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1. 1982 Anayasası’na göre, usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmalar hakkında Ana-
yasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulamaz.

Cevap E

2. A şıkkı, “kendiliğinden” ifadesi nedeniyle yanlıştır. 
Devamsızlık halinde milletvekilliği kendiliğinden 
sona ermez; en az TBMM üye tamsayısının salt 
çoğunluğu tarafından bu yönde bir karar alınması 
gerekir. B şıkkı, “tam sayının salt çoğunluğu” ifa-
desi nedeniyle yanlıştır. İstifa eden milletvekilinin 
düşürülmesi için adi çoğunluk, yani -139’dan az ol-
mamak şartıyla- toplantıya katılanların salt çoğun-
luğunun oyu yeterlidir. C şıkkındaki “bağdaşmazlık 
nedeniyle düşme” hali için de TBMM’nin bu yönde 
bir karar alması şarttır. D şıkkında belirtilen durum, 
2010 Anayasa değişikliği ile düşme nedeni olmak-
tan çıkarılmıştır. Önceden, bir milletvekili partisinin 
kapatılmasına neden olursa hem milletvekilliği dü-
şüyor hem de beş yıl boyunca herhangi bir siyasi 
partiye giremiyordu. 2010 değişikliği sonrasında, 
sözleri ve eylemleriyle partisinin kapatılmasına ne-
den olan milletvekilinin milletvekilliği düşmez; ken-
disine sadece beş yıl boyunca herhangi bir partiye 
kurucu, üye, yönetici veya denetçi olma yasağı 
uygulanır.

Cevap E

3. Meclis soruşturması, bakanların ve başbakanların 
cezai sorumluluk aracıdır. Eski veya mevcut baş-
bakanlar veya bakanlar hakkında görev suçu işle-
dikleri iddiasıyla meclis soruşturma açılması, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 
onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Soruş-
turma açılmasına karar verilmesi halinde, bir So-
ruşturma Komisyonu kurulur. Komisyonun hazırla-
yacağı rapor üzerine yapılan oylamada TBMM üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile başbakan 
veya bakan Yüce Divan’a sevk edilebilir.

Cevap E

4. Karar düzeltme, temyiz veya itiraz mercii tarafın-
dan verilen nihai kararın henüz kesinleşmeden 
aynı mahkeme tarafından tekrar gözden geçiril-
mesini sağlayan bir yoldur. Karar düzeltme süresi, 
kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on 
beş gündür.

Cevap B

5. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesine 
göre,  Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak 
iptal ve tam yargı davaları ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla Danıştay’da görülür.

 Danıştay esas itibariyle temyiz makamı olmakla 
birlikte, yargısal işlevleri bununla sınırlı değildir. 
Bazı idari davalar ilk derece mahkemesi sıfatıyla 
Danıştay’da görülür. Aşağıda sayılan işlemlerden 
doğan idari davalar ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştay tarafından karara bağlanır:

 a. Bakanlar Kurulu kararları,

 b. Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşte-
rek kararnameler,

 c. Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıka-
rılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici 
işlemler,

 d. Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kuru-
lunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem 
ve işlemler,

 e. Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yet-
ki alanına giren işler,

 f. Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu 
Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlı-
ğı işlemleri,

 g. Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile 
ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri, 

 h. HSYK tarafından verilen meslekten çıkarma 
kararları,

 i. Özelleştirme uygulamasına ilişkin kararlar.
 Aynı şekilde; Danıştay, belediyeler ile il özel ida-

relerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfat-
larını kaybetmeleri hakkındaki istemleri de inceler 
ve karara bağlar.

Cevap C
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6. Bir kamu tüzelkişisi veya kuruluşunun elindeki ta-
şınmaz mala bir başka kamu tüzelkişisi veya kuru-
luşunun gereksinim duyması halinde, istekli kamu 
kuruluşu ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle, 
taşınmaz malın maliki olan kamu tüzelkişisi veya 
kuruluşuna yazı ile başvurur. Taşınmaz malın ma-
liki olan kamu tüzelkişisi veya kuruluşu taşınmazın 
devrine muvafakat etmez veya altmış gün içinde 
cevap vermez ise, anlaşmazlık taşınmazı isteyen 
kamu tüzelkişisi veya kuruluşunun başvurusu üze-
rine Danıştay’ın idari dairesince  (Birinci Daire) iki 
ay içinde kesin karara bağlanır.

Cevap B

7. İdare adına irade açıklamaya yetkili bir makamın 
veya kamu görevlisinin kendi görev alanına gir-
meyen bir konu hakkında karar almasına yetki 
tecavüzü denir. Belediye başkanı, belediye adına 
işlem yapmaya yetkili olmakla birlikte; borçlanma 
kararı vermek belediye başkanının değil, belediye 
meclisinin yetkili olduğu bir konudur. Bu nedenle; 
belediye başkanının borçlanma kararı vermesinde 
yetki tecavüzü vardır.

Cevap D

8. Sözleşme usulünde, idare ile özel kişi arasında 
iki yanlı bir işlem yapılmaktadır. Oysa, ruhsat usu-
lünde, idarenin tek yanlı bir işlemi söz konusudur. 
Ruhsat usulüne, izin usulü de denir.

Cevap E

9. Haksız tahrik TCK’da bir hukuka uygunluk nede-
ni olarak değil, kusurluluğu azaltan neden olarak 
düzenlenmiştir. Bundan dolayıdır ki haksız tahrikin 
etkisi altında yapılan eylem suç olarak kabul dil-
mekte ve fakat indirimli ceza verilmektedir. Hak-
sız tahrik bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 
edilseydi faile hiç ceza verilmezdi. Çünkü hukuka 
uygunluk nedenlerinin varlığı durumunda (Kanu-
nun emrini yerine getirme, meşru savunma vs.) 
yapılan eylem hukuka aykırı olarak kabul edilme-
mekte, hukuka uygun olarak kabul edilmektedir. 
Bundan dolayı da hukuka uygunluk nedenlerinin 
varlığı durumunda faile hiç ceza verilmemektedir. 
B seçeneği dışında diğer seçeneklerde verilen ifa-
deler doğrudur.

Cevap B

10. Özgü suç, ancak belli bir hukuki statü ya da belli 
doğal özelliklere sahip kimseler tarafından işle-
nen suçtur. Bu nedenle özgü suçların faili herkes 
olamaz. Ancak, özgü suçlara iştirak mümkündür. 
TCK m. 40/2’ye göre özgü suçlara iştirak iki şe-
kilde mümkün olabilir: azmettirme ya da yardım 
etme şeklinde. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. 
Suça iştirakçi olabilmek için ya suç işlenmeden 
önce ya da suçun işlendiği sırada nedensel katkı-
nın bulunması gerekir. Suç işlenip bittikten sonra 
yapılan nedensel katkı işlenen suça iştirake vü-
cut vermez. Hatta yardım eden sıfatıyla iştirakin 
bir türü olan “fiilin işlenmesinden sonra yardımda 
bulunulacağını vaat etmek” bile suç işlenmeden 
önce yapılmaktadır. Bu nedenle B seçeneği yan-
lıştır. İştirak sadece icrai bir davranış değil, ihmali 
davranışla da mümkün olabilir. Failin neticeyi ön-
leme yükümlülüğü varsa ihmali davranışla da işle-
nen suça iştirak edebilmesi mümkündür. Örneğin 
gece devriye gezen polisin bir evin camından içeri 
giren hırsız görmesine rağmen görmemezlikten 
gelmesi durumu. Bu nedenle C seçeneği yanlıştır. 
D seçeneği de yanlıştır. Çünkü iştiraki düzenleyen 
kurallar cezai sorumluluğu daraltmamakta aksine 
genişletmektedir. İştirak kurumu sayesinde sade-
ce tipik fiili gerçekleştirenler değil, onlara yardım 
edenler de cezalandırılmaktadır. E seçeneği doğ-
rudur. Çünkü, taksirli suçlara iştirak mümkün de-
ğildir. Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, 
herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her 
failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir

Cevap E

11. TCK’nın 21. maddesine göre kast, suçun kanuni 
tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek ger-
çekleştirilmesidir. Bilme ve isteme hem hareketi 
hem neticeyi hem de hareket ve netice arasındaki 
illiyet bağını bilmeyi gerektirir. Failin bunları bilme-
si yetmez, bunları istemesi de gerekir. Kural ola-
rak suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Her 
suçun genel kastla işlenebilmesi mümkün değildir. 
suçun oluşması için failin özel amaçla (saikle) ha-
reket etmesi de gerekli ise özel kasttan söz edilir. 
Örneğin hırsızlık suçunda failin malı bilerek ve is-
teyerek almasının yanında, “yarar sağlamak mak-
sadıyla” hareket etmiş olması da şarttır. Kırmak, 
tahrip etmek amacıyla alırsa, hırsızlık suçu değil 
mala zarar verme suçu oluşur. Ceza Kanunumuz-
da özel kastın arandığı suçları anlamak için ceza 
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normunun içine bakmak gerekir. Özel kast ge-
nellikle normun içinde, “maksadıyla”, “amacıyla”, 
“gayesiyle” gibi kelimelerle ifade edilir. Kast, failde 
çoğunlukla hareket yapılmadan önce bulunsa da 
kimi durumlarda harekete sonradan da eklenebil-
mesi mümkündür. Örneğin, kendinin zannederek 
aldığı kitabın, başkasına ait olduğunu fark ettiği 
halde kullanmaya devam eden kişinin kastı böyle-
dir. TCK’ya göre, suçun oluşması kastın varlığına 
bağlı kılınmıştır. Yani suçlar kural olarak kasten 
işlenebilir, istisnai sorumluluk türü kast değil tak-
sirdir. Olası kastta fail hareketine bağlı başka neti-
celerin de gerçekleşebileceğini öngörmekte, buna 
rağmen bu başka neticenin gerçekleşmemesi için 
özel bir çaba sarf etmekte, neticenin gerçekleşme 
ihtimaline katlanmaktadır. Kanunumuz olası kastın 
varlığı halinde faile verilecek olan cezada doğru-
dan kasta nazaran indirim yapılacağını kabul et-
miştir.

Cevap C

12. CMK m. 24/2’ye göre hakimin reddi isteminde bu-
lunabilecek olan kimseler şunlardır: C. Savcısı; 
şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya 
vekili.

Cevap C

13. Yakalanan kişi serbest bırakılmazsa C. Savcısı 
tarafından gözaltına alınabilir. 21/02/2014 tarihli 
6526 sayılı yasayla yapılan değişikliğe göre gö-
zaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden 
zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüp-
hesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.

