayılma-
sıdır. Paranın dolaşım hızının sabit varsayılmasının 
temel nedeni kurumsal unsurların kısa dönemde de-
ğişmemesidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

22. i

Y

I

LM

BP

IS

 Soruda ifade edilen ekonomi I nolu bölgededir. Bu 
bölgede;

• IS eğrisinin sağında yer aldığı için S > I'dır. Mal pi-
yasasında mal arz fazlası vardır.

• LM eğrisinin solundadır, dolayısıyla para arzı fazla-
sı olduğundan tahvil talep fazlası vardır.

• BP eğrisinin üstünde yer alır, dolayısıyla ödemeler 
bilançosu fazla verir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

23. AE

Y
45°

AEo

Y=AE

AE
Deflasyonist

açık

E

A

B

YNY

 Tam istihdam denge gelir düzeyinin altında gelirin 

oluşması durumunda |AB| kadar deflasyonist açık 

oluşur.

 Defyasyonist açık durumunda, toplam harcamaların 

|AB| kadar artırılması ile denge sağlanır. Bunun için 

kamu harcamaları, transfer harcamaları artırılmalı, 

vergi oranları ve otonom vergiler düşürülmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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24. Monetarist yaklaşıma göre, uzun dönemde beklenen 
enflasyon ile gerçekleşen enflasyonun eşit olduğu 
noktaların bileşimi uzun dönem Philps (LRPC) eğr i -
sini verir. LRPC dikey bir doğrudur.

 π

%15π=πe

%10π=πe

%5π=πe

LRPC

U
UN

Doğru cevap B seçeneğidir.

25. Monetaristlere göre;

• Sürekli gelir hipotezine göre, tüketim, sürekli gelirin 
bir fonksiyonudur.

• Sürekli gelir ile geçici gelir arasında bir korelasyon 
yoktur.

• Sürekli gelir ile geçici tüketim arasında bir korelas-
yon yoktur.

• Tüketim, sürekli tüketim ve geçici tüketimden oluşur.
• Sürekli gelir hipotezine göre bireyler tüketim ka-

rarlarını gelirlerindeki değişmenin sürekli mi yoksa 
geçici mi olduğunu anlayana kadar çok değiştir-
mezler. Ancak uzun dönemde tüketiciler gelirdeki 
artışın kalıcı olduğunu anladıkları için tüketimlerini 
artıracaklardır. Bu durumda uzun dönem tüketim 
fonksiyonu orjinden geçer. Uzun dönemde APC = 
MPC'dir. Yani uzun dönemde ortalama tüketim eği-
limi marjinal tüketim eğilimine eşittir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

26. 1920 yılında İngiltere'de yapılan gözlemlere göre; 
para arzındaki genişlemeyi izleyen enflasyonla birlik-
te faizler yükselmektedir. A.H. Gibson fiyatlar genel 
düzeyi ile tahvil faizi arasında aynı yönde kuvvetli bir 
ilişki bulmuştur. Bu sonuç, Keynes'in likidite tercihi 
analizi ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle Keynes bu 
görüşü "Gibson Paradoksu" olarak tanımlamıştır.

 Keynes Gibson Paradoksu'nu konjonktürel dönem-
lere özgü olarak yorumlamıştır. Yani, parasal geniş-
leme temelde faizleri düşürücü etki yapmakta ancak 
konjonktürel canlanmanın sebep olduğu kredi geniş-
lemesi (enflasyon beklentisi arttığından) bu etkiyi bas-
tırmakta ve hatta faizleri yükseltmektedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

27. Dolaysız finansmanda yatırımcılar çıkardıkları finan-
sal araçları tasarruf sahiplerine satarak doğrudan fon 
sağlarlar. Dolaylı finansmanda ise sürece aracılar da-
hil olur.

Doğru cevap E seçeneğidir.

28. TCMB'nin Temel yetkileri:

• Banknot ihracı yapmak

• Hükümetle birlikte enflasyon hedefini belirlemek ve 
buna uyumlu para politikası uygulamak

• Olağanüstü hallerde TMSF'ye avans vermek

• Para politikası araçlarını serbestçe kullanmak

• Nihai kredi mercii olmak

• Mevduat kabulünde ve ödünç para vermede faiz 
oranlarını serbestçe belirlemek

• Bankalardan gerekli istatistiki bilgileri toplamak

 Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek TCMB'nin 
temel görevleri arasında yer alır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

29. Bir ekonomide para arzının artması dört etki doğurur:

 Likidite etkisi: Para arzı artışlarının faiz oranlarını 
düşürmesidir.

 Para arzı↑, tahvil talebi↑, tahvil fiyatı↑, faiz oranı↓

 Gelir (hasıla) etkisi: Para arzı artışının hasılayı artır-
masıdır.

 Para arzı↑, gelir↑, toplam harcama↑, fiyat düzeyi↑, 
para talebi↑, faiz oranı↑

	 Fiyat düzeyi etkisi: Para arzı artış oranının fiyat artış 
oranını yükseltmesidir.

 Para arzı↑, toplam harcama↑, fiyat düzeyi↑, para tele-
bi↑, faiz oranı↑

 Beklenen enflasyon etkisi: Para arzı artışlarının 
ekonomik birimlerin enflasyon bekleyişlerini artış yö-
nünde etkilemesidir.

 Para arzı↑, beklenen enflasyon↑, faiz oranı↑

 Para arzı artışı sonucunda faiz oranını düşüren etki 
sadece likidite etkisidir. Likidite etkisinin diğer üç etki-
den büyük olması durumunda para arzı arttığında faiz 
oranı düşer.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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30. Mal ve hizmetlere olan talep, teklif eğrilerini etkileyen 

arz değil; talep faktörleri içerisinde yer alır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. Gümrük Birliği'nin dinamik etkileri;

• Artan rekabet

• Ölçek ekonomileri

• Yatırımları özendirme

• Teknolojik ilerleme

• Kaynak verimliliğindeki artıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

32. Aynı endüstri grubuna giren malların hem ihracı hem 

de ithali anlamına gelen endüstri içi ticaretin ölçülme-

sinde kullanılan endeks Grubel-Lloyd endeksidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

33. Kur riskinden korunma yöntemleri;

• Vadeli döviz işlemleri

• Swap

• Döviz gelecek işlemleri

• Döviz opsiyonları

 Çoklu kur sistemi, döviz kontrolleri ise miktar kısıtla-

maları kapsamında yer alan dış ticaret politikası ara-

cıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olma-

sından dolayı sağlık koşulları yetersizdir. Az gelişmiş 

ülkelerin ekonomik özellikleri arasında değil, sosyal 

özellikleri arasında yer alır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Dengeli kalkınma stratejisi ekonominin bütün sektör-

lerinin veya bir dizi stratejik sektörün geliştirilmesine 

dayanır. Bu geliştirme faaliyetleri ekonomide istikrar-

sızlık yaratmayacak şekilde senkronize gerçekleş-

tirilmelidir. Bu yüzden kaynak dağılımında planlama 

şarttır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. Y = A.Kα.LB şeklindeki fonksiyonundan yararlanarak
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Doğru cevap D seçeneğidir.

37. Kur çıpasına dayalı para politikası Türkiye ekonomi-

sinde 2000 yılında uygulanmaya konulan Enflasyonla 

Mücadele Programı'nın ekonomi politikaları arasında 

yer alır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

38. 1947 Vaner Planında (Türkiye İktisadi Kalkınma Pla-

nı) büyüme hızı kavramı ilk defa kullanılmıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

39. Gelişmiş ülkelerin finans piyasalarını kendi ülkemize 

çekmek için finans sistemi üzerindeki kısıtlamaların 

kaldırılması ya da bir ölçüde azaltılması anlamına ge-

len sermaye hareketlerinin serbest bırakılması 1989 

yılında 32 Sayılı Karar ile mümkün hâle gelmiştir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

40. Türkiye ekonomisinde 2015 yılı sonu itibarıyla büyü-

me hedefi % 5'tir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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MALİYE
(ÇÖZÜMLER)

1. Devlet çeşitli yöntemlerle dışsallık sonucu meydana 
gelen zararları azaltmaya, faydaları arttırmaya veya 
dışsallığı toplumsallaştırmaya çalışır. Bu yöntemler:

 1. Vergileme (yayılan dışsal zarar kadar vergi alınması)

 2. Miktar kısıtlaması (üretim ya da tüketimde kullanılan 
zararlı maddelerin kullanımına kota uygulaması)

 3. Sübvansiyon

 4. Piyasa yaratma (Tam rekabet piyasası)

 5. Mülkiyet haklarını düzenleme

 Bunların dışında piyasa çözümü olarak Coase teore-
mi ve Kaldor– Hicks tazmin çözümü de vardır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

2. Kamu hizmetlerinin maliyetini belirleyen unsurlar şun-
lardır:

 – Kullanılan teknoloji

 – Girdi fiyatları

 – Hizmetten yararlanan kişi sayısı

 – Hizmetin sunulduğu alanın genişliği

 UYARI: Kamu hizmetinin kısa dönem için marjinal ma-
liyeti sıfırdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

3. Tiebout modelinin varsayımları şunlardır:

 – Akışkan bir nüfus ya da topluluk söz konusudur.

