
                                     YÖRÜNGE AKADEMİ 
YAYINLARI 

 

KPSS - A DENEME SINAVI - 1                                        | www.yorungeakademi.com.tr  - kurskitap.com | 1 

 

Y 

Ö 
R 
Ü 

N 
G 
E 

 
A 
K 

A 
D 
E 

M 
İ 
 

Y 
A 
Y 

I 
N 
L 

A 
R 
I 

              ALAN BİLGİSİ DENEME CEVAPLARI 

     CEVAPLARI 

HUKUK CEVAPLARI 
ÇÖZÜM.1  

Anayasanın 108. Maddesine göre Devlet Denet-
leme Kurulunun üyeleri ve üyeler arasından baş-
kanı Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek oluştu-
rulur. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı 
tarafından görevlendirilir ve tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve bağlı kuruluşlarda, kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, işçi ve 
işveren örgütlerinde ve üst kuruluşlarında, kamu-
ya yararlı dernek ve vakıflarda araştırma incele-
me ve denetleme yapar.  

Devlet Denetleme Kurulunun bu sayılan ku-
rumlarda yapmış olduğu inceleme, araştırma ve 
denetim sonucu hazırlamış olduğu raporları ge-
reği yapılmak üzere Cumhurbaşkanına sunar. 
Raporların Cumhurbaşkanı için bağlayıcılığı yok-
tur.  

Devlet Denetleme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve yargı organlarında araştırma, inceleme ve de-
netleme yapamaz.  

Devlet Denetleme Kurulu, hukuka uygunluk de-
netimi yapamaz. Ancak yerindelik denetimi ya-
par.  

CEVAP: B 

ÇÖZÜM.2 

1982 Anayasası 17 ve 40. Maddeler arasında ki-
şi hak ve ödevleri (Negatif Statü Hakları) düzen-
lenmektedir. Bu haklar şunlardır;  

1) Kişi dokunulmazlığı; maddi ve manevi bü-
tünlüğü  

2) Zorla çalıştırma yasağı (angarya yasağı)  

3) Kişi hürriyeti ve güvenliği  

4) Özel hayatın gizliliği ve koruması  

5) Konut dokunulmazlığı  

6) Haberleşme hürriyeti  

7) Yerleşme ve seyahat hürriyeti  

8) Din ve vicdan hürriyeti  

9) Düşünce ve kanaat hürriyeti  

10) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti  

11) Bilim ve sanat hürriyeti  

12) Basın hürriyeti  

13) Süreli ve süresiz yayın hakkı  

14) Basın araçlarının korunması  

15) Basın dışı kitle araçlarından yararlanma hak-
kı  

16) Düzeltme ve cevap hakkı  

17) Dernek kurma hürriyeti  

18) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı  

19) Mülkiyet hakkı  

20) Hak arama hürriyeti  

21) Kanuni hakim güvencesi  

22) Suç ve cezalara ilişkin düzenlemeler  

23) İspat hakkı  

Soruda kişi haklarıyla ilgili seçeneklere ba-
kıldığında B seçeneği “Toprak mülkiyeti” kişi hak 
ve ödevlerinde değil, anayasanın 44. Maddesin-
de yer alan Ekonomik ve Sosyal hak ve ödevler 
bölümünde düzenlenmiştir.  

CEVAP:B 
ÇÖZÜM.3 

1982 Anayasasının 152. maddesi son fıkrasına 
göre “Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek 
verdiği ret kararının Resmi Gazetede yayınlan-
masından sonra 10 YIL geçmedikçe aynı kanun 
hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar 
başvuruda bulunulamaz.”  

Düzenlemeden de açıkça anlaşıldığı gibi Anaya-
sa Mahkemesinin ret kararından sonra 10 yıl 
geçmedikçe aykırılık iddiasıyla başvurulamaz.  