Cevap A

14. Yenilik doğuran haklar, tek taraflı ve karşı tarafa 
varması gerekli bir irade açıklamasıyla kullanılan 
haklardır. Dolayısıyla, irade beyanı karşı tarafa 
ulaştığı anda hukuki sonuç doğurur. Kurucu yenilik 
doğuran haklar, kullanılmasıyla yeni bir hukuki du-
rum meydana getiren haklardır. Evlilik dışı doğan 
çocuğu tanıma, önalım ve gerialım hakkını kullan-

ma ile temsil yetkisi verme tek taraflı irade açıkla-
masıyla yeni bir hukuki durum meydana getiren iş-
lemlerdir. Bağışlama ise tek taraflı bir hukuki işlem 
değil, bir sözleşmedir. Bağışlama sözleşmesi tek 
tarafa borç yükleyen, ancak karşılıklı ve birbiriyle 
uyumlu iki irade açıklamasıyla kurulan bir hukuki 
işlemdir.

Cevap C

15. Dernekler kişi topluluklarıdır; çünkü dernek, belli 
sayıda kişinin belirli ve ortak bir amacı gerçekleş-
tirmek üzere bir araya gelmesiyle oluşur. Derne-
ğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek veya tüzel 
kişinin, bilgi ve çalışmalarını kazanç paylaşma 
dışında bir amaç için birleştirmiş olması gerekir. 
Dernekler izin alınmadan, bildirim usulüne göre 
kurulur; kuruluş bildirimini ve dernek tüzüğü ile 
gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu en 
büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik 
kazanır. Dernekler kuruldukları anda hak ehliye-
tine sahip olurlar; onların fiil ehliyeti ise, kanuna 
ve kuruluş belgesine göre zorunlu organlara sahip 
olmakla başlar. Dernek tüzel kişiliği, kendiliğinden 
sona erebileceği gibi, fesih yoluyla da sona erebi-
lir. Derneğin amacı kanuna ve ahlaka aykırı hale 
gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin 
istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar 
verebilir. Dernek Genel Kurulu da her zaman der-
neğin feshine karar verebilir.

Cevap D

16. Ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti yok-
tur. Başka bir deyişle, ayırt etme gücünden yoksun 
olan bir kimse tam ehliyetsizler grubuna girer. Bu 
kimselerin hukuki işlem ve tasarruf ehliyeti olma-
dığı gibi dava ehliyeti de yoktur. Tam ehliyetsizle-
rin kural olarak haksız fiil sorumluluğu da yoktur.  
TMK md.15’e göre, kanunda gösterilen istisnai du-
rumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulun-
mayan bir kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz. 
Dolayısıyla, bu kimselerin yaptığı hukuki işlemler 
kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) yaptırımına 
tabi olur

Cevap C
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17. Ölüme bağlı tasarruflar, iki farklı hukuki işlem ola-
rak yapılabilmektedir. Bunlardan biri tek taraflı hu-
kuki işlem olan vasiyetname, diğeri ise iki taraflı bir 
hukuki işlem olan miras sözleşmesidir. Vasiyetna-
me yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve 15 
yaşını doldurmuş olmak gerekir. Miras sözleşmesi 
yapabilmek için, kişinin ayırt etme gücüne sahip 
olması, ergin olması ve kısıtlı olmaması gerekir. 
Başka bir deyişle, miras sözleşmesi yapabilmek 
için fiil ehliyetine tam olarak sahip olmak gerekir. 
Ölüme bağlı tasarrufların bazıları sadece miras 
sözleşmesi ile yapılabilirken, bazı tasarruflar da 
ancak vasiyetname ile yapılabilir. Sadece mi-
ras sözleşmesi ile yapılabilecek tek tasarruf var, 
o da mirastan feragat işlemidir. Mirastan feragat 
sözleşmesine “olumsuz miras sözleşmesi” de 
denir. Kısacası, vasiyet yoluyla mirastan feragat 
etmek mümkün değildir. Mirasçı atama ise, hem 
vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapıla-
bilen tasarruftur. Gerek miras sözleşmesi gerek-
se de vasiyetname henüz hüküm doğurmadan 
ortadan kaldırılabilir. Vasiyetname, vasiyetname 
için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak 
suretiyle, mirasbırakan tarafından yapılan yeni bir 
vasiyetname ile ortadan kaldırılabilir. Başka bir de-
yişle, vasiyetnameden yine tek taraflı bir işlemle 
her zaman dönülebilir. Buna karşılık, miras sözleş-
mesi ancak tarafların yazılı anlaşmasıyla ortadan 
kaldırılabilir.

Cevap B

18. Zilyetlik başlı başına bir hak değildir; zilyetlik eşya 
üzerinde fiili hâkimiyet sağlar. Başka bir deyişle, 
bir hakka dayanan zilyetlik olabileceği gibi, hakka 
dayanmayan zilyetlik de olabilir. Dolayısıyla zilyet-
lik, hakka dayanıp dayanmamasına bakılmaksızın 
korunur. Zilyetlik davaları, zilyetliğin bir hak olarak 
değil de, fiili bir durum olarak korunmasına yöne-
liktir. Zilyetlik asli zilyetlik ve fer’i zilyetlik şeklinde 
olabilir. Asli zilyetlik, bir şeye malik sıfatıyla veya 
malik olma iradesiyle zilyet olan kimsenin zilyetliği-
dir. Fer’i zilyetlik ise, bir sınırlı ayni hakka veya bir 
kişisel hakka dayanılarak zilyet olma durumudur. 
Ancak bu durumda eşyanın maliki eşya üzerinde-
ki zilyetliğini kaybetmez; onun zilyetliği asli dolaylı 
zilyetliğe dönüşür. 

Cevap D

19. Bir sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli olan iki 
irade açıklamasından zaman itibariyle ilk önce ya-
pılana öneri (icap) denir. Öneri, tek yanlı ve kar-
şı tarafa varması gerekli bir irade açıklamasıdır. 
Yapılan önerinin istenen hukukî sonucu doğura-
bilmesi için sözleşmenin esaslı unsurlarını içer-
miş olması gerekir. Bir satış sözleşmesi yapılmak 
üzere satıcı tarafından yapılan önerinin, satılacak 
olan malı ve satış bedelini içermesi gerekir. Ayrıca, 
önerinin mutlaka da belli bir kişiye karşı yapılma-
sı şart değildir; kamuya (umuma) karşı da yapı-
labilir. Nitekim mağazaların vitrinlerinde üzerine 
fiyatlarını göstererek mal sergilenmesi; tarife, fiyat 
listesi, katalog ya da benzerlerinin gönderilmesi 
kamuya (herkese karşı) yapılmış açık bir öneridir 
(TBK md.8/II). Soruda C seçeneği dışındaki seçe-
neklerde verilen bilgiler bu unsurları içermektedir. 
A’nın, bir fotoğraf makinesi satan mağazada fiyatı 
600 TL olan makineyi 500 TL’ye almak istediğini 
söylemesi yeni bir öneridir; kabul beyanı değildir. 
Ancak “ısmarlanmamış bir şeyin gönderilmesi” 
öneri sayılmaz. Böyle bir şeyi alan kişi onu geri 
göndermekle veya saklayarak muhafaza etmekle 
yükümlü değildir. (TBK md.7).

Cevap C

20. Borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 
alacaklının bir menfaati bulunmadıkça, borçlu bor-
cunu şahsen (bizzat) ifa etmek zorunda değildir 
(TBK md.83). Bu duruma borçlar hukukumuzda 
“şahsen ifa zorunluluğunun olmaması” denir. Par-
ça borçlarında verilecek şey konusunda borçlunun 
seçim hakkı yokken, cins borçlarında borçlu veri-
lecek şeyi seçebilir. Kanun, bunu açık bir hükme 
bağlamıştır: “Çeşit borçlarında sözleşmeden ve 
işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, verilecek şe-
yin seçimi borçluya aittir, fakat borçlunun seçeceği 
edim/vereceği şey ortalama nitelikten daha düşük 
olamaz.” (TBK md.86). Para borcu, kural olarak 
memleket parasıyla, yani Türk parasıyla ve nakit 
olarak ödenir (TBK md.99).  İki tarafa borç yük-
leyen sözleşmelerde taraflardan birinin önceden 
ifa yükümlülüğü yoksa her iki taraf da edimini aynı 
anda ifa etmek zorundadır. Bu durumda, sözleş-
menin ifası isteminde bulunan taraf, kendi borcunu 
ifa etmiş veya ifasını teklif etmiş olmalıdır. İfa yeri, 
borcun ifa edilmesi gereken yerdir. Borcun ifa yeri, 
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her şeyden önce bizzat taraflarca belirlenmiş ola-
bilir. Bu belirleme, açık olabileceği gibi örtülü de 
olabilir (TBK md.89). Kanun, ifa yerinin belirlen-
mesini kural olarak tarafların iradesine bırakmıştır, 
ancak onların bu hususta bir anlaşmaya varmamış 
ya da varamamış olmalarını göz önünde tutarak, 
ifa yerini belirlemiştir. Yani borç mutlaka da kanun-
da gösterilen yerde ifa edilmek zorunda değildir

Cevap E

21. Örnek olayda sözleşmenin konusunda yanılma 
meydana gelmiştir. Sözleşmenin konusunda ya-
nılma esaslı yanılma hallerinden biri olduğundan, 
Nihat sözleşmeyi tek taraflı irade beyanıyla iptal 
edebilir. Nihat bu hakkını yanılmayı öğrendiği an-
dan itibaren 1 yıl içinde kullanmak zorundadır. Bu, 
hak düşürücü zamanaşımıdır; yani bu süre içinde 
hakkını kullanmadığı takdirde sözleşmeyle bağlı 
olduğunu onamış sayılır.

Cevap D

22. İrade ile irade beyanı arasındaki uyumsuzluğun 
bilmeyerek ve istenmeyerek meydana gelmesine 
irade bozukluğu veya irade fesadı denir. Sözleş-
melerdeki irade bozukluğunun sebepleri Borçlar 
Kanunumuzda açıkça düzenlenmiştir; bu haller 
dışında irade bozukluğu öne sürülemez. İrade ile 
irade beyanı arasındaki istenmeyen uyumsuzlu-
ğu doğuran sebepler, yani irade bozukluğu halleri 
yanılma (hata), aldatma (hile) ve korkutma (ikrah) 
olmak üzere üç tanedir. Fakat yanılmanın irade 
bozukluğu sayılabilmesi için söz konusu yanılma-
nın esaslı yanılma hallerinden biri olması gerekir. 
Saikte yanılma ise esaslı yanılma hallerinden de-
ğildir.