 – Tüketiciler gelir ve harcama konusunda tam bilgilidir.

 – Çok sayıda topluluk ve yerel örgütlenme vardır.

 – Optimum bir topluluk ölçeği söz konusudur.

 – Sosyal mallar götürü vergilerle finanse edilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. KLASİK (TARAF-
SIZ, GELENEKSEL) 

MALİYECİLER

MODERN (ÇAĞDAŞ 
MALİYECİLER)

•  Ekonomide tam rekabet 
koşulları geçerlidir ve 
devlet müdahalesine ge-
rek yoktur.

•  Ücret ve fiyatların esnek 
yapısı piyasayı düzenler

• Devletin asli görevleri , 
Adalet, diplomasi, savun-
ma gibi temel kamusal 
hizmetlerdir ve ekonomik, 
sosyal hayata müdahale 
etmemelidir.

• Ekonomide ki sorunlar 
geçicidir ve müdahale 
gerekirse para politikası 
araçları kullanılmalıdır.

• Devlet üreten değil tü-
keten nitelikli olduğu için 
olabildiğince az kaynak 
kullanmalı ve dolayısıyla 
olabildiğince az kamusal 
harcama yapılmalıdır.

•  Kamusal harcamalar dev-
letin olağan geliri olan 
vergiler ile yapılmalıdır.

• Vergilemede objektif olun-
malı ve vergileme sadece 
toplumsal ihtiyaçları kar-
şılamak adına alınmalıdır.

•  Devlet bütçesi denk ve 
küçük olmalıdır.

• Devlet borçlanmasına 
karşıdırlar. Borçlanmanın 
olağanüstü gelir kaynağı 
olduğunu düşünürler ve 
borçlanmaya sadece ola-
ğanüstü durumlarda ve 
uzun vadeli yatırmlarda 
başvurulması gerektiğini 
savunurlar.

• Ekonomide her za-
man tam istihdam 
söz konusu olma-
maktadır ve devlet 
müdahalesi gerek-
lidir.

• Ücret ve fiyatlar ka-
tıdır.

• Devlet gerekirse 
ekonomik ve sos-
yal hayata müda-
hale edebilir.

• Ekonomiyi durgun-
luktan kurtarabil-
mek adına kamusal 
harcamalar olabil-
diğince artırılmalı-
dır.

• Devlet süzgeç dev-
let niteliğindedir ve 
verimlidir.

• Kamusal harcama-
ların finansmanın-
da vergilerin yanı 
sıra borçlanmaya-
da başvurulabilir.

• Vergilemede dev-
letin tarafsız olmak 
zorunluluğu yoktur.

• Bütçe denkliği ye-
rine iktisadi denk-
liğe önem veririler 
ve gerekirse bütçe 
açık veya fazla ve-
rebilir.

• Borçlanma olağan 
kamu geliridir.

• Devlet ekonomiye 
maliye politikası 
yoluyla müdahale 
edebilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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5. Ekonominin para ile ifade edilmesi sonucu kamu har-
camaları artmış gibi görünür. Mal ve hizmetlerin mik-
tar ve niteliğinde bir değişiklik yokken, ekonominin 
para ile ifade edilmesi sonucu bütçede bir gider kale-
mi oluşmakta ve görünüşte artış meydana gelmekte-
dir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

6. R.Musgrave göre kamu harcamalarının artış ne-
denleri arasında:

 Musgrave göre kamu harcamalarının millî gelire oranı 
normal dönemlerde istikrarlı bir seyir izlemektedir. 

 • Kamu harcamalarında savaş ve savunma harca-
maları istisna tutulursa kamu harcamalarının millî 
gelire oranı istikrarlı bir seyir izler.

 • Kamu harcamalarının artışının demografik faktör-
ler, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak sos-
yal ve iktisadi nedenlerle ortaya çıkacağını ifade 
eder.

 • Kamu harcamalarında ki artışın nedenleri arasın-
da devlete düşen yeni görev ve sorumluluklar yer 
almaktadır. 

  Bunlar:

 • Fiyat mekanizması tek başına optimum kaynak 
dağılımı gerçekleştirmez ve bu nedenle devlet 
kaynak dağılımında adaleti sağlamak adına eko-
nomide var olmalıdır.

 • Gelir dağılımında adalet piyasaya bırakılacak 
olursa adaletsizlik ortaya çıkacaktır ve devlet gelir 
dağılımında adaleti sağlamak zorundadır.

 • Devlet ekonomide; iktisadi istikrarı sağlamak zo-
rundadır. Yani tam istihdam ve fiyat istikrarını sağ-
lamak devletin görev ve sorumlulukları arasında 
yer alır.

 Ekonomide kalkınmışlık düzeyinin artmasına bağlı 
olarak kamu harcamalarının yönü sosyal harcamala-
ra, eğitim sağlık yönüne doğru dönecektir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

7. KALKINMA CARİSİ (YATIRIM CARİSİ)

 Faydası ve etkisi bir yılı aşan fakat maddi sermaye 
stokundan ziyade beşeri sermaye stokuna ilaveler 
olarak ifade edilebilir.

 • Faydası ve etkisi bir yılı aşan ve insana yatırım 
niteliğindeki harcamalardır.

 • Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine yö-
nelik olan harcamalardır.

 • Ülkenin üretim gücüne uzun dönemde beşeri ser-
maye olarak ilave olan harcamalardır.

 Eğitim hizmeti için yapılan öğretmen maaşları, sağlık 
hizmetleri için yapılan cari nitelikli harcamalar(doktor 
maaşı, ilaç bedelleri gibi) örnek olarak verilebilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

8. Politik aşamalar tezinde M.A Odle'nin kamu harca-
malarının gelişimini sömürge ülkelerdeki görünümüne 
göre 3 aşama ile açıklamaktadır.

 1.  aşama → Geleneksel dönem: Sömürgecilik döne-
midir.

 2.  aşama →	Geçiş dönemi: Sanayileşme çabaları-
nın vergi teşvikleri ile olduğu dönemdir.

 3.  aşama → Bağımsızlık sonrası dönem: Savunma, 
eğitim, sağlık gibi harcamalar artar.

Doğru cevap A seçeneğidir.

9. Üretimin arttırılmasına yönelik yapılan ya da devletin 
kamu iktisadi teşekküllerine sermaye oluşturmaları 
için yapılan aktarımları ifade eden transfer harcama-
ları iktisadi, kamu kurum ve kuruluşlarının finansman 
açıklamalarının kapatılması amacıyla yapılan trans-
fer harcamaları mali, düşük gelirli bazı gelir grupla-
rına yönelik olarak yaşam standartlarını yükseltmek 
amacıyla yapılan transfer harcamaları sosyal nitelikli 
transfer harcamalarıdır.

Doğru cevap A  seçeneğidir.

10. Bir hizmetin kamu hizmeti olabilmesi için; 

 • Bu hizmetin yasayla kamu hizmeti olduğuna dair 
bir dayanağın olması gerekir.

 • Hizmet kamuya yönelik olmak ve kamuya yararlı 
olmalıdır.

 • Hizmetin kamu kuruluşlarınca veya ilgili kamu ku-
ruluşunun sıkı denetimi altında özel kişilerce yürü-
tülmesi gerekir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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11. Olağan (normal) kamu gelirleri

 • Vergi

 • Resim 

 • Harç

 • Vergi benzeri gelirler

 • Şerefiye ve katılma payları

 • Para ve vergi cezaları 

 • Mali tekel gelirleri

 • Mülk gelirleri

 • Teşebbüs gelirleri

 • Fonlar 

 Olağanüstü (normal olmayan) kamu gelirleri 

 • Yardımlar

 • Bağışlar

 • Para politikası gelirleri

 • Özelleştirme gelirleri

 • Ganimetler

 • Tazminatlar

 • Zora dayalı borçlar

 • Devlete kalan mallar

Doğru cevap C seçeneğidir.