CEVAP: B 
ÇÖZÜM.4  

Tüm ülke düzeyinde yürütülmesi gereken milli 
kamu hizmetlerinin yanı sıra, belli bir yörede, salt 
o yöre ve yöre halkının gereksinimlerini karşıla-
mak üzere yürütülen yerel kamu hizmetleri de 
vardır. Bu hizmetler Devletin idari teşkilatı aracı-
lığı ile değil de, belli bir yörede oluşturulmuş olan 
ve devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişili-
ğe sahip yerel yönetimler aracılığı ile yürütülür. 
Anayasanın 127. maddesinin 1. fıkrasına göre ’İl, 
belediye ve köy halkının mahalli müşterek ihti-
yaçlarını karşılamak üzere’ kurulmuş bulunan 
kamu tüzel kişileridir.  

Öte yandan, tüm ülke düzeyinde yürütülmesi ge-
reken öyle idari hizmetler vardır ki, Devlet bu 
hizmetleri, Devlet tüzel kişiliğini temsil eden, 
merkezi idare dışında oluşturduğu ayrı tüzel kişi-
lerine yükler. Özellikle teknik bilgi ve uzmanlık 
gerektiren hizmetler için bu yola gidilmiştir. Ör-
neğin; Üniversiteler, Radyo ve Televizyon ida-
resi gibi.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.5 

Anayasa’nın 124. Maddesine göre, Başbakanlık, 
bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çı-
karmaya yetkilidir.  

Anayasada açıkça sayılmamakla birlikte Bakan-
lar Kurulu’nun da yönetmelik çıkarabileceği kabul 
edilmektedir. Aynı zamanda tüzel kişiliği olma-
masına rağmen yasa ile bazı kuruluşlara (ör: 
Anayasa Mah. Danıştay) yönetmelik çıkarma yet-
kisi verilmiştir. Soruda Diyanet İşleri Baş-
kanlığının tüzel kişiliği bulunmaz, dolayısıyla yö-
netmelik çıkaramaz.  

CEVAP:E 

 

 



YÖRÜNGE AKADEMİ 
YAYINLARI 

 

 

   

2                                                                        | www.yorungeakademi.com.tr – kurskitap.com |                                        KPSS - A 

DENEME SINAVI - 1                                         

 

                       CEVAPLARI 

ALAN BİLGİSİ DENEME CEVAPLARI 

Y 
Ö 
R 

Ü 
N 
G 

E 
 

A 

K 
A 
D 

E 
M 
İ 

 
Y 
A 

Y 
I 
N 

L 
A 
R 

I 

ÇÖZÜM.6 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48’e 
göre, devlet memuru olabilmek için Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süre-
ler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan do-
layı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası-
na ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenli-
ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düze-
nin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçak-
çılık suçlarından mahkûm olmamak gerekir.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.7 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu madde 30’a 
göre, İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak 
yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, 
il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin per-
formans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, iz-
lemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak valinin görevidir.  

Bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisi-
ne görüş bildirmek İl Encümeninin görevidir. Büt-
çe ve kesin hesabı kabul etmek ise İl Genel Mec-
lisinin görevidir.  

CEVAP: A 
ÇÖZÜM.8  

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre, 
dava açma süresi;  

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin ya-
pıldığı,  

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yüküm-
ler ve bunların zam ve cezalarından doğan 
uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan 
vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya 
tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yo-
luyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine öde-
menin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı 
ve idarenin dava açması gereken konularda ise 
ilgili merci veya komisyon kararının idareye gel-
diği;  

Tarihi izleyen günden başlar.  

Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki 
hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hal-
lerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulun-
madıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden iti-
baren on beş gün sonra işlemeye başlar.  

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava sü-
resi, ilan tarihini izleyen günden itibaren baş-
lar.  