Cevap B

23. Alacağın devri, mahiyeti itibariyle iki taraflı bir 
hukukî işlem, yani bir sözleşmedir. Borçlar Kanu-
numuz alacağın devrinin yazılı şekilde yapılmasını 
öngörmektedir. Bu şekil adi yazılı şekildir. Geçer-
lilik şekli olarak öngörülmüş olan adi yazılı şekle 
uyulmadan yapılan devir hiçbir hüküm doğur-

maz (TBK md. 184/I). Alacağın devri bir “tasarruf 
işlemi”dir; çünkü bu işlemle bir hakkın sahibi de-
ğişmekte, hak başkasına devretmektedir. Alaca-
ğın devri için, borçlunun izninin alınmasına gerek 
yoktur (TBK md. 183/I). Alacak ile birlikte alaca-
ğa bağlı fer’i haklar da kanundan ötürü devralana 
geçer. (TBK md. 189/I). Bu nedenledir ki, alacak 
için gösterilmiş olan aynî ve şahsî güvencelerden, 
yani rehin hakkından ve kefaletten devirden son-
ra devralan yararlanır. Aynı şekilde, alacağın faizi 
de devralana geçer; devirden önce doğmuş olan, 
yani “işlemiş olan faizler” de asıl alacakla birlik-
te devredilmiş olur. (TBK md.189/II). “Alacak bir 
edim karşılığında devredilmişse devreden, devir 
sırasında alacağın varlığını ve borçlunun ödeme 
gücünü garanti etmiş olur”. (TBK md.191/I). Yani 
alacağın ivazlı devrinde alacak yoksa, devreden 
bu durumdan sorumlu olur.

Cevap B

24. Poliçenin ön yüzünde yer alan, muhatabın beya-
nını içermeyen imzası kabul hükmündedir. Sene-
din ön yüzünde yer alan muhatap ve keşidecinin 
imzası dışındaki imza keşideci lehine aval sayılır. 
Aval asıl borçtan bağımsız bir taahhüttür. Aval ve-
ren kişiye avalist denilir. Avalist aval verdiği kişi 
gibi sorumludur. Avalist hamile karşı diğer borçlu-
larla birlikte müteselsilen sorumludur.

Cevap A

25. Ticaret Kanunumuzun 11’inci maddesinin 3’üncü 
maddesine göre; “Ticari işletme, içerdiği malvarlığı 
unsurlarının devri için zorunlu tasarruf  işlemlerinin 
ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün 
halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere 
konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleş-
mesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kira-
cılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet 
haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen 
malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu de-
vir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde 
konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, 
ticaret siciline tescil ve ilan edilir . İşletme adı ka-
rarlaştırılmasa dahi devrin kapsamındadır.

Cevap E
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26. TTK’nın 8’inci maddesine göre; Ticari işlerde faiz 
oranı serbestçe belirlenir. Üç aydan aşağı olma-
mak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte 
tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla 
her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan 
ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu 
fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz. 
Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

Cevap A

27. Anonim şirket, paylı komandit şirket, limited şirket 
sermaye şirketidir. Adi komandit şirket ile kollektif 
şirket şahıs şirketidir.

Cevap B

28. İcra takip işlemleri icra takibinin ilerlemesini sağ-
layan icra organlarınca tesis edilen adli işlemler-
dir. İcra takip işlemi alacaklı lehine borçlu aleyhine 
takibin bir sonraki aşamaya geçmesini sağlar. İlk 
icra takip işlemi icra müdürünün borçluya ödeme 
emri ya da icra emri tebliğ etmesidir. Haciz, sa-
tış gibi işlemler de icra takip işlemlerine örnektir. 
Seçeneklerde yer alan işlemlerden takip talebinde 
bulunmak icra takip işlemi değil taraf takip işlemi-
dir. Alacaklı tarafından yapılır.

Cevap A

29. İcra mahkemesinin kararlarından sadece istihkak 
davası ile ihalenin feshi davasında verilen hüküm-
ler maddi anlamda kesinliğe elverişlidir. Bu iki da-
vada mahkeme her türlü delili serbestçe değerlen-
dirme ve karar verme yetkisine sahiptir.

Cevap D

30. Özel iflas organları 4 tanedir:

 a) I. Alacaklılar Toplantısı

 b) II. Alacaklılar Toplantısı

 c) İflas idaresi

 d) İflas bürosu

Cevap B

İKTİSAT

1. Bir maldan tüketilen miktar arttıkça marjinal fay-
dasının azalması “azalan marjinal fayda yasası” 
diğer ismiyle I. Gossen Kanunu olarak bilinir. II. 
Gossen kanunu ise her mala ayrılan son liranın 
marjinal faydalarının birbirine eşit olmasıdır ve “eş 
marjinal fayda” ilkesi olarak da isimlendirilir.

Cevap D

2. Bir malın fiyatında meydana gelen değişmenin 
miktar üzerinde meydana getirdiği toplam etki, ge-
lir ve ikame etkileri şeklinde iki etkinin toplamın-
dan oluşur. Gelir etkisi, bir malın fiyatında meyda-
na gelen değişmenin, tüketicinin reel geliri yoluyla 
miktar üzerindeki etkisini ifade ederken, ikame 
etkisi fiyatta meydana gelen değişmenin nısbi fi-
yatlar yoluyla miktar üzerinde oluşturacağı etkiyi 
ifade etmektedir.

 İki etkinin toplamından oluşan toplam etki yardımı 
ile alışılmış (sıradan) talep eğrisi çizilir ve eğimi iki 
etkinin toplamına göre değişecektir.

 İkame etkisi yardımı ile ise telafi edilmiş talep eğ-
risi (Hicksgill) çizilir ve bütün mallar için negatif 
eğimli bir eğridir.

Cevap B

3. Monopollü rekabet piyasası tam rekabetten malla-
rın homojen değil farklılaştırılmış olması konusun-
da ayrılır. Tam rekabetin atomisite, mobilte, giriş 
çıkış serbestisi gibi özelliklerini aynen taşımak-
tadır. Robinson ve Chamberlin tarafından ortaya 
atılan monopolcü rekabet teorisine göre firmanın 
talep eğrisi monopol piyasasına benzer şekilde 
negatif eğimlidir. Bu durumda firma denge nokta-
sında tam rekabete göre daha az üretim yapılmak-
ta fakat daha yüksek fiyattan satılmaktadır.

Cevap E

4. Bolluk paradoksu teorisine göre, tarımsal ürünle-
rin bol olduğu zamanlarda fiyat düşer, kıt olduğu 
zamanlarda ise fiyat yükselir. Tarımsal ürün arzına 
göre fiyatlarda meydana gelen bu değişme toplam 
hasılata, esneklik katsayısına bağlı olarak yansı-
yacaktır.
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 Tarımsal ürünlerde talebin fiyat esnekliği katsayısı 
birden küçük olduğu için, fiyatta meydana gelen 
değişme, aynı yönlü olarak toplam hasılatı etkile-
yecektir.

 Sonuç olarak ürün kıt olduğunda fiyatlar ve toplam 
hasılat yükselir, bol olduğu zamanlarda ise fiyat ve 
hasılat düşer.

Cevap E

5. Lerner endeks katsayısı; P MC

P
veya

ed

- 1  ile 

gösterilir.

 Bu durumda fiyat ile marjinal maliyet arasındaki 
fark ne kadar büyükse, monopolcü güç o kadar 
fazladır. Aynı şekilde esneklik katsayısının artma-
sı, monopolcü gücün azalmasına neden olacaktır.

 Esneklik katsayısının azalması ise, monopolcü 
gücü ve lerner endeks sayısını arttıracaktır.

Cevap A

6. Mal ve faktör piyasasında rekabetçi şartlar geçerli 
ise, bu durumda;

 MVPL = MRPL = MICL = AICL = W eşitliği geçerlidir.

 MVPL, emeğin marjinal ürün değerini ifade eder ve 
MPPL*P ile bulunur.

 MRPL, emeğin marjinal ürün gelirini ifade eder ve 
MPPL*MR ile bulunur. (P = MR)

 MICL, emeğin marjinal faktör maliyetini ifade eder 
ve son işçiye ödenen ücreti ifade eder. Tam reka-
bet piyasasında ücretler piyasada belirlenir ve iş-
çiler ücrete müdahale edemez ve her yeni işçiye 
ödenen ücret aynıdır. Bu durumda MICL ortalama 
ücrete eşit olacaktır.

 Firmanın emek talep eğrisi emeğin marjinal ürün 
hasılatına eşittir.

Cevap A

7. İki firmalı Cournot anlaşmasız oligopol modelinde, 
her bir firma tam rekabet üretim düzeyinin üçte bi-
rini üretmekte ve iki firmanın toplam üretimi tam 
rekabet üretim düzeyinin üçte ikisine ulaşmakta-
dır.

 Firma sayısının 3 olması durumunda Cournot mo-
deline göre her bir firma tam rekabet üretim düze-
yinin dörtte birini karşılayacak, toplam üretim ise 
tam rekabet üretim düzeyinin dörtte üçü olacaktır.

 Monopolcü firma tam rekabet üretim düzeyinin ya-
rısını üretmektedir ve her durumda Cournot mo-
delindeki üretim düzeyinden daha düşük üretim 
yapmaktadır.

Cevap D

8. Talep eğrisinin sağa doğru kayması, malın fiyatı 
dışındaki etkenler nedeniyle oluşabilir. Malın fi-
yatındaki bir değişme eğrinin konumunu değiştir-
meyecek, sadece eğri üzerinde harekete neden 
olacaktır. İktisatta talep edilen miktarın değişmesi 
olarak ifade edilir.

Cevap D

9. Bir malın üreticilerine yönelik birim başına sabit 
vergi konulması durumunda arz eğrisi sola doğru 
kayacak ve malın fiyatı ve satış miktarı değişecek-
tir.

 Verginin, malın satış fiyatına yansıtılması ile ilgili 
temel kural, esnekliği az olan kesimin verginin ço-
ğunu üstlenmek zorunda olduğudur.

 Esnekliği düşük olan verginin çoğunu, esnekliği 
sıfır olan ise verginin tamamını üstlenmek zorun-
dadır.