12. Vergi mükellefi üzerine vergi borcu düşen gerçek veya 
tüzel kişilerdir. Alacaklı vergi dairesine karşı vergiye 
ilişkin ödevlerin yerine getirilmesinden vergi sorumlu-
su yükümlüdür.

Doğru cevap C seçeneğidir.

13. Dolaylı vergiler kişilerin fayda sağladığı mal ve hizmet 
fiyatlarını değiştirdiği için aynı miktar vergi tahsil edil-
se de dolaysız vergilere göre daha fazla fayda kaybı-
na neden olur. Çünkü doğrudan tüketimi etkiler.

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. Beyanname kanuni veya ek süreler içerisinde verilmiş 
olmasına karşın vergi matrahına ilişkin bilgilerin gös-
terilmemiş olması durumunda re'sen vergi tarhı yapı-
lır. Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya 
kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçüle-
re dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, 
takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi 
incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzen-
lenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah 
veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

15. Vergide genellik ilkesi, ülke sınırları içinde herkesin 
sosyal sınıf farkı gözetmeksizin vergi yükümlülüğünü 
yerine getirmesidir. Ancak muafiyet, vergi ödemekle 
yükümlü bir kişiyi vergi yasaları dışında bıraktığına 
göre genellik ilkesine aykırıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

16. Yayılı muamele vergileri (şelale tipi vergiler), mal ve 
hizmet üretimi içeren ekonomik sürecin, üretimden 
tüketime kadar olan bütün aşamalarından ayrı vergi-
lemenin yapıldığı vergilerdir. Ürünün tabi olduğu her 
işlem tekrarlanan şekilde vergilendirilir. Bu da vergi 
piramitleşmesine neden olur. Dolayısıyla firmalar bir-
leşerek kartelleşme yoluna giderler. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

17. Toplam (üniter) gelir vergilerinde, çeşitli gelir kaynak-
larından elde edilen gelirler tek matrahta toplanarak, 
gerekli indirimler yapıldıktan sonra kalan tutar vergi-
lendirilir. Sedüler gelir vergilerinde ise gelir unsurların-
dan her biri diğerinden bağımsız olarak düşünülerek 
ayrı ayrı vergilendirilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

18. BÜTÇE HAKKI: Kamu hizmetlerinin türü ve tutarı ile 
bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin toplanma-
sı hakkında karar verme yetkisini ifade eder. Vergi ve 
benzeri kamu gelirleri ile bu kaynakları kullanımı sonu-
cu yapılan kamu harcamalarının miktar ve bileşimini 
belirleme ve onaylama hakkıdır. Bütçe hakkı, modern 
devletlerde parlamentolara aittir. Bütçe hakkı kavramı-
na ilişkin ilk yazılı belge 1215 tarihli Magna Carta Liber-
tatum (Büyük Özgürlük Fermanı) anlaşmasıdır.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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19. Devri bütçe kuramı Alvin Hansen tarafından gelişti-
rilmiştir. Buna göre canlanma konjonktüründe devlet 
artan talebi kontrol etmek için kamu harcamalarını 
azaltır ve vergileri arttırır. Bu da bütçe fazlası yaratır. 
Buna bütçe denkleştirme fonu denir. Durgunluk kon-
jonktüründe ise devlet talebi canlandırmak için kamu 
harcamalarını artırır ve vergileri azaltır. Burada oluşan 
bütçe açığı bütçe denkleştirme fonu ile finanse edilir. 

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. Finansman tipi sınıflandırma:

 – Genel bütçe

 – Özel bütçe

 – Sosyal güvenlik kurumları

 – Özerk kuruluşlar

 – Döner sermayeler

 – Özel ödenekler

 – Dış proje kredileri

 – Bütçe dışı fonlar

Doğru cevap D seçeneğidir.

21. Harcamacı kuruluşların bütçe teklifleri Cumhurbaş-
kanlığına gönderilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

22. Yerine getirdikleri hizmetler bağlamında ayrıcalıkları 
bulunan, tüzel kişiliğe sahip olmalarına rağmen, idari 
ve mali özerklikleri bulunan, kendi özel mevzuatları-
na göre bütçesini oluşturan kendi girişimleri, tahsis ve 
genel bütçeden aktarımla gelir elde eden ve ödenekle 
sınırlı yasama denetimi ile Sayıştay ve Savunma Sa-
nayi Başkanlığı denetimine tabi kuruluşlar bağımsız 
bütçeli ya da özerk bütçeli kuruluşlardır. Örneğin, KİT, 
TAEK, TODAİE, TCMB vb. Savunma Sanayi Müste-
şarlığı özel bütçeli idaredir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

23. Mali disiplin: Mali disiplin kavramı, kamu gelirleri ve 
giderlerinin birbirine denk olmasını ifade eder. Ancak 
bu denklik, genel ve özel (katma) bütçeli kuruluşların 
birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet 
katkısının düşülmesi şeklinde bulunan konsolide büt-
çe denkliği ile sınırlı değildir. 

 Özetle, kamu kesimini oluşturan tüm unsurların (yani 
genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idare-
ler, düzenleyici denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, 
KİT, FON, SGK, döner sermayeli işletmeler) bütçele-
rinin denkliğidir.  Mali disiplinin sağlanması yönünde 
alınabilecek bazı önlemler aşağıda verilmiştir. 

 • Kamu harcamaları disiplin altına alınmalı 

 • Faiz ödemeleri azaltılması için iç borçlanmada di-
siplin sağlanmalı 

 • Hangi durumda iç ve dış borçlanmaya gidileceği 
önceden belirlenmeli 

 • Kamu gelirleri disiplin altına alınmalı 

 • Vergi oranlarının belli bir oranı aşması yasa ve 
anayasa ile engellenmeli 

 • KİT, FON, Mahalli İdareler, SGK, Döner Sermayeli 
işletmelerin açıklarını azaltıcı tedbirler alınmalı ve 
bu kuruluşlar yeniden yapılandırılmalıdır. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. 200 – 160 = 40 TL İhraç primi

 200 x %8 = 16 faiz kazancı

 40 + 16 = 56 TL

 ,
TL

TL

160

56
0 35=  nominal faiz

 Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı – Enflasyon oranı

                         = %35 – %15 

 Reel faiz oranı = %20

Doğru cevap C seçeneğidir.

25. Devamlı, ebedî, süresiz, itfaya tabi olmayan borçlar, 
devletin uzun vadeli bir borcunu ne zaman ödeye-
ceğinin belli olmadığı ya da alınan borcun anapara 
ödemesinin yapılmadığı durumu ifade eder. Devamlı 
borçlar bu anapara geri ödemesinin yapılması yönü 
ile vergiye benzer.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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26. Borç yönetimi, bir ülkenin ekonomi politikasına yar-
dımcı olmak ve ekonomik dengenin korunması ama-
cıyla, kamu borçlarının miktarında ve bileşiminde 
değişiklik yapılmasıdır. Borç yönetiminin amacı, borç-
lanma yoluyla elde edilen kaynaklardan millî ekonomi 
için en yüksek faydayı sağlamak ve borç yükünden en 
az maliyetle kurtulmayı sağlamaktır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

27. Devletin borcunun para basarak (monetizasyon) öde-
mesi sonucunda enflasyon artar, paranın satın alma 
gücü azalır, yerli paranın değeri düşer, reel faiz nega-
tif olur, böylece devlet reel faiz ödemeden hatta reel 
borç stokunu azaltarak borçlarını otomatik olarak itfa 
etmiş olur. Otomatik itfada aslında borç mutlak olarak 
yani nominal olarak sabit kaldığı hâlde, paranın satın 
alma gücünün düşmesi nedeniyle devletin borcu reel 
olarak azalmaktadır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

28. İÇ BORÇLANMA DIŞ BORÇLAR

• Hazine bonoları
• Devlet tahvilleri
• Hazine kefaleti-

ne haiz bonolar
• Müteahhit bo-

noları
• Bütçe emanet-

leri
• Adi emanetleri
• Merkez bankası 

avansı

KALKIMA
 KREDİLERİ

• Proje - prog-
ram kredileri

• Bağlı-serbest 
Kredileri

• Borç ertele-
me Kredileri

• Röfinansman 
Kredileri

• Satıcı Kredi-
leri

DİĞER 
KREDİLER

• Teknik yar-
dımlar

• Askerî yar-
dımlar

• Mali Yar-
dımlar

• Bağıl ve 
hibeler

Doğru cevap D seçeneğidir.