CEVAP: A 

 

 

ÇÖZÜM.9 

Türk Ceza Kanunu’nun 6.maddesinin 1.fık-
rasında bentler halinde birtakım tanımlar ya-
pılmıştır. A,B,D ve E şıklarında verilenler bu ta-
nımlara uyarken; itiyadi suçlu aynı maddenin h 
bendinde “ İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir 
suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha 
az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl için-
de ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,” 
olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla C şıkkında ve-
rildiği gibi taksirli suçlar bu tanıma dahil değildir.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.10 

Hedefte sapmada, suç failin hedef almadığı kişi 
üzerinde gerçekleşmektedir. Sertaç’ın Halis ile 
tartışırken sinirlenerek elindeki bilardo topunu 
ona fırlatması, fakat Halis’in kafasından seken bi-
lardo topunun Aytaç’ ın kafasına isabet ederek 
yaralanmasına neden olması çit neticeli hedefte 
sapmadır.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.11  

Yetki konusu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. 
Ceza Muhakemesi Kanunu 12. Madde uyarınca 
davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mah-
kemesine aittir. Eğer suçun işlendiği yer belli de-
ğilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yaka-
lanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 
Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri 
yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer 
mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de 
belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin ya-
pıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Suç, ülkede ya-
yımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin 
yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. An-
cak, aynı eserin birden çok yerde basılması du-
rumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki 
baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin 
basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. Görsel ve 
işitsel yayınlarda da aynı maddenin ilgili fıkrası 
hükümleri uygulanır.  

CEVAP:E 
ÇÖZÜM.12  

İddianamenin kabulünden, başka bir deyişle ko-
vuşturmanın başlamasından itibaren hükmün ke-
sinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan 
kişiye sanık adı verilir. 

CEVAP:C 
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ÇÖZÜM.13  

Kanun maddesinin içinde genel bir kayıt kulla-
nılmış(uygun, sürekli gibi) ise, bir hukuk normun-
da tanımlama boşluğu bırakılmış ise veya hüküm 
içerisinde hakime takdir yetkisinin tanındığını 
gösteren –ebilir/-abilir ifadeleri kullanılmış ise bu 
hüküm hakimin takdir yetkisinin önünü açmakta-
dır. Hakimin takdir yetkisinin devreye girdiği 
durumlarda kural içi boşluk söz konusudur.  

Bu tür boşluklarda da örf adete gidilmez veya 
hukuk yaratılmaz. Çünkü yazılı hukukta uyuş-
mazlığın çözümüne ilişkin bir hüküm vardır an-
cak içi boştur. Yani doğrudan doğruya uyuşmaz-
lığı çözüme yönelik bir kural içermemektedir.  

Soruda verilen kanun hükmü, evlilik birliğinin sü-
rekli ihtiyaçlarının nelerden ibaret olduğu sayıl-
mamış ve genel bir kayıt kullanılmıştır. Dolayısıy-
la bir kural içi boşluk söz konusudur.  

CEVAP:D 
ÇÖZÜM.14 

Derneklerin üç zorunlu organı vardır. Bunlar ge-
nel kurul- yönetim kurulu ve denetim kuruludur. 
Dernekler zorunlu organları dışında başka or-
ganlar da oluşturabilirler. Ancak, bu organla-
ra zorunlu organların görev, yetki ve sorumlu-
lukları devredilemez.  

Dernek tüzüğünde üyelerin çıkarılma sebepleri 
gösterilebilir. Tüzükte çıkarma sebepleri göste-
rilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı 
sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Tüzükte 
çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı se-
beple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı se-
bep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.  

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve hiçbir der-
nek de üye kabul etmeye zorlanamaz. Fiil ehliye-
tine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzelkişiler 
derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı ola-
rak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim 
kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır 
ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üye-
lik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri 
sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendili-
ğinden sona erer. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile 
kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir 
hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alın-
ması gereken kararlarda oy kullanamaz.  

CEVAP: A 
ÇÖZÜM.15 
Şerh verilebilen nispi haklar şunlardır:  
1) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan 
inşaat hakkı  
2) Sözleşmeden doğan şüf’a (ön alım) hakkı  
3) İştira (alım) hakkı  
4) Vefa (geri alım) hakkı  
5) Kira hakkı  
6) İpotekte boşalan dereceden yararlanma hakkı  
7) Bağışlayana rücu hakkı  

8) Paylı taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yö-
netime ilişkin kararlar  