 Talep esnekliğinin daha yatık olması, yani esnek-
liğinin fazla olması durumunda, üreticiler vergiyi 
tüketiciye yansıtamayacak ve verginin çoğunu 
üstleneceklerdir. Böylece verginin fiyat üzerindeki 
etkisi sınırlı olacaktır.

Cevap D
10. Teknoloji ve üretim faktörleri veri iken, bir ülke-

nin iki mal ürettiği varsayımı altında ulaşabileceği 
maksimum üretim bileşimlerini gösteren eğri üre-
tim imkanları eğrisi olarak isimlendirilir.

 Eğri üzerinde hareket ettikçe bir maldan daha faz-
la üretilirken, diğer malın üretiminden vazgeçilmek 
durumundadır ve bu fırsat maliyeti kavramı ile ifa-
de edilir.

 Fırsat maliyet kavramı, D
D
Y

X
 ile ölçülür ve bu de-
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ğer eğrinin eğimine ve marjinal dönüşüm oranına 
eşittir.

 Doğrusal ve negatif eğimli olan bir dönüşüm eğri-
si üzerindeki her noktada eğim, fırsat maliyeti ve 
marjinal dönüşüm oranı sabittir fakat bire eşit ol-
mak zorunda değildir.

Cevap C

11. Toplam talep eğrisi mal, para ve tahvil piyasasında 
eş anlı dengesinin sağlandığı fiyatlar genel düzeyi 
ile milli gelir arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. 
Toplam talebin negatif eğimli olması, fiyatlar genel 
düzeyi ile milli gelir düzeyi arasında ters yönlü ilişki 
olduğunu ifade eder ve nedenleri şu şekilde sırala-
nabilir.

 → Reel Balans etkisi: Fiyatlar genel düzeyi ar-
tınca, reel para arzı azalır, reel servet stoku azalır, 
reel servetteki bu azalış tüketimin ve beraberinde 
gelir düzeyinin azalmasına neden olur.

 Faiz Etkisi: Fiyatlar genel düzeyi artınca, reel 
para arzı azalır ve faiz oranlarının artmasına ne-
den olur. Faizlerdeki bu artış yatırımları ve dolayı-
sıyla gelir düzeyini azaltır. 

 → Dış ticaret etkisi: Fiyatlar genel düzeyi artın-
ca, reel para arzı azalır, ülke içi fiyatların artması 
net ihracatın azalmasına ve milli gelir düzeyinin de 
azalmasına neden olur. 

Cevap D

12. Dışa kapalı bir ekonomide çarpan;

 k
c c

c c

c s s s

e = −
=
−

= =

+ = = − =

1

1
4

1

1

3

4
0 75

1 1 0 75 0 25

,

, .

 Dışa açık ekonomide çarpan;

 k
c m m

me = − +
=
− +

+ =
1

1
2

1

1 0 75
0 5 2 1

,
, .

 m = 0,25
Cevap A

13. Keynes’in mutlak gelir hipotezine göre tüketim cari 
gelire (harcanabilir gelir) bağlıyken, Modigliani’nin 
yaşam boyu gelir hipotezinde, tüketim yaşam boyu 
elde edilebilecek gelir beklentisine bağlıdır.

Cevap C

14. Yatırımların faiz esnekliğinin (b katsayısı) yüksek 
oması, yatırımların faizdeki değişmelere son de-
rece duyarlı olduğunu ve faiz oranlarında küçük 
bir değişmenin yatırımları faizdeki değişimden çok 
daha fazla etkileyeceğini ifade etmektedir. Yatı-
rımların faize duyarlılığını gösteren “b” katsayısı 
IS eğrisinin eğimini göstermektedir. Buna göre IS 
eğrisinin eğimi;

 IS eğimi= 
1

k be ×
 ile bulunur. Buna göre “b” katsa-

yısının artması IS eğrisinin eğimini azaltacak ve 
yatıklaştıracaktır.

 Aynı zamanda IS eğrisi yatıklaşacaktır. Para arzı 
artışları sonucu LM eğrisi sağa kayar ve azalan 
faizler, “b” katsayısının yüksek olması nedeniy-
le yatırımları daha çok etkiler. Faizlerdeki düşme 
nedeniyle artan yatırımlar milli gelirinde artmasına 
nedene olacaktır.

Cevap E
15. Okun Yasası →Büyüme Oranı-işsizlik. Okun’a 

göre % 2,25’in üzerinde yaşanan her yüzde birlik 
büyüme, ülkedeki işsizlik oranını 0,5 puan azalta-
caktır. “U” işsizlik, “g” reel büyüme hızını göster-
mekte iken formül şu şekilde yazılabilir.

 ∆U = –0,5·(g – 2,25) 

 Laffer Yasası → Vergi Oranı – Vergi Hasılatı

 Beveridge → Açık iş oranı – işsizlik

 Philips Eğrisi → Enflasyon – İşsizlik

 Bawerk Yasası → Bugünkü faiz değeri – Gele-

    cekteki Faiz değeri

Cevap D

16. Monetaristlere göre; para arzındaki artış kısa 
dönemde reel milli gelir ve fiyatlar genel düzeyini, 
uzun dönemde ise yalnızca fiyatlar genel düzeyini 
artırır. 

 → Para arzı arttı
LRAS (P = Pe)

SRAS2 (Pe)
SRAS1 (Pe)

AD2 (P)
A

B

Y

P

Y = YN

C

AD1 (P)

ğında AD artar 
ve eğri sağa 
doğru kayar.

 → Yeni denge 
noktası olan “B” 
noktasında ger-
çekleşen enf-
lasyon bekle-
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nen enflasyonun üzerine çıkmıştır, yani enflasyon 
beklentisinde karar birimleri yanılmıştır.

 → Yanılma nedeniyle işçiler çalışmalarını, firmalar 
üretimlerini artırır ve kısa dönemde milli gelir ar-
tar.

 → İşçilerin, yanılgılarının farkına varıp beklenen 
fiyat düzeylerini gerçekleşene uydurmaları sonucu 
kısa dönem arz eğrisi (SRAS) sol yukarıya kayar 
ve uzun dönemde denge “C” noktasında sağlanır.

 → Sonuç olarak uzun dönemde fiyatlar genel dü-
zeyi yükselir, milli gelir yine tam istihdam düzeyin-
de sağlanır.

Cevap B

17. Enflasyonist açık, ekonomideki denge milli gelir 
düzeyinin, tam istihdam milli gelir düzeyinden yük-
sek olması durumunda ortaya çıkacaktır. Bu du-
rumda ekonominin tam istihdam dengesine ulaş-
ması için daraltıcı politikalar yoluyla toplam talep 
azaltılmalı ve talep fazlası nedeniyle ortaya çıkan 
enflasyonist süreç kontrol altına alınmalıdır.

 Toplam talebi azaltıcı bir para politikası daraltıcı 
para politikası şeklinde uygulanmalıdır. Reeskont 
oranlarının arttırılması ile borçlanma maliyetleri 
yükselen bankalar, Merkez Bankası kaynaklarına 
daha az başvuracak ve rezervlerdeki azalış ile bir-
likte para arzı azalacaktır. Diğer şıklarda yer alan 
politikalar para arzını genişletici etki yaratacaktır.

Cevap C

18. Ödemeler dengesi (BP) doğrusu net ihracat doğ-
rusu (XN) yardımı ile çizilir. Devalüasyon nedeniy-
le, Marhall-Lerner koşulu geçerli iken net ihracat 
artar ve doğru paralel olarak sağa kayar. Net ih-
racat doğrusunun kayması, farklı faiz ve milli gelir 
düzeylerindeki ödemeler dengesini ifade eden BP 
doğrusunun da sağa kaymasına neden olur. Do-
layısıyla net ihracatın artması ile, aynı milli gelir 
düzeyinden ülkeye döviz girişi hızlanacak ve BP 
eğrisi aynı milli gelir düzeyinden daha düşük faizi 
ifade edecek şekilde sağa kayar.

Cevap E

19. Para çarpanı şu formülle ifade edilir.

 Çarpan
c

c r e
=

+
+ +
1

 Reeskont oranlarındaki artış, bankaların borçlan-
ma maliyetini arttırır. Bu durum bankaların kendi-
lerini daha güvende hissetmek için atıl rezervleri-
ni (e katsayısı) arttırmalarına neden olacaktır ve 
para çarpanının küçülecektir.

Cevap E

20. Friedman’a göre paranın dolanım hızı uzun dö-
nem ortalama geliri ifade eden sürekli gelire bağlı-
dır ve bu sebeple istikrarlıdır.

Cevap A

21. Fonlar, Merkez Bankası bilançosunun yüküm-
lülükler kısmında yer almaktadır. Fonlar dışında 
para politikasından doğan yükümlülükler, tedavül-
deki banknotlar gibi kalemlerde bilançonun pasif 
kısmında yer almaktadır.

Cevap B

22. Merkantilizm servetin ve ülkelerin siyasi ve eko-
nomik gücünün kaynağının değerli maden stoku-
nun arttırılması ile mümkün olduğunu, bu neden-
le özellikle dış ticaret konusunda yoğun devlet 
müdahalesinin gerekliliğini savunan bir ekoldür. 
Ödemeler dengesinde fazlalığın sağlanması ve bu 
şekilde altın stokunun artırılması için iç ve dış eko-
nomide yoğun devlet müdahalesini savunur. Dış 
ticarete temel bakış açıları serbest ticaret değil, 
korumacılık üzerinedir. Ancak merkantilistler ham-
madde ithalatı konusunda yasaklayıcı tavır içinde 
olmamışlardır.

Cevap D

23. Raymond Vernon tarafından geliştirilen teori; Yeni 
dış ticaret teorileri arasında yer almaktadır. Bu te-
oriye göre bir ülke malı icat ettikten sonra malını 
önce kendi iç talebine yönelik üretecektir. Malın ih-
raç edilmesi ile birlikte, özellikle emek konusunda 
maliyet avantajına sahip olan taklitçi ülkeler, ucuz 
üretimi kullanarak zamanla taklit ettikleri malın ih-
racatçısı haline gelecekleridir. Bu teori klasik dış ti-
caret teorileri arsında değil, yeni dış ticaret teorileri 
arsında yer almaktadır.

Cevap E
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24. Ekonomik entegrasyon, birleşen ekonomiler ara-
sında ticaret ve üretim faktörlerinin hareket ser-
bestisinin sağlanması ve sosyal sınıflar, bölgeler 
ve üye ülkeler açısından fırsat eşitliğinin gerçek-
leşmesi sürecini ifade etmektedir. 