29. Her türlü zirai faaliyetten doğan kazançlar zirai ka-
zançtır. (Hayvansal mahsüllerin üretimi, hayvanların 
avlanması, ekim, dikim vb.) Ayrıca aşım yaptırmak 
amacıyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her 
türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai 
üretim işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyet sayıl-
maktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

30. Emlak vergisi açısından zaman aşımı, bildirim dışı ka-
lan bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece 
öğrenildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren başla-
maktadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

31. Muhtasar beyanname, kaynakta kesilen vergilerin 
bildirimi bakımından fonksiyon görür. Kaynakta vergi 
uygulama ödevi verilmiş olan vergi sorumlularının, 
bir aylık süre içinde gerçekleştirdikleri ödemeler ya 
da tahakkuk ettikleri kazançlar ve iratlar ile bunlardan 
kesmiş oldukları vergileri, izleyen ayın 23. günü akşa-
mına kadar ilgili vergi dairesine bildirmeleri ve kesilen 
vergiyi beyannamenin verileceği ayın 26. günü akşa-
mına kadar vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

32. Akitlerle ilgi kâğıtlar, kararlar, mazbatalar, ticari işlem-
lere ilgili kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar damga 
vergisinin kapsamına girer. Verginin kapsamına giren 
belgelerin birden fazla nüsha düzenlenmesi durumun-
da düzenlenen her nüsha için ayrı vergi uygulanır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

33. Lafzi – deyimsel – kavramsal yorum; herhangi bir 
yasa hükmünün oluşturulmasında kullanılmış olan 
kelimelerin, kavram olarak anlamlarının göz önünde 
bulundurulması suretiyle gerçekleştirilen yorumdur. 
Ya da vergi mevzuatındaki lafız ve yorumların ilgili ol-
dukları kanuna göre yorumlanmasıdır. Burada önemli 
olan yasa maddesinde yer alan kavramlardır ve kav-
ramların anlamına göre, yasa koyucunun amacının, 
yasa hükmünün anlamının ortaya çıkartılmasıdır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

34. Defter tutma zorunluluğu olmayanlar:

 – Menkul sermaye iradı elde edenler

 – Ücret geliri elde edenler

 – Gayrimenkul sermaye geliri elde edenler

 – Muaf esnaf ve muaf kurumlar vergisi mükellefleri

 – Basit usulde geliri tespit edilen ticaret erbabı

Doğru cevap B seçeneğidir.
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35. Vergi hataları hesap hataları ve vergilendirme hataları 
olarak ikiye ayrılır:

 a. Hesap hataları:

  – Matrah hataları

  – Vergi miktarında hatalar

  – Verginin mükerrer olması

 b. Vergilendirme hataları:

  – Mükellefiyette hata 

  – Mevzuda hata

  – Mükellefin şahsında hata

  – Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata

 Doğru cevap C seçeneğidir.

36. Enflasyonla mücadelede devlet iç borçlanmaya gider. 
Devlet iç borçlanmada başvuracağı finansman kay-
nakları olarak öncelik sırasını gerçek kişiler, şirketler 
ve kurumsal yatırımcılar olarak belirlemelidir. Çünkü 
devlet gerçek kişilerden borçlandığında tüketimi kay-
nağında kesmiş olur, şirketlerden borçlandığında ya-
tırım harcamalarını kısmış olur, kurumsal yatırımcılar-
dan borçlandığında fonların özel harcamaları finanse 
etmesini önlemiş olur.

 Doğru cevap E seçeneğidir.

37. İradi maliye politikası ekonomide istikrar bozucu olabi-
lir. 

 Burada üç tür gecikme vardır. Bunlar:

 – Tanıma – teşhis gecikmesi: Bir ekonomide ma-
liye politikası işlemine gerek duyulan zaman ile 
mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki 
gecikme

 – Uygulama (yasal) gecikmesi: Bir maliye politika-
sı işlemi için harekete geçme kararı ile bu işlemin 
uygulamaya konulması arasındaki gecikme 

 – Etki–tepki gecikmesi: Bir maliye politikası işle-
minin uygulamaya konulması ile ekonomi üzerin-
de etkili olması arasındaki gecikme 

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. İndeksleme her türü nominal değerli sözleşmenin fiyat 
düzeyine indekslenmesidir. Buna yönetilen eleştiri ise 
politikanın ekonomide ücret–fiyat spiralini resmileşti-
receği ve bu yolla enflasyonu hızlandıracağıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Mükellefiyet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar: 

 • Gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunma-
yan kurumlar mükellef olabilir. 

 • Vergi mükellefi olabilmek için fiil ehliyeti değil hak 
ehliyetine ve vergi ödeme gücüne sahip olunması 
yeterlidir. 

 • Vergi mükellefiyeti şahsî sorumluluktur ve sözleş-
me hükümleri ile başkasına devredilemez. 

 MÜKELLEFİYET TÜRLERİ 

 Soyut vergi mükellefiyeti: Kanunlar karşısında her-
kesin vergi yükümlüsü olması olarak ifade edilir. 

 Biçimsel (şekli) mükellefiyet: Vergi mükellefinin def-
ter tutma, fiş fatura almak-vermek ve saklamak zorun-
luluğu olarak ifade edilebilir. 

 Maddi vergi yükümlülüğü: Soyut vergi yükümlü-
lüğünün somut hâle dönüşmesidir. Yani mükellefin 
verginin konusu ile temas kurması ve vergi borçlusu 
hâline dönüşmesidir. 

 En çok bilinmesi gereken mükellefiyet türleri ise; 

 Kanuni mükellef: Vergi yasalarına göre kendisine 
maddi (parasal) ve şekli (biçimsel) vergi borcu düşen 
kimseye kanuni mükellef adı verilir. 

 Vergi taşıyıcısı (fiili mükellef): Vergiyi ödeyen ile ver-
gi yükünü üzerinde taşıyan kişiler farklı kişiler olabilir. 
Bu durum özellikle piyasa mekanizması çerçevesinde 
gerçekleşen yansıma ile gerçekleştirilebilir. Örneğin, 
katma değer vergisinin firma sahibi tarafından satılan 
malların fiyatına eklenmesi hâlinde vergiyi vergi daire-
sine söz konusu firma ödese de esasen vergi yükünü 
tüketiciler üstlenmişlerdir. Dolayısıyla verginin gerçek 
yükünü taşıyan kimselere vergi taşıyıcısı denir. 

 Aracı mükellef: Kendi adına tahakkuk eden vergiyi 
çeşitli şekillerde başkalarına aktaran mükelleflere ara-
cı mükellef adı verilmektedir.

 Doğru cevap E seçeneğidir.

40. Keynes düşünce ekonominin talep yönüne Klasik dü-
şünce ise arz yönüne önem verir.  Klasik düşüncede 
ekonomide ücret ve fiyatlar düşme yönünde esnek 
iken Keynes düşüncede ücret ve fiyatlar yapışkandır. 
Klasik düşüncede ekonomi kendiliğinden tam istih-
dam denge düzeyini yakalayabilirken Keynes düşün-
ce de eksik istihdam durumu vardır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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MUHASEBE
(ÇÖZÜMLER)

1. MALİYET : İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal 
veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü 
fedakârlığın para olarak ifade edildiği toplam değere 
maliyet denir.

 VARLIK: Bir İşletmenin sahip olduğu paralar, mallar, 
binalar, demirbaşlar, makineler, taşıtlar vb. ekonomik 
değerlerdir.

 HARCAMA: Herhangi bir amaçla işletme tarafından 
ödenen paranın, transfer edilen varlığın, katlanılan 
borcun parasal ifadesidir.

 GELİR: Tacir veya işletmelerin faaliyetlerinden dolayı 
elde ettiği hasılattır.

 HASILAT: Belli bir dönemde satılan mal veya hizmet-
lerin karşılığında toplanan gelirlerin tümüdür.

 GİDER: Dönem hasılatının (gelirinin) elde edilmesi 
amacıyla faaliyetleri devam ettirebilmek için yapılan, 
kullanılmış veya tüketilmiş harcamalardır.

 KÂR: Bir faaliyetin gerçekleşmesi sonucunda elde 
edilen gelir ile faaliyet için yapılan giderler arasındaki 
farktır.

 ZARAR: İşletmelerin faaliyetleri döneminde, giderle-
rinin toplamı gelirlerinin toplamını aşması sonucunda 
ortaya çıkan fark tutarıdır. Ayrıca zarar, amaçsız boşa  
tüketimidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Süreklilik kavramına göre, aksine kanıt yoksa işlet-
menin ömrü, sonsuzdur. Bu sonsuz ömürde her türlü 
uzun vadeli ekonomik olaylar gerçekleştirilebilir.

 Dönemsellik kavramı gereği sonsuz kabul edilen öm-
rün, belli dönemlere ayrılması ve her dönem faaliyet 
sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak be-
lirlenmesi gerekir. Buna göre birden çok dönemle ilgili 
kira gelirinin ilgili dönemlere paylaştırılması gerekir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

3. Aktifte yer alan hesaplar ile pasifi düzenleyici hesap-
larda meydana gelen artışlar hesabın borcuna, aza-
lışlar ise hesabı alacağına kaydedilir.  

 Pasifte yer alan hesaplar ile aktifi düzenleyici hesap-
larda meydana gelen artışlar hesabın alacağına, aza-
lışlar ise hesabın borcuna kaydedilir. 

 Buna göre;

I. Alınan Depozito 
ve Teminatlar

: Pasif tarafta pasif he-
sap

II. Verilen Çekler ve 
Ödeme Emirleri

: Aktif tarafta pasif hesap

III. Özel Fonlar : Pasif tarafta pasif he-
sap

IV. Kıdem Tazminatı 
Karşılığı

: Pasif tarafta pasif he-
sap

V. Gelir Tahakkukları : Aktif tarafta aktif hesap
 Hesap işleyişi açısından farklı olan Gelir tahakkukları 

hesabıdır çünkü aktif karakterlidir. 
Doğru cevap E seçeneğidir.

4. Yansıtma hesapları, maliyet hesapları sınıfında yer alan 
giderlerin dönem sonunda gelir tablosuna aktarılması 
amacıyla kullanılan hesaplardır. Dolayısıyla gelir tablosu 
hesapları için herhangi bir yansıtma hesabı yoktur. 

 Komisyon Giderleri hesabı zaten gelir tablosu hesabı 
olduğundan yansıtma hesabına ihtiyaç yoktur.

 Yansıtma hesapları 7/A seçeneğinde her bir gider he-
sabı için ayrı ayrı açılmıştır. 

 7/A GİDER YANSITMA HESAPLARI

 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma

 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma

 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma

 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma

 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma

 761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma

 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma

 781 Finansman Giderleri Yansıtma

 7/B seçeneğinde ise tüm gider hesaplarının sadece 
ortak bir yansıtma hesabı bulunmaktadır. Vergi, Re-
sim ve Harçlar hesabı da 7/B grubunda olduğundan 
aşağıdaki yansıtma hesabı kullanılır.

 7/B GİDER HESAPLARI

  798 Gider Çeşitleri Yansıtma

 Doğru cevap B seçeneğidir.

Bu testte 40 soru vardır.
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5. İşletmenin düzenlediği bilançolarda (açılış ya da ka-
panış) yer alacak hesapların bilanço hesapları olması 
gerekir. Bilanço hesapları ise Tekdüzen Hesap Planı'nda 
kod numarası 100 – 599 numaralı hesaplardır. 

 Araştırma ve Geliştirme Giderleri → 2’li grup Duran 
Varlıklarda 263 numaralı hesapta, 6’ lı grup 630 nu-
maralı hesapta ve 7’ li grup 750 numaralı hesapta var-
dır. Bu nedenle aktif hesap olan 263 numaralı hesap 
açılış kaydında borçlandırılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

6. Gayrimenkulün inşa edilmesi için mevcut bir binanın 
satın alınarak yıkılması ve arsanın düzenlenmesi 
durumunda da bu tür harcamalar maliyet bedeline 
eklenir. İşletmenin aktifine kayıtlı ve tamamen itfa 
edilmemiş binanın yıkılması durumunda binanın itfa 
edilmemiş bedelinin ve yıkım masraflarının, yeni ya-
pılan binanın maliyetine dahil edilmesi VUK’nun 262. 
maddesinde ifade edilen maliyet kavramının mantığı 
gereğidir. Buna karşılık yıkılan binadan çıkan hurda 
satışı söz konusu ise maliyet kavramının mantığı ge-
reği bu tutarın da yeni bina maliyetinden indirilmesi 
gerekir.

 Net Defter Değeri = Maliyet Bedeli - Birikmiş 
             Amortisman

 Binanın Net Defter Değeri: 

 (350.000 – 150.000 ) 200.000 bulunur.

 Eski hizmet binası yıkılmaya başlandığında;

____________ / ____________

258 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR

200.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 150.000

252 BİNALAR 350.000
____________ / ____________

 Yıkım masrafları;

____________ / ____________

258 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR

10.000

100 KASA 10.000
____________ / ____________

 Hurda satışı;

____________ / ____________

100 KASA 5.000

258 YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR

5.000

____________ / ____________

 Taahhüt firmasına binayı yapması için;

____________ / ____________

258 YAPILMAKTA OLAN
YATIRIMLAR

100.000

100 KASA 100.000
____________ / ____________

 Bina tamamlanıp aktifleştirildiğinde; (Yapılmakta Olan 
Yatırımlar hesabının bakiyesi aktarılır.) 

 200.000 + 10.000 – 5.000 + 100.000 = 305.000 bulunur.

____________ / ____________

252 BİNALAR 305.000

258 YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR 

305.000

____________ / ____________

 Bunun yanında seçeneklerde verilen ifadelerden han-
gilerinin Bina maliyetine ekleneceğine karar vermek 
gerekir. Park, bahçe ve spor alanı yapımı ile tüp geçit 
yapımı Binalar hesabı aracılığıyla maliyete eklene-
mez.

Doğru cevap A seçeneğidir.

7. Park bahçe ve spor alanı için 10.000 TL için;

____________ / ____________

251 YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLERİ

10.000

   100 KASA 10.000
____________ / ____________

 Tüp geçit yapımı için 5.000 TL için;

____________ / ____________

251 YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLERİ

5.000

     100 KASA 5.000
____________ / ____________

 251. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

 Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya 
kolaylaştırmak için; yeraltında veya yerüstünde inşa 
edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, 
iskele tüp geçit, kanal, baca, mendirek, bent, rıhtım, 
park, bahçe, uçak pisti, marina, halı saha, boru hatla-
rı, tünel, üst geçit gibi yapıların izlendiği hesaptır. Bu 
hesapta izlenen varlıkların ekonomik değerini artırıcı 
bir harcama yapıldığında hesap borçlandırılır. Hesap 
yeraltı ve yerüstü düzenlerinin elden çıkmasında, hiz-
met dışı kalmasında, yenilenmesi için sökülmesinde 
kapatılır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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8. Bankadan alınan krediye ilişkin olarak yapılacak ka-
yıt;

____________ / ____________

BANKALAR 100.000

BANKA KREDİLERİ 100.000
____________ / ____________

 Bankadan alınan krediye ilişkin olarak 2017 yılı dö-
nem sonunda, 1 aylık süreye isabet eden faizin tahak-
kuk kaydı yapılır. 

 Tahakkuk ettirilecek faiz;
 (100.000 TL * 30 * 1 ay) / 1200  = 2.500 TL 
 olarak hesaplanır.

____________ / ____________

FİNANSMAN GİDERLERİ 2.500

GİDER TAHAKKUKLARI 2.500
____________ / ____________

 Doğru cevap E seçeneğidir.

9. İzleyen dönemde bankadan çekilen kredinin anapara-
sı ve faizi ödenecektir. Bu döneme isabet eden 2 aylık 
faiz tutarı ise; 

 (100.000 TL * 30 * 2 ay) / 1.200  = 5.000 TL 
 olarak hesaplanır. 