 Ekonomik entegrasyonun aşamaları;
 Serbest ticaret, ticareti kısıtlayıcı ve engelleyici 

tarifelerin ve kotaların üye ülkeler arasında kaldı-
rıldığı, birlik dışındaki ülkelere ise ortak bir güm-
rük tarifesinin uygulama zorunluluğunun olmadığı 
ekonomik bütünleşme şeklidir.

 Gümrük birliği, serbest ticaret bölgesinin ileri saf-
hasını ifade eder. Üye ülkelerin birbirinden gümrük 
vergisi almama esasına dayanan gümrük birliği, 
üye ülkelerin kendi aralarında gümrük tarifelerini 
ve miktar kısıtlamalarını kaldırmanı ifade etmek-
tedir. Üye ülkeler dışındakilere ise ortak dış tarife 
uygulamasına gidilmektedir. Üretim faktörlerinin 
serbest dolaşımı söz konusu değildir.

 Ortak Pazar, üye ülkeler arasında tüm tarifelerin 
kaldırıldığı, üye olmayan ülkelere ortak tarifenin 
uygulandığı, bütün bunların yanı sıra üretim fak-
törlerinin de serbestisinin bulunduğu entegrasyon 
aşamasıdır.

 İktisadi birlik, üye ülkeler arasında para ve mali-
ye politikalarının uyumlaştırılmasını ifade etmekte-
dir.

 Siyasi birlik,  iktisadi birliğin sağlanmış olması 
beraberinde güvenlik, savunma gibi konularda da 
entegrasyonun sağlanmasını ifade eder. Siyasi 
birlik esasen iktisadi birliğin bir sonucu olarak orta-
ya çıkmaktadır.

Cevap E

25. F. Perroux tarafından 1949 yılında geliştirilen “Bü-
yüme Kutbu” kavramı, bir firma veya endüstrinin 
hakim (kutup) olması sonucunda, o bölgede yakla-
şık on firmayı etkilediğini ve sonuçta bu etkileşimin 
geride kalan firma veya endüstrileri kutba doğru 
çekmesini ifade etmektedir.

Cevap A

26. Solow Artığı: işçi başına büyüme hızının, ne kada-
rının teknolojik gelişmeden kaynaklandığını ifade 
eder. Yani emek ve sermaye miktarındaki değiş-
melere bağlı olmayan, sadece teknolojik değişme-
ler ile ortaya çıkan faktör verimliliğine bağlı olan 

mal ve hizmet miktarındaki artışı yani büyümeyi 
ifade eder.

Cevap D

27. Clark’a göre, büyüme ile birlikte, birincil üretimin 
payı azalırken, ikincil ve üçüncül üretimin payının 
artmasının temel olarak iki nedeni vardır.

 1. Engel kanunudur. Birincil sektörde üretilen 
mallara ilişkin talebin gelir esnekliği düşük 
iken, diğer sektörlerdeki mallara ilişkin talebin 
gelir esnekliği yüksektir.

 2. Verimliliktir. İkincil ve üçüncül sektörde emek 
faktörünün verimliliği daha yüksektir.

Cevap A

28. Enflasyon hedeflemesine yönelik ön hazırlıklar 
ülkemizde 2001 yılında başlamış ve 2003 yılında 
uygulanmaya başlamıştır. 2005 yılı sonuna kadar 
örtük enflasyon hedeflemesi şeklinde yürütülen 
sistem, 2006 yılı başından itibaren kamuya açık-
lanan enflasyon hedefi ile açık enflasyon hedefle-
mesine dönüşmüştür.

Cevap C

29. 2001 Şubat krizinin nedenleri

 • Aşırı değerli TL

 • Yüksek cari açık

 • Kamu bankalarının görev zararları

 • Özel bankaların ve şirketlerin açık pozisyon 
nedeniyle oluşan kur riski

 • Bankacılık sektöründeki düzenlemelerin yeter-
sizliği

 • 2000 Kasım krizi nedeniyle istikrar programına 
olan güvenin azalması

 • Siyasi istikrarsızlık ve Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında yaşanan gerginlik

Cevap E

30. Temel Ekonomik Göstergeler analizine göre 
Türkiye’nin 2013 yılı dış ticaret dengesi -98 milyon 
dolar  olarak gerçekleşmiştir. İthalat 251.500 mil-
yon dolar, ihracat ise 153.500 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Cevap B
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MALİYE

1. Mülkiyet haklarını ortadan kaldırmak dışsallığı 
daha da artırır. Dışsallığın giderilmesi için mülkiyet 
haklarını tanımlamak gerekir. Diğer bir anlatımla 
özellikle, göller, plajlar ve ormanlar gibi serbest 
mallar üzerindeki dışsal zararları gidermenin yolu 
bu alanların mülkiyetinin çeşitli biçimlerde kişi ve 
kurumlara tahsisidir. Böylece bu alanlar, sahiple-
rince korunarak dışsallıklar giderilmiş olacaktır. Bu 
görüş mutlak bir doğru değil, sadece bir teoridir

Cevap C

2. Gelir yaklaşımı, devlet faaliyetlerinin milli gelir üze-
rindeki etkilerini analiz etmektedir.

Cevap D

3. K. Arrow’a göre oylama paradoksunun olma-
masının şartlarından birisi “İlgisiz alternatiflerin 
bağımsızlığı”dır. Oysa C şıkkında “İlgili alternatif-
lerin…” ifadesi kullanılmıştır

Cevap C

4. Oy birliği ve oy birliğinin pareto etkin olduğu konu-
sundaki fikirler ilk defa K. Wicsell tarafından gün-
deme getirilmiştir. Hatta bütçenin parlamento ona-
yının da oy birliğiyle yapılmasını savunmaktadır.

Cevap D

5. Eğitim ve sağlık harcamaları gelir dağılımını dü-
zenler.

 Adalet ve savunma harcamaları gelir dağılımını 
değiştirmez.

 İktisadi transfer harcamaları tüketiciye yansıtılabil-
dikleri ölçüde gelir dağılımını düzenleyici etki do-
ğurur. 

Cevap E

6. Personel harcamaları ekonomik tasnif içerisinde 
yer alan cari harcamalar içerisinde yer almaktadır. 

 Şıklar incelendiğinde; C ve E şıkları genel hizmet-
lere yönelik harcamalar, A şıkkı ekonomik hizmet-
lere yönelik harcamalar, D şıkkı ise sosyal hizmet-
lere yönelik harcamalardır. 

Cevap B

7. Üretici sübvansiyonu devletin mal ve hizmet üre-
ticilerine çeşitli biçimlerde sağladığı ayni ve nak-
di desteklerdir. Örneğin sanayi kesimine devletin 
düşük fiyattan elektrik satması üretici sübvansiyo-
nudur. Üreticiye verilen sübvansiyonlar, üreticilerin 
üretim maliyetlerini azaltmaktadır. Dolayısıyla süb-
vansiyondan yararlanan üretici, ürettiği malı daha 
düşük fiyattan tüketicilere satabilir. Eğer bu şekilde 
bir politika uygulayarak tüketicilere daha düşük fi-
yattan mal satımı söz konusu olursa, üreticiye ve-
rilen sübvansiyondan tüketici de yararlanmış olur. 
Böylelikle sübvansiyon tüketiciye yansımış olur ve 
gelir dağılımını düzenleyici etki ortaya çıkar. Ancak 
üretici aldığı sübvansiyonu tüketiciye yansıtmaz 
ise gelir dağılımını bozucu etki ortaya çıkar.

Cevap C

8. Bütçe maksimizasyonu yaklaşımı ile seçmen ve 
siyasi parti davranışları yaklaşımı kamu harcama-
larının artışını açıklayan mikro yaklaşımlardandır. 
Diğer görüşler kamu harcamalarının artışı ile ilgili 
makro yaklaşımlardandır.

Cevap E

9. Günümüzde vergi tahsil yöntemi olarak mükellefin 
bizzat vergi dairesine ödemesi ve vergi sorumlu-
sunun vergiyi kaynağında keserek vergi dairesine 
yatırması usulleri kullanılmaktadır. Verginin kay-
nağında kesilmesi, stopaj veya tevkifat olarak da 
adlandırılmaktadır. 

 Maktu usul ile imtiyaz usulü vergi tahsil yöntemi 
değildir.

 Karine usulü ile götürü usul, vergi tahsil yöntemi 
değil matrah tespit yöntemidir

Cevap B

10. Vergilerin mal fiyatları içerisine gizlenerek mükel-
leflere hissettirilmeden alınmasına mali anestezi 
denir. Mali anestezi, daha çok tüketim vergilerinde 
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin mali anestezinin 
en yaygın olduğu vergiler KDV, ÖTV, ÖİV vb. tü-
ketim vergileridir. Mali anestezi, mükelleflerin vergi 
yükünü fark etmelerini engellemektedir. Bu neden-
le, vergiye karşı tepki azalmakta ve idarenin vergi 
tahsilâtı kolaylaştırmaktadır.

Cevap A



A GRUBUDENEME SINAVI ÇÖZÜMLERİ - 1

12

BA
ŞK
EN
T

KA
Rİ
YE
R

11. Vergi kanunları, vergi ile ilgili bakanlar kurulu ka-
rarları, genel tebliğler gibi vergi mevzuatına ilişkin 
düzenlemelerin sık sık değiştirilmemesi vergide 
istikrar ilkesi olarak ifade edilmektedir. Mevzuata 
ilişkin düzenlemelerin sık sık değiştirilmesi, mükel-
lefin ve vergi idaresinin vergiye uyumunu olumsuz 
etkilemektedir.

Cevap A

12. Azalan oranlı tarife Türk vergi sisteminde kullanıl-
mamaktadır. Müterakki tarife, artan oranlı tarifenin 
diğer ismidir. Gelir vergisinde ve veraset ve intikal 
vergisinde kullanılmaktadır. Mütenasip tarife, tek 
oranlı tarifenin diğer ismidir. Türkiye’de birçok ver-
gide kullanılmaktadır

Cevap B

13. Ön mali kontrol işlemi kamu harcamacı birimlerin-
de harcama yapılmadan son bir kez kontrol ya-
pılmasını ifade eder. Bu işlem harcama belgeleri 
üzerinde kurumun mali hizmet birimince yapılır.