 Bu tutar 2018 yılı için Finansman Giderleri hesabına 
aktarılacak olandır. Buna göre, geri ödeme zamanı 
yapılacak kayıt;

____________ / ____________

BANKA KREDİLERİ  100.000

FİNANSMAN GİDERLERİ 5.000

GİDER TAHAKKUKLARI 2.500

    BANKALAR 107.500
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

10. Alınan avanslar grubunda yer alan hesaplar aşağıda-
ki gibidir:

• Alınan Sipariş Avansları

• Alınan Diğer Avanslar

 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabı; Ticari Borçlar 
hesap grubunda, İş Avansları hesabı ise Diğer Dönen 
Varlıklarda yer alır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. Hatır senedi (veya çeki), gerçek bir ticarî borç veya 
alacağa dayanmayan ve işletmelerin finansman ih-
tiyacını karşılamak amacıyla birbirlerine düzenleyip 
verdikleri senetlere (çeklere) denir.

 HATIR SENEDİ VERİLMESİ: “K” işletmesi için;

____________ / ____________

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 50.000

BORÇ SENETLERİ 50.000
____________ / ____________

 Doğru cevap E seçeneğidir.

 

12. HATIR SENEDİ ALINMASI: İşletme için;

____________ / ____________

ALACAK SENETLERİ 50.000

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 50.000
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.
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13. İşletme, faturası gelmeyen veya herhangi bir belgeye 
dayandıramadığı, ancak önceki tecrübelerinden ya-
rarlanarak tahmin edebildiği giderleri muhasebeleştir-
mede Maliyet Giderleri Karşılığı hesabını kullanır. 

 Bu durum bilanço ilkelerinden yabancı kaynaklara iliş-
kin ilkeler arasında yer alan “Tutarları kesinlikle sapta-
namayanları veya durumları tartışmalı olanlar da dahil 
olmak üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun ola-
rak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynakları tespit 
edilerek kayıt altına alınmalı ve bilançoda göstermeli-
dir. “ ilkesine de uygundur.

 İşletme 31.05.2018 tarihi itibariyle maliyetleri doğru 
belirleyebilmek için, doğal gaz faturası gelmeden sa-
yacı okumak suretiyle işletmenin Mayıs ayı tüketim 
bedelini tahmini olarak 9.500 olarak belirlemiştir. 

____________ / ____________

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 9.500

MALİYETGİDERLERİ 
KARŞILIĞI 

9.500

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

14. Fatura tutarı içinde KDV tutarı dâhil olduğu için, önce-
likle KDV tutarı fatura tutarından ayrıştırılır.

 Gider = 11.000 / 1,10 = 10.000

 KDV = 11.000 – 10.000 = 1.000

 İşletme, 11.000 liralık doğal gaz tutarını bir önceki 
ayda 9.500 olarak gider yazdığı için, fatura geldiğinde 
1.000 liralık kısmını KDV hesabına ve gider olarak da  
(10.000 – 9.500) 500 TL daha yazacaktır.

____________ / ____________

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 500

İNDİRİLECEK KDV 1.000

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 9.500

GİDER TAHAKKUKLARI 11.000
____________ / ____________

 Fatura geldiğinde artık gider tutarı kesinleştiği için ala-
caklı hesap olarak Gider Tahakkukları hesabı kullanıl-
mıştır. Ödeme yapıldığında ise Kasa/Banka hesabına 
karşılık bu hesap kapatılacaktır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

15. KDV'siz kısım (gider): 9.900/1.10 = 9.000 TL

 KDV = 9.900 – 9.000 = 900 TL. Bir önceki ayda tah-
min yoluyla gider yazılan 9.500 TL'nin düzeltilerek, 
9.000 TL'ye indirilmesi gerekir. Bunun için 730 Genel 
Üretim Giderleri hesabı 500 TL alacaklandırılır.

 Yapılması gereken kayıt;

____________ / ____________

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 9.500

İNDİRİLECEK KDV 900

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ         500

  GİDER TAHAKKUKLARI 9.900
____________ / ____________

Doğru cevap A seçeneğidir.

16. İşletmenin kira tahsilâtının dönemler itibariyle durumu:

 15.09.2017 – 30.09.2017: 15 gün için 1.250 TL

 01.10.2017 – 31.12.2017: 3 ay için 7.500 TL (her ay 
2.500 olarak tablolara yansıtılacaktır çünkü işletme 
aylık tablo düzenliyor.

 01.01.2018 – 14.09.2018 : 8,5 ay için 21.250 TL

 Toplam : 12 ay için 30.000 TL

____________ / ____________
KASA 30.000

DİĞER OLAĞAN GELİR VE 
KÂRLAR

1.250

GELECEK AYLARA AİT
GELİRLER

7.500

GELECEK YILLARA AİT
GELİRLER

21.250

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.

17. Finansal tablolarını aylık düzenleyen işletme, her ay 
kira gelirini finansal tablolarına yansıtacaktır. Sözleş-
me anında 15 günlük eylül ayı geliri zaten tablolara 
yansıtılmıştı.

 Ekim ayında; Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabında 
izlediği tutardan aylık kira bedeli kadarki kısmını Diğer 
Olağan Gelir ve Kârlar hesabına aktaracaktır.
____________ / ____________
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2.500

  DİĞER OLAĞAN GELİR
  VE KÂRLAR

2.500

____________ / ____________

Doğru cevap C seçeneğidir.
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18. Kasım sonu;
____________ / ____________
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2.500
  DİĞER OLAĞAN GELİR
  VE KÂRLAR

2.500

____________ / ____________

 Aralık sonu;
____________ / ____________
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2.500
  DİĞER OLAĞAN GELİR
  VE KÂRLAR

2.500

____________ / ____________

 Ayrıca, dönemsellik kavramı gereği 2018 yılı geliri 
olarak sözleşme anında Gelecek Yıllara Ait Gelirler 
hesabına attığı 21.250 liralık tutar da vadesi bir yılın 
altına düştüğü için Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı-
na aktarılacaktır.
____________ / ____________

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 21.250

  GELECEK AYLARA AİT 
  GELİRLER

21.250

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. DÖNEM KÂRI veya ZARARI Hesabı;

• Dönem içinde elde edilen tüm GELİRLER 690 - 

DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının ALACAĞI-

NA

• Dönem içinde katlanılan tüm GİDERLER 690 DÖ-

NEM KÂRI veya ZARARI hesabının BORCUNA 

dönem sonu işlemleri sırasında aktarılır.

 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının BORÇ 

YA DA ALACAK KALANI VERMESİ FAALİYET SO-

NUCUNU BELİRLER

• Hesabın Borç Kalanı Vermesi: Dönemin ZARAR 

ile kapatıldığını

• Hesabın Alacak Kalanı Vermesi: Dönemin KÂR 

ile kapatıldığını gösterir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

20. Sermaye Taahhüt kaydı;

 İşletmenin, kuruluşu esnasında ya da sermaye artırım 
kararı aldığında yapacağı taahhüt kaydı;

____________ / ____________

ÖDENMEMİŞ SERMAYE XXX

    SERMAYE XXX
____________ / ____________

Doğru cevap D seçeneğidir.

21. 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI (-)

 Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. 
diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı 
arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu he-
sapta izlenir. Dönem sonlarında ilgili döneme isabet 
eden kısımları Finansman Giderlerine aktarılır.

 2017 Yılı Tahvil İhracı; 

____________ / ____________
100 KASA 450.000
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI

XXX

408 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI

XXX

 405 ÇIKARILMIŞ 
 TAHVİLLER

500.000

____________ / ____________

  *** 50.000 liralık ihraç farkı vadesine göre ayrıştırılır.

 2017 Yılı Dönem Sonu; 

 2017 yılı dönem sonunda 2017 yılına isabet eden (4 
aylık) tahvil üzerindeki faiz yükü finansal tablolara Fi-
nansman Gideri olarak yanıstılır. Fakat finansman gi-
derinin yansıtılmasında (varsa) ek olarak 308 Menkul 
Kıymet İhraç Farkı hesabındaki tutarın ilgili döneme 
isabet eden (4 aylık) kısmı da Finansman Giderine 
dönüştürülür.

____________ / ____________

FİNANSMAN GİDERLERİ XXX

308 MENKUL KIYMET

İHRAÇ FARKLARI

XXX

GİDER TAHAKKUKLARI XXX
____________ / ____________

 *** Tahvilin vadesi ile ilgili bir bilgi verilmediğinden; faiz 
yükü ve ihraç farkının hesaplaması yapılamamıştır.

 Ayrıca 2018 yılının başlaması ile kısa vadeli hale 
gelecek olan ihraç farkı tutarı kısa vadeli hesaba 
31.12.2017 tarihinde aktarılır.
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____________ / ____________

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI 

XXX

    408 MENKUL KIYMET  
 İHRAÇ FARKLARI

XXX

____________ / ____________

 ** 408'deki miktardan 2018 yılını ilgilendiren kısım 
308 e aktarılır. 

 Sonuç olarak; 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı hesa-
bındaki tutar Finansman giderine dönüşürken alacak-
landırılır ama dönem sonu işlemleri sırasında 408'deki 
tutar 308'e aktarılırken borçlandırılır. Dolayısıyla I. 
Öncül doğrudur.

 Bununla beraber; Gider Tahakkukları hesabı alacak-
landırıldığı için öncül yanlış, Gelecek Aylara Ait Gider-
ler hesabı kullanılmadığı için zaten yanlıştır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

22. • İşletme sermayesini % 20 oranında artırmaya ka-
rar vermiş; 

 500.000 * 0,20 = 100.000
____________ / ____________

ÖDENMEMİŞ SERMAYE 100.000

    SERMAYE 100.000
____________ / ____________

 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI
 Yeni çıkarılan hisse senetlerinin satış (ihraç) fiyatı ile 

nominal fiyatı arasındaki olumlu farklardan (primli sa-
tış) kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.

• İşletme sermaye artırımını hisse senedi ihracı 
yoluyla yapmış ve hisseler 120.000 liraya satıl-
mış

 Yeni ortaklar hisseleri alarak, sermaye artırımını ger-
çekleştirmişlerdir. İşletme 100.000 liralık sermaye artı-
rımına gitmiş ve hisseler 120.000 liraya satıldığından 
dolayı aradaki olumlu fark Hisse Senedi İhraç Primleri 
hesabında izlenecektir. 
____________ / ____________

102 BANKALAR 120.000

501 ÖDENMEMİŞ
SERMAYE 

100.000

520 HİSSE SENEDİ 
İHRAÇ PRİMLERİ

20.000

____________ / ____________

Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Varlıklar ile borçlar arasındaki değişimi dengeleyecek 
olan Öz kaynaklardır. 

 Bu durumda Varlıklar 20.000 artmışsa aktif bu değer 
kadar yükselmiştir fakat pasif tarafta 5.000 lira azal-
mıştır. Aktif – Pasif dengesinin bozulmaması için öz-
kaynak miktarı 25.000 kadar artması lazım.  

 Kısacası, Dönem sonu işletme sermayesi;

 60.000 - 10.000 = 50.000 lira iken; 

 dönem başında 40.000 - 15.000 = 25.000 liradır. 

 İşletmeye eklenen değerler ile çekilen değerlere bak-
tığımızda özkaynaktaki 25.000 liralık artışın; 

 5.000 – 2.000 liralık kısmı varlık değişimi iken, kalan 
kısmı Kâr etkisidir.

 Dönem Başı Özsermaye  = Dönem Başı Varlıklar – 
Dönem Başı Borçlar

  = 40.000 – 15.000

  = 25.000

 Dönem Sonu = Dönem Sonu – Dönem Sonu

   Özsermaye     Varlıklar      Borçlar

        = 60.000 – 10.000

        = 50.000

 Dönem Kârı veya Zarı = (Dönem Sonu Özsermaye  = 
Dönem Başı Özsermaye)  – Dönem içinde işletmeye 
eklenen değerler + Dönem içinde işletmeden çekilen 
değerler = (50.000  – 25.000)  – 5.000 + 2.000 

 Dönem Kârı  = 22.000 bulunur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

24. Gider Tahakkukları hesabı kısa vadeli yabancı kay-
naklar grubunda yer almakta (381 / 481 no’lu hesap), 
ancak diğer seçenekler iki grupta bulunmamaktadır. 

 405 - Çıkarılmış Tahviller,  381 / 481 Gider Tahakkuk-
ları,  335 - Personele Borçlar, 397 - Sayım ve Tesel-
lüm Fazlaları  ve  373 - Maliyet Giderleri Karşılığı şek-
lindedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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25. TMS – 2 Stoklar Standardının 9. Maddesine göre 
stoklar; Maliyet ve Net Gerçekleşebilir Değerden dü-
şük olanı ile değerlenir. 

 Net gerçekleşebilir değer; işin normal akışı içinde, 
tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliye-
ti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış 
giderleri toplamının, düşülmesiyle elde edilen tutarı 
ifade eder. 

 Buna göre net =  2.000 – (450 + 150)
 gerçekleşebilir değer
          = 1.400 olarak hesaplanır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

26. Varlıkların Kârlılığı Oranı=Dönem Net Kârı/Aktif Toplamı
 0.25 = 35.000 / Aktif Toplamı
 Aktif  (Pasif) Toplamı = 140.000 bulunur.
 Finansal Kaldıraç = Toplam Yabancı / Aktif Toplamı
           Oranı                    Kaynaklar
 0,50 =  Toplam Yabancı Kaynaklar / 140.000
 Toplam Yabancı Kaynaklar = 70.000 bulunur.
 Toplam Yabancı Kaynaklar = KVYK + UVYK
                                70.000 = KVYK + 65.000
 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5.000 bulunur. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

27. Finansman oranı = Özkaynak / Toplam Yabancı Kay-
nak

 Daha önce bulunan KVYK, UVYK, pasif toplamını bi-
lançoda yerine koyduğumuzda özkaynağı buluruz.

 KVYK 5.000

 UVYK 65.000

 ÖZK 
.
x

140 000

 Özkaynak = 70.000 TL

 Finansman oranı = 70.000/70.000

       = 1

Doğru cevap D seçeneğidir.

28. 2017 yılı dönem sonu ticari mal miktarı, 2018 yılının 
dönem başı ticari mallarını oluşturur.

 Stok Devir Hızı = Satışların / Ortalama
                  Oranı            Maliyeti      Stoklar

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

              = ( 50.000 + 90.000 ) / 2

     = 70.000

 Stok Devir Hızı = Satışların / Ortalam
         Oranı    Maliyeti      Stoklar

           = 560.000 / 70.000

                    = 8 kez bulunur.

 Ortalama Stokta Kalma Süresi = 360 gün / 8 kez

                   = 45 gün

Doğru cevap C seçeneğidir.

29. Pay Senedi Başına Kâr = Dağıtılan Kâr / Pay Senedi  
                         Sayısı

               = 72.000 / 120.000 adet 

     = 0,60

 Pay Senedi Piyasa = Toplam Piyasa / Pay Senedi

           Değeri             Değeri      Sayısı

               = 720.000 / 120.000 

      = 6

 Fiyat / Kazanç = Pay Senedi Piyasa / Pay Başına Kâr 

       Oranı              Değeri

          = 6 / 0,60  

          = 10 bulunur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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30. Brüt Satışlar : 300.000

 Satış İndirimleri (-) :  (50.000)

  Net Satışlar  :   250.000

 Satışların Maliyeti (-)  :  (100.000)

  Brüt Satış Kârı  :   150.000

 Faaliyet Giderleri (-)  :  (60.000)

  Faaliyet Kârı  :   90.000

 Finansman Giderleri (-) :  (20.000)

  Olağan Kâr :   70.000

  Dönem Kârı :  70.000

 Dönem Kârı Vergi ve Diğer

 Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)  :  (20.000)

  Dönem Net Kârı  :   50.000

 Brüt Kârlılık Oranı = Brüt Satış Kârı / Net Satışlar

       = 150.000/ 250.000  = 0,60

 Faaliyet Kârlılık Oranı = Faaliyet Kârı / Net Satışlar

             = 90.000  / 250.000 = 0,36

 İşletmenin faaliyet kârlılığı % 32 değil, % 36’dır.

 Olağan Kârlılık Oranı = Olağan Kâr / Net Satışlar

            = 70.000 / 250.000 = 0,28

 Olağandışı gelir ve giderleri ile ilgili bir bilgi olmadığın-

dan Dönem kârlılığı olağan kârlılığı ile aynıdır.