Cevap A

14. Soruda, harcamaların yapılış aşamasının birincisi 
olan “Yüklenmeye Girişilmesi” işleminin tanımı ve-
rilmiştir. Bu işlem Harcama Yetkililerince yapılmak-
tadır.

Cevap D

15. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Maliye Bakanlı-
ğı bünyesinde oluşturulmuş bir kuruldur. 7 üyeden 
oluşur. Her üye 5 yıllığına seçilir.

Cevap E

16. 5018 sayılı Kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü özel bütçeli idareler içerisinde sayılmıştır.

Cevap E

17. İhale yöntemi çoklu fiyat ve tek fiyat yöntemleridir. 
Çoklu fiyat yöntemi kapalı zarf usulü ve müzakere 
yöntemidir. Türkiye’de uygulanan yöntem kapalı 
zarf usulüdür.

Cevap C
18. TAP sistemi, musluk sistemi olarak da bilinir. Türki-

ye’de 1988 yılında başlamış bir uygulamadır. Ta-
sarruf sahiplerinin istedikleri zaman satın alabile-
cekleri uzun vadeli ve değişken faizli tahvillerdir. 
Bu uygulamadan amaç tasarrufu düşük olan ke-
simlerinde devlet tahvili satın alabilmelerini sağ-
lamaktır. Tap sisteminde tahvilin sahibi hazinedir 
ancak Merkez Bankası tahvilleri depolamakta ve 
satışına aracılık etmektedir.

Cevap C

19. 2001 yılına kadar her sene merkez bankası ha-
zineye bütçe açıklarının finansmanı için belli bir 
oranda karşılıksız avans vermekteydi. 2001 yılın-
da, Merkez Bankasının özerkleştirilmesiyle mer-
kez bankasına sadece fiyat istikrarını sağlama 
görevi verilmiştir. Bu nedenle karşılıksız avans 
uygulaması kaldırılmıştır. Karşılıksız avans uygu-
lamasının kaldırılmasıyla enflasyon oranları hızla 
düşmüştür.

Cevap A

20. Özel borçlar mutlaka rızaya dayanırken devlet 
borçları bazen rızaya dayanır bazen de dayanma-
yabilir.

Cevap D

21. Maliye politikası araçları; vergiler, kamu harcama-
ları ve borçlanmadır. Bu bağlamda C şıkkında be-
lirtilen açık piyasa işlemleri, maliye politikası aracı 
değildir. Açık piyasa işlemleri, piyasadaki para arz 
ve talebini ayarlamak için Merkez Bankası’nca kul-
lanılan bir Para Politikası aracıdır

Cevap C
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1 İsmail Türk: Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş 12.baskı, Ankara 1998, s. 98-102
2 Abuzer Pınar; Maliye Politikası, Teori ve Uygulama, Naturel Yayınları, Ankara 2006, s.140
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22. Otomatik stabilizatörler; ekonominin kendi iç ya-
pısında var olan ve konjonktürel dalgalanmaların 
dengeye gelmesinde otomatik olarak rol oynayan 
unsurların ortak adıdır. Otomatik stabilizatörleri 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz1;

 1.Vergi Hâsılatında Meydana Gelen Otomatik 
Değişmeler: Vergi sisteminde artan oranlı tarife-
nin uygulanması, ekonominin genişleme dönemin-
de kendiliğinden bütçe fazlası oluşturarak, aşırı 
genişlemeyi engellemektedir. Daralma döneminde 
ise bütçe açığı oluşturarak aşırı daralmayı engel-
lemektedir. Böylece hiçbir hükümet müdahalesine 
gerek kalmadan ekonomik istikrar artan oranlı tari-
fe aracılığıyla sağlanacaktır.  

 2.İşsizlik sigortası kesenekleri ve işsizlik yar-
dımları: genişleme sürecini yaşayan bir ekonomi-
de yapılan işsizlik sigortası kesintileri talebi kısa-
rak enflasyonist baskıları azaltır. Ekonomi daralma 
sürecine girdiği zaman ise işsizlere işsizlik maaşı 
şeklinde ödeme yapılır. Bu maaş ödemeleri eko-
nominin tekrara canlanmasını sağlar.  

 3.Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve 
fazlaları; ekonominin genişleme döneminde bi-
reylerin ve kurumların gelirleri arttığı için bütçe ge-
lirleri giderlerini aşar. Bütçe fazlası meydana gelir. 
Ortaya çıkan bütçe fazlası ekonominin daralma 
sürecine girmesine yol açar. Ekonomi daralma sü-
recine girdiğinde vergi gelirleri azalır. Bütçe açığı 
oluşur. Oluşan bütçe açığı ekonominin canlanma-
sına yol açar. 

 4.Tarım ürünleri alımları ve çiftçilere yönelik 
yardımlar; tarım ürünlerinin bol olduğu dönemler-
de ürün fiyatları düşme eğilimindedir. Bu düşmeyi 
önlemek için devlet ürün alımı yapar. Böylece üre-
ticileri korumuş olur. Daha sonra ürün fiyatlarının 
düştüğü dönemde devlet daha önceden almış ol-
duğu ürünleri satar. Böylece üreticileri korur. 

 5.Kurum ve aile tasarrufları; ekonominin geniş-
leme döneminde kurum ve aile tasarrufları artar. 
Tasarrufların artması talebi azalttığı için enflas-
yonist baskılar ortadan kalkar. Ekonomi daralma 
sürecine girdiği zaman bu tasarruflar harcanır ve 
ekonomi tekrar canlanma sürecine girer.  

 6.Firmaların üretim stokunda meydana gelen 
artış ve azalışlar; firmalar fazla üretim yaptıkla-
rında bu fazla kısmı stoklarına alırlar, böylece ürün 

fiyatlarının düşmesi önlenmiş olur. Daha sonraki 
dönemlerde ürün talebi arttığı zaman stoklarındaki 
ürünleri satarlar ve ürün fiyatlarının düşmesini en-
geller.

Cevap C

23. Ekonomide yaşanan durgunluğu giderebilmek için 
toplam talebi artırıcı ve ekonomiyi canlandırıcı 
politikalar uygulamak gerekir. Bu bağlamda, piya-
sada bireylerin ve kurumların satın alma gücünü 
artıracak politikalar gereklidir. Söz konusu amaç 
için telafi edici bütçe politikası olarak kamu harca-
malarının artırılması ve vergilerin azaltılması ge-
rekecektir. Diğer taraftan emisyona başvurulması 
da ekonomiyi canlandıracaktır. Şıklar incelendi-
ğinde B şıkkında belirtilen politika durgunluğun 
giderilmesine ters bir uygulamadır. Şöyle ki kamu 
harcamalarının artırılmasıyla beraber vergiler de 
artırıldığı takdirde ekonomide canlanma olmaz.

Cevap B

24. Bu soru şu formülle çözülebilir2; ∆B = B( r – g) – f
 ∆B = borç stokundaki değişmedir. 

 B = bir önceki yılın borç stokudur. 

 f = faiz dışı fazladır. 

 r = faiz oranları ve g = büyüme oranıdır. 

 Verileri yerine koyarsak; 

 ∆B = (320.000 – 300.000) = 20.000 dolar 

 B = 300.000 dolar f = ?    r = %15    g = %5

 Buradan

 → 20.000 = 300.000(%15 – %5) – f

 → f = 30.000 – 20.000 = 10.000 dolardır. 

Cevap D

25. VUK’a göre Defter-i kebiri tasdik ettirmek gerek-
mez. Diğer şıklarda belirtilen defterlerin kullanıl-
maya başlanmadan önce mutlaka tasdik ettirilme-
si gerekmektedir.

Cevap D
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26. Normal durumlarda dava açma süresi, vergi ve 
ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 
başlarken uzlaşma durumunda dava açma süresi 
uzlaşmanın gerçekleşmediğine dair tutanağın dü-
zenlendiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Cevap E

27. Vergi kanunlarında süre belirtilmemişse, VUK’a 
göre vergi idaresi 15 günden az olmamak üzere 
özel süre verebilmektedir.

Cevap A

28. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleş-
tirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayı-
şına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları 
tutarının %100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge 
indirimi” kanunen kabul edilmiş indirilebilecek gi-
derlerdendir (KVK md.10).

Cevap C

29. KDVK (md.41 ve md.46)’ya göre KDV beyanna-
mesi aylık verilir. İzleyen ayın 24’üne kadar beyan 
edilip, 26’sına kadar ödeme yapılır.

Cevap A

      

30. Gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası ve tahsil 
esası öngörülmüştür. Ticari ve zirai kazançta ta-
hakkuk esası diğer gelir unsurları olan ücret, ser-
best meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul 
sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlarda tahsil 
esası öngörülmüştür.

Cevap E

MUHASEBE

1. 

Aktif Hesaplar (Varlık) Pasif Hesaplar (Kaynak)

(+) (–) (–) (+)

Gider Hesapları Gelir Hesapları
(+) (–) (–) (+)

 Varlık hesaplarındaki artışlar borçlandırılırken aza-
lışlar da hesaplar alacaklandırılmaktadır. Varlık fi-
nansmanında kullandığımız kaynak hesaplarında 
ki bunlar  Yabancı kaynaklar(kısa vadeli, uzun va-
deli ) ve Öz kaynaklarda artış olduğunda hesap 
alacaklandırılır. Azalış olduğunda hesap borçlan-
dırılır. Gelir hesaplarında artış olduğunda hesap 
alacaklandırılır. Gider hesaplarında hesapta artış 
olduğunda hesap borçlandırılır azalış olduğunda 
hesap alacaklandırılır

Cevap A

2. Muhasebe dışı envanter; İşletmenin bilanço 
günü itibariyle varlık ve borçlarının değerlerinin 
tespit ve takdirine ilişkin işlemlere denir. Diğer bir 
ifadeyle, varlık, borç ve sermayenin saymak, tart-
mak, ölçmek ve değerlendirmek suretiyle gerçek 
değerlerinin tespit edilmesine denir. 

 Muhasebe içi envanter; Dönem sonu envanter 
işlemlerinden sonra bulunan sonuçların muhase-
be kayıtları ile karşılaştırılarak hesapların gerçek 
durumunu ifade eder duruma getirilmesi işlemine 
denir. Muhasebe içi envanter işlemleri gerekli dü-
zenleyici muhasebe kayıtlarını kapsar.