 Dönem Net Kârlılığı Oranı = Net Kâr / Net Satışlar

     = 50.000 / 250.000

     = 0.20

Doğru cevap E seçeneğidir.

31. Kâr marji (Dönem Net Kârlılık Oranı) = Dönem Net Kârı/
Net Satışlar

                = 50.000 / 250.000 = 0,20
Doğru cevap E seçeneğidir.

32. Mali rantabilite oranı, öz kaynakların kârlılığını göste-
ren bir orandır.

 Malî Rantabilite Oranı = Dönem Net Karı / Öz Kaynaklar
           = 10.000 / 40.000 
           = 0,25

Doğru cevap D seçeneğidir.

33.   Aktif Toplamı = Pasif Toplamı 
          = KVYK + UVYK + Öz Kaynaklar
          100.000 = 20.000 + 45.000 + Öz Kaynaklar
 Öz Kaynaklar = 35.000 bulunur.
 Finansman Oranı = Öz Kaynaklar  / Toplam Yabancı  

       Kaynaklar 
      = 35.000 / 65.000 = 0,54 
 Dolayısıyla Finansman Oranı hesaplanabilir.
 Finansal Kaldıraç = Toplam Yabancı / Aktif Toplamı
          Oranı                    Kaynaklar
       = 65.000 / 100.000 = 0,65 
 hesaplanabilir.
 Asit-Test Oranı = ( Dönen Varlıklar – Stoklar ) / Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklar
 = ( 50.000 – 20.000 ) / 20.000 = 1,5 hesaplanabilir.
 Stok Bağımlılık = (KVYK – Hazır Değerler) / Stoklar 
  Oranı
 = ( 20.000 – 5.000 ) / 20.000 = 0,75 hesaplanabilir.
 Stok Devir Hızı Oranı = Satışların Maliyeti / Ortalama  

              Stoklar
 = Satışların Maliyeti  / 15.000  oranı hesaplanamaz.
 Soruda verilenler yardımıyla satışların maliyetine iliş-

kin bir bilgi yoktur. Bunun yanında diğer veriler yardı-
mıyla da bu tutarın hesaplanması mümkün olmadığı 
için stok devir hızı hesaplanamaz.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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34. I. Durum
 Toplam Sabit Gider : 50.000
 Birim Satış Fiyatı : 20
 Birim Değişken Gider :  10
 Olarak düşünelim.
 II. Durum  
 Toplam sabit giderler ile birim değişken gider sabit-

ken, birim satış fiyatı 30 liraya çıkaralım; 
 Birim Katkı Oranı = (Birim Satış Fiyatı – Birim Değiş-

ken Gider) / Birim Satış Fiyatı
 I. Durum : ( 20 – 10 ) / 20 = 0,50 bulunur.
 II. Durum : ( 30 – 10 ) / 30 = 0,66 bulunur.
 Kısacası, sadece satış fiyatı artarsa Birim Katkı oranı 

artar.
 Birim Katkı Payı = Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken 
            Gider
 I. Durum : 20 – 10 = 10 TL bulunur.
 II. Durum : 30 – 10 = 20 TL bulunur.
 Kısacası, sadece satış fiyatı artarsa Birim Katkı payı 

artar.
 BBN Miktar = Toplam Sabit Maliyet  / ( Birim Satış 

Fiyatı - Birim Değişken Gider )
 BBN (miktar) 
 I. Durum : 50.000 / ( 20 – 10 ) = 5.000 birim bulunur.
 II. Durum : 50.000 / ( 30 – 10 ) = 2.500 birim bulunur.
 BBN Tutar = BBN Miktar x  Birim Satış Fiyatı
 I. Durum : 5.000 birim * 20 = 100.000 TL bulunur.
 II. Durum : 2.500 birim * 30 =  75.000 TL bulunur.
 Sadece satış fiyatı artarsa; BBN miktardaki düşüş fi-

yattaki yükselişten fazla olacağı için BBN tutar düşer.
 Kısacası, sadece satış fiyatı artarsa payda büyüyece-

ği için BBN miktar düşer.

Doğru cevap D seçeneğidir.

35. GÖRÜŞ BİLDİRME ŞEKİLLERİ

• Olumlu Görüş Bildirme: Müşterinin mali durum 

ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıttığı anlamın-

dadır. Standart denetim raporu kullanılır.

• Olumsuz görüş bildirme: Müşterinin finansal tab-

lolarının gerçeği yansıtmadığını ifade eder. Genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar, 

denetim kapsamındaki sınırlamalar ve gelecekle 

ilgili belirsizlikler gibi aksaklıklar olduğunda denetçi 

bu sapmalar ve aksaklıkların önemli olması ve mali 

tablolar bir bütün olarak güvenilirliğinin ortadan 

kalkması halinde olumsuz görüş bildirir.

• Şartlı görüş bildirme: Bir bütün halinde mali tab-

loların güvenilirliğini bozmayacak aykırılıkların bu-

lunması durumunda şartlı rapor düzenlenir. Bazı 

istisnaların saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak 

mali tabloların doğruluğu hakkında olumlu görüş 

bildirmesine engel olacak kadar önemliyse denetçi 

görüş bildirmekten kaçınır veya olumsuz görüş bil-

dirir.

• Görüş Bildirmekten Kaçınma: Denetçinin ve 

müşterisinin iradesi dışında oluşan, çalışma alanını 

sınırlayan önemli bir hususun var olması yeterli ka-

nıt elde edememesi veya finansal tabloların doğru-

luğu hakkında bir görüş bildirmeye sahip olmaması 

halinde görüş bildirmekten kaçınma şeklinde rapor 

verir.

 Sınırlı olumsuz görüş diye bir kavram yoktur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. Tam Maliyet Yöntemine göre;

 Toplam Maliyet = Direk İlk Madde Malzeme + Direk 

İşçilik + Değişken GÜG + Sabit GÜG

 = 80.000 + 70.000 + 50.000 + 100.000  = 300.000 TL 

bulunur.

 Tam maliyet sistemine göre % 40 kar ile satıldığından;

 Brüt Satışlar = 300.000 * 1,40 = 420.000 TL bulunur.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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37. Normal Maliyet Yöntemine göre;

 Kapasite Kullanım Oranı = 6.000 birim / 10.000 birim 

= 0,60

 Toplam Maliyet = Direk İlk Madde Malzeme + Direk 

İşçilik + Değişken GÜG+ (Sabit GÜG *K.K.O.)

 = 80.000 + 70.000 + 50.000 + (100.000*0,60)  

 = 260.000 TL bulunur.

 = 420.000 – 260.000 

 = 160.000 TL brüt kar bulunur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. Fon Kaynağı; Aktif azalışı (–), pasif artışıdır.
 Buna göre,
 Bilançoda
 Fon Kaynağı yaratma
 

Aktif Pasif
Dönen varlık azalışı Kısa vadeli borç artışı

Duran varlık azalışı Uzun vadeli borç artışı

Öz sermaye artışı
 Kısa vadeli borç azalışı fon kaynağı değil, fon kullanı-

mıdır.
Doğru cevap D seçeneğidir.

39. Soruda önce kâr ile başladığından kârlar özsermaye-
yi arttırdığı için fon kaynağı ile başlarız. 5.000 TL'den 
geçmiş yıl zararlarını (2.000) düşeriz. Fon çıkışı ge-
rektirmeyen giderleri (1.000) ekleyip, fon girişi sağla-
mayan gelirleri (3000) düşeriz. Buna göre yaratılan 
fon kaynağı 1.000 TL olur.

Doğru cevap B seçeneğidir.

40.   1. Masa  2. Masa 

 Çay  a   b 

 Kahve b   a 

 Çay ve kahve fiyatlarına sırasıyla 100k ve 150k der-

sek; masalara gelen hesap tutarları şu şekilde olur:

 1. Masa : a * 100k + b * 150k

 2. Masa : b * 100k + a * 150k

 Masalar arasındaki hesap miktarları da soruda verildi-

ğinden,  125y ve 100 y şeklinde yazabiliriz.

 1. Masa : a * 100k + b * 150k = 125y

 2. Masa : b * 100k + a * 150k = 100y

 Tarafları birbirine oranlar ve gerekli sadeleştirmeleri 

yaparsak;

 4 * (2a + 3b) = 5 * (2b + 3a) şeklinde olur.

      8a + 12b = 10b + 15a

          2b = 7a

         a/b = 2/ 7 bulunur.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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