 Muhasebe içi envanter işlemleri aşağıdaki işlem-
lerden oluşur:

 • Sayım sonuçları ile geçici mizanı karşılaştıra-
rak farklılıkları bulmak

 • Farklılıkların giderilmesi için gerekli kayıtları 
yapmak

 • Dönem sonu yansıtma hesaplarını kapatmak

 • Yansıtma ve maliyet hesaplarını kapatmak

 • Gelir tablosunu düzenlemek

 • Gelir tablosu hesaplarını ilgili sonuç hesapları-
na devrederek kapatmak
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 • Kesin mizanı düzenlemek 

 • Kapanış bilançosunu hazırlamak

 • Kapanış kaydını yapmak

 Değerleme;  İşletmenin varlıklarının ve borçları-
nın ulusal para ile ifade edilmesidir

Cevap C

3.  02.11.2013 tarihinde mal satış kaydı

Alacak Senetleri
 Yurt İçi Sat.

28.800
28.800

 02.01.2014

Kasa (TL)
 Alacak Sen.
 Kambiyo Karı

33.000
28.800 
4.200

Cevap A

4. 

75 gün

15.10.2013 01.01.2014 15.04.2014

105 gün

 15.10.2013’de Bankaya para yatırıldığında

Bankalar
 Kasa

30.000
30.000 

 31.12.2013 dönem sonunda tahakkuk eden faiz

 F
x x

= =
30 000 18 75

36 000
1 125

.

.
.

Gelir Tahakkukları
 Faiz Gelirleri

1.125
1.125

 15.04.2014 vade tarihinde kalan 105 günlük faizi 
ve önceki tahakkuk eden faiz ve anapara vade so-
nunda tahsil edilir. ( Stopaj %10)

 Stopaj= (1.575 + 1.125) x 0.10 = 270

Kasa
Peşin Öden. Ver. ve Fon
          Kasa
          Gelir Tahakkukları
          Faiz Gelirleri

32.430
270

30.000 
1.125
1.575

Cevap D

5. İşletme, 1 Aralık 2013’de satılan mal karşılığında 
senet alırsa, şu kayıt yapılır.

 (20.000 * 1.9 = 38.000 TL) 

Alacak Senetleri
 Yurt İçi Sat.

38.000
38.000

 Dönem sonunda yabancı paranın değeri düştüğü 
için kur farkından dolayı şu kayıt yapılır.

  [ (1.7 – 1.9) * 20.000 ] = –4.000 TL

Kambiyo Zararları
 Alacak Senetleri

4.000
4.000

Cevap C

6. (20.000 * 1.85) = 37.000

Kasa Hesabı
 Alacak Senetleri
 Kambiyo Kar. Hes.

37.000
34.000
3.000

Cevap D

7. Alacak senetleri hesabı, işletmenin faaliyet konu-
sunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından  kay-
naklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar. 

 • Senet alındığında alacak senedi hesabı borç-
lanır

 • Senet tahsil edildiğinde alacak senedi hesabı 
alacaklanır 

 • Senet ciro edildiğinde alacak senedi hesabı 
alacaklanır

 • Senetli alacak şüpheli duruma düştüğünde 
alacak senetleri hesabı alacaklanır

 • Hatır senedi alındığında alacak senetleri hesa-
bı borçlanır

 • Senet iskonto ettirildiğinde (kırdırıldığında) ala-
cak senetleri hesabı alacaklanır

 • Senetsiz alacağa karşılık senet alındığında 
alacak senetleri hesabı borçlanır

 Alacak senedi için reeskont hesaplandığında aşa-
ğıdaki gibi kayıt yapılır.

657 Reeskont Faiz
Geliri Hesabı
 122 Alacak
 Senetleri

********

********

 Dolayısıyla, reeskont hesaplandığında 121 Alacak 
Senetleri hesabı kullanılmaz.

Cevap C
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8. Aralıklı envanter yönteminde dönem sonu mal 
mevcudu ticari mallar hesabında takip edil-mez. 
Dönem sonu mal mevcudu Aralıklı Envanter de 
STMM hesaplanmasında kullanılır. Ticari Malla-
rın borç kalanı “Alınan Malların Maliyeti” hesabını 
bize verir. Alınan malların maliyetinden de “Dönem 
sonu mal mevcudu” çıkarıldığında  STMM hesap-
lanır. 

Ticari Mallar
D.B.M.M ALIŞ İADESİ
MAL ALIŞI ALIŞ İSKONTOSU
ALIŞ GİDERİ

Cevap B

9. Ticari mallar hesabının genel geçici mizandaki 
borç kalanı, “ ALINAN MALLARIN MALİYETİ ” ve-
rir. 

İŞLEM HESAP ADI
Mal Alışı Ticari Mallar Hs. / Borç
Mal Satışı Yurtiçi Satışlar Hs. / Alacak
Alış Gideri Ticari Mallar / Borç
Satış Gideri Pazarlama Satış ve Dağıtım 

Giderleri Hs. / Borç
Alış İskontosu Ticari Mallar Hs./ Alacak
Satış İskontosu Satış İskontosu Hs. / Borç
Alış İadesi Ticari Mallar Hs. / Alacak
Satış İadesi Satıştan İadeler Hs. / Borç

Ticari Mallar
(+) (–)

D.B.M.M ALIŞ İADESİ
MAL ALIŞI
ALIŞ GİDERİ

ALIŞ İSKONTOSU

x y
(x – y)

  

 ALINAN MALLARIN MALİYETİ

Cevap E

10. Ticari mal satış kaydı

Kasa Hs.
 Yurtiçi Satışlar Hs.
 Hes. KDV Hs.

3.360
2.800 

560

 Satış Tutarı = (KDV dahil Tutar) / 1 + KDV Oranı    

  = 3.360 / (1 + %20)

  = 2.800 

 KDV = Satış Tutarı * KDV Oranı

  = 2.800 * %20 

  = 560

STTM
 Ticari Mallar HS.

2.000
2.000 

 Maliyet Bedeli = Satış Tutarı / ( 1+ Kar Marjı)

  = 2.800 / (1+ %40 )

  =  2.000

Cevap E

11. X işletmesi, ticari mal almak için, ticari malı satan 
firmaya, verdiği avansı, Verilen Sipariş Avansları 
hesabına ve şöyle kaydeder.

 1 Şubat 2014’te yapılan kayıt;

Verilen Sipariş Avans-
ları Hs.
 Kasa Hs.

6.000
6.000

Verilen Sipariş Avansları Hs.
 Kasa Hs.

6.000
6.000

 Y işletmesi, ticari mal satışı için aldığı avansı, Alı-
nan Sipariş Avansları hesabına ve şöyle kaydedi-
lir.

Kasa Hs.
 Alınan Sipariş Avansları

6.000
6.000

Cevap B

12. 10 Mart tarihinde Y işletmesi, ticari malları X işlet-
mesine teslim etmiş ve avans mahsup edilmiştir. 

 Y işletmesinin 10 Mart kaydı:

Alınan Sipariş Avansları Hs.
Alınan Çekler
 Yurtiçi Satışlar Hs.
 Hesaplanan KDV

6.000
90.000

80.000
16.000

BA
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 X işletmesinin 10 Mart kaydı

Ticari Mallar Hs.
İndirilecek KDV
 Verilen Sipariş Avansları
 Verilen Çek ve Ödeme 
 Emirleri

80.000
16.000

6.000
90.000

Cevap E

13. Tek düzen hesap planında, Alınan Avanslar hesa-
bı yer almaz. Alınan Avanslar, Kısa vadeli yaban-
cı kaynaklar grubunda yer alan bir alt gruptur ve 
Alınan Sipariş Avansları hesabı ile Alınan Diğer 
Avanslar hesabı, bu grupta yer alır.

Cevap B

14. KASA HS: SAYIM

21.700 12.450 8.650
9.250

600 $
 Kasa Hesabı 600 $ eksiktir.

 Yabancı para kasasında yapılan envanter işlem-
lerinde önce miktar, sonra tutar karşılaştırması 
yapılır. Kasa hesabının borç kalanı olan 9.250 $, 
yabancı para miktarını gösterir. Miktar farkları, ek-
sik veya fazla olarak kaydedilir.

 Sayım sonuncunda bulunan para, Kasa 
Hesabı’nda borç kalanından az olduğu için, kasa 
noksanı vardır.

 600 $ * 2.2 = 1.320 TL’dir.

Sayım ve Tesellüm Nok-
sanları Hs.
 Kasa Hs.

1.320

1.320

Cevap E

15. Büyük defter kayıtları dikkate almadan, varlık ve 
borçların belirlenmesi için yapılan sayım, değerle-
me v.b. işlemler, muhasebe dışı envanter işlemleri 
olarak adlandırılır. 

  En önemli muhasebe dışı envanter işlemleri;

 • Kasa, alacak senedi, ticari mal vb. sayım ve 

değerlemesi

 • Doğrulama mektubu alma

 • Hesap özeti alma

 • Reeskont, amortisman, faiz hesaplama

Cevap D

16. Tasarruf bedel; Bir iktisadi varlığın değerleme tari-
hinde sahibi için taşıdığı değer, 

 Rayiç bedel; Bir varlığın, değerleme tarihindeki 
nominal alım-satım değeri, 

 Nominal Değer; Her türlü senet, hisse senedi ve 
tahvillerin üzerinde yazılı olan değer

 Emsal bedel; Varlıkların değerleme tarihinde, ben-
zerine nazaran taşıdığı değer

 Maliyet bedel; Bir varlığın elde etmek ve değerini 
artırmak için yapılan harcama

Cevap A

17. Öz kaynak yöntemiyle değerlemede işletme kar 
payı elde ettiğinde iştirakler hesabı borçlandırılır-
ken kar payını tahsil ettiğinde ve zarar ettiğinde 
iştirakler hesabı alacaklandırılır.

 Mis A.Ş.’nin Koçman A.Ş.’deki payı

 20.000.000 * %40 = 8.000.000 TL

242 İştirakler
 102 Bankalar

8.000.000
8.000.000

 I. YIL 

 Koçman A.Ş. 1.200.000 TL kar elde etmiş

 Mis A.Ş.’nin payı

 1.200.000 * %40 = 480.000

 Kar payı tahakkuk ettiğinde

242 İştirakler
 640 İştiraklerden
 Temettü Geliri

480.000
480.000

 Koçman A.Ş. bu karın %50’sini dağıtmıştır.

 Mis A.Ş.’nin tahsil ettiği tutar. 

 480.000 * 0.50 = 240.000

 Kar payı tahsil edildiğinde
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102 Bankalar
 242 İştirakler

240.000
240.000

 II.YIL 

 Koçman A.Ş. 800.000 TL zarar etmiştir.

 Mis A.Ş.’ne düşen zarar payı 

 800.000 * 0.40 = 320.000 TL

659 Diğer Olağan Gi-
derler ve Zararlar
 242 İştirakler

320.000

320.000

 III.YIL

 Üçüncü yıl Koçman A.Ş. 900.000 kar elde etmiştir. 

 Mis A.Ş. kar payı 

 900.0000 * 0.40 = 360.000 TL 

242 İştirakler
 640 İştiraklerden
 Temettü Geliri

360.000
360.000

 Üçüncü yıl Koçman  A.Ş. elde ettiği karın % 80’ini 
dağıtmıştır. Ancak kar ödemesi önceki dönemden 
zarar tutarı mahsup edildikten sonra kalan kardan 
ödenecektir.

 

900.000 

800.000 (zarar)

100.000 TL

 100.000 * 0.80 = 80.000

 80.000 * 0.40 = 32.000

102 Bankalar
 242 İştirakler

32.000
32.000

242 İŞTİRAKLER HESABI
8.000.000
   480.000
   360.000

240.000
320.000
32.000

ALIŞ İADESİ
8.840.000 592.000
8.248.000

Cevap B

18. Yatırım amacı ile alınan hisse senedi için şu kayıt 
yapılır.

 Ortaklık Payı = (14.000 / 70.000) = %20

İştirakler Hs.
 Kasa Hs.

42.000
42.000

 Dönem sonunda, değeri düşen hisse senedi için, 
karşılık ayrılır,

Karşılık Giderleri Hs
 İştiraklerden Sermaye
 Pay. Değer Düş. Karş.

7.000
7.000

Cevap B

19. Bütün duran varlıkların satışından elde edilen kar, 
679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabının 
alacağında, duran varlık satışından yapılan zarar 
ise 689 Diğer olağan dışı gider ve  zararlar hesa-
bının borcunda izlenir. 

 Duran varlık yenilenemek amacıyla satılıyorsa ve 
bu satıştan da kar elde ediliyorsa, bu kar 549 Özel 
Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. 

 Duran varlık satışından elde edilen kar ya da zarar 
duran varlığın net değeri dikkate alınarak hesap-
lanır. Duran Varlığın Net Değeri ise; duran varlığın 
kayıtlı değerinden, birikmiş amortismanın düşül-
mesi sonucu bulunan tutardır. Eğer duran varlık, 
net değerden daha yüksek bir fiyata satılmışsa, 
net değerle satış fiyatı arasındaki fark kar, duran 
varlık net değerden daha düşük bir fiyata satılmış-
sa, aradaki fark zarar olarak kaydedilir.

Cevap E

20. Nominal değerlerinin altında ihraç edilen tahvil, 
senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri 
ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait 
olan kısmı 308 Menkul Kıymete İhraç Farkları(-) 
hesabında izlenir. 

 Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet 
vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile 
satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme 
ait olanlar ve “408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı” 
hesabından bu hesaba aktarılırlar. Bu hesaba ak-
tarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin 
vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydı ile he-
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saplanan itfa tutarları, Finansman Giderleri hesabı 
karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 Buna göre soruda finansman bonolarının nominal 
bedeli olan 200.000$ x 1,60 = 320.000 TL ile 305 
Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabına alacak kay-
dı yapılır.

Cevap A

21. İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi 
amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkla-
rı, komisyon ve benzeri giderler Finansman Gider-
leri hesabına borç kaydedilir.

Cevap D

22. Kurumlar Vergisi  = 62.500 x 0,20 = 12.500

 I. Tertip Yedek Akçe =  60.000 x 0,05 = 3.000

 I.Temettü = 300.000 x 0,05 = 15.000

 Yevmiye kaydı da şu şekilde olacaktır:

Geçmiş Yıllar Karları
 Od. Vergi ve Fonlar
 Yasal Yedekler
 Ortaklara Borçlar

30.500
12.500
3.000

15.000

Cevap C

23. Yansıtma hesapları, maliyetleri gelir tablosuna 
aktarmak için, kullanılan hesaplardır. Tek Düzen 
Hesap Planında yer alan yansıtma hesapları şun-
lardır:

 711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Ve Malzeme 
Giderleri Yansıtma Hesabı

 721 Direkt İşçilik Giderler Yansıtma Hesabı

 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

 751 Araştırma – Geliştirme Giderleri Yansıtma 
Hesabı

 761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yan-
sıtma Hesabı

 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

 791 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı

Cevap C

24. İhtiyatlılık Kavramı, muhasebe olay ve işlemlerinde 
temkinli davranılması, ileride oluşabilecek risklerin 
göz önünde bulundurulması gereğini ifade eder. 
Bu kavramlar gereği işlemler muhtemel giderler 
ve zararlar için karşılık ayrılar, muhtemel gelir ve 
karlar için de gerçekleşinceye kadar herhangi bir 
kayıt yapmazlar. Bu kavram, gizli yedek veya fazla 
karşılık ayrılmasına gerekçe oluşturmaktadır.

 Kavramın tanımında da yer aldığı gibi, işletmeler 
karşılaşması muhtemel giderler için karşılık ayrılır. 
Bu işlem süreklilik kavramı gereği yapılan işlem-
lerdir. Özel fon ayrılmasının hiçbir temel kavramla 
ilgisi yoktur. Duran varlık satışından elde edilen 
kardan ayrılan fondur. Ancak diğer kar yedeklerin-
den hepsi ihtiyatlılık kavramı gereği ayrılırlar. Re-
eskont hesaplaması ise senetli borç ve alacakla-
rın gerçek değerini tespit etmek için dönemsellik 
kavramı gereği yapılır. Karşılık ayrılması ihtiyatlı-
lık kavramı gereği yapılan bir işlemdir. İhtiyatlılık 
kavramı gereği, işletmeler ne kadar olacağını ön-
ceden bilemedikleri muhtemel giderler için karşılık 
ayırırlar.

Cevap B

25. Oran Analizi; Mali tablo kalemlerinin birbirine 
oranlanması ve çıkan sonuçların yorumlanması-
dır.

 Dikey Analizi; Mali tablo kalemlerinin zaman içe-
risinde gösterdikleri eğilimin incelenmesidir.

 Trend Analizi; Mali tablo kalemlerinin zaman içe-
risinde gösterdikleri eğilimin incelenmesidir.

 Mali tablo kalemlerindeki değişmelerin belirlene-
rek yorumlanması, yatay analiz (karşılaştırmalı 
tablo analizi) ile yapılır

Cevap C

26. Ödeme planı tablosunu çıkardığımız da

Ö
de

m
e 

D
ön

em
i

Üzerinden 
Faiz

Hesaplanan 
Anapara

Anapara
 Ödemesi

Faiz
Ödemesi

Toplam
 Ödeme

1 1,200.000 300.000 480.000 780.000
2 900.000 300.000 350.000 660.000
3 600.000 300.000 240.000 540.000
4 300.000 300.000 120.000 420.000
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 1. YIL Faiz hesaplaması
 Faiz = Anapara * Faiz Oranı * Dönem Sayısı
  = 1.200.000 * %40 * 1
  =  480.000 TL

 2. YIL Faiz hesaplaması
 Faiz = Anapara * Faiz Oranı * Dönem Sayısı
  = 900.000 * %40 * 1
  =  360.000 TL

 3. YIL Faiz hesaplaması
 Faiz = Anapara * Faiz Oranı * Dönem Sayısı
  = 600.000 * %40 * 1
  = 240.000 TL

 4. YIL Faiz hesaplaması
 Faiz = Anapara * Faiz Oranı * Dönem Sayısı
  = 300.000 * %40 * 1
  = 120.000 TL

Ö
de

m
e 

D
ön

em
i

Üzerinden 
Faiz

Hesaplanan 
Anapara

Anapara
 Ödemesi

Faiz
Ödemesi

Toplam
 Ödeme

3 600.000 300.000 240.000 540.000
 3. yıl ödenen para 540.000 TL’dir.

Cevap C
27. Faiz Tutarı = (Anapara Tutarı) x (Faiz Oranı) x Süre

 Faiz Tutarı = 3.600 x 0.60 x (73 / 365 )

 Faiz Tutarı = 365 TL

Cevap C

28. Fon çıkışı yaratmayan giderler şunlardır;

 • Reeskont faiz giderleri

 • Amortisman giderleri

 • Karşılık giderleri

 • Karşılık giderleri

 • Gelecek Aylara Ait Giderlerin döneme ait kısmı

 Fon giriş yaratmayan gelir

 • Konusu Kalmayan Karşılıklar

 • Reeskont Faiz Gelirleri

 • Gelecek Aylara Ait Gelirlerin dönemine ait kıs-
mı

Cevap C

29. Normal maliyet sisteminde toplam maliyet şöyle 
hesaplanır ;

 =(Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti + Direkt 
işçilik maliyeti + Değişken genel üretim maliyeti + 
Sabit genel üretim maliyetinin kapasitedeki oranı)

 Önce sabit maliyetin kapasitedeki oranını hesap-
layalım ;

 Sabit maliyet 150.000 TL

 Üretim kapasitesi 6.000 adet, işletmenin ürettiği 
miktar ise 4.000 adettir.

  150.000 * ( 4.000 / 6.000 ) = 100.000 TL

 Normal maliyete göre toplam maliyet 

 = 800.000 + 600.000 +100.000 + 100.000

 = 1.600.000 TL

 Normal maliyet sisteminde birim maliyet şöyle he-
saplanır ; 

 = ( Normal Maliyet Göre Toplam Maliyet / Üretim 
Miktarı )

 = 1.600.000 / 4.000 = 400 TL’dir

Cevap E

30. Değişken maliyet isteminde toplam maliyet şöyle 
hesaplanır.

 = ( Direkt ilk madde ve malzeme + Direkt işçilik 
maliyeti + Değişken genel üretim maliyeti)

 Bu maliyet sisteminde tüm sabit genel üretim ma-
liyetleri üretilen ürünün maliyetine dahil edilmez, 
dönem gideri olarak kabul edilir.

 = 800.000 + 600.000 + 100.000

 = 1.500.000 TL

 Değişken maliyet sisteminde birim maliyet şöyle 
hesaplanır ;

 = ( Değişken maliyete göre toplam maliyet / Üretim 
miktarı )

 = 1.500.000 TL / 4.000 = 375 TL/ adet

Cevap B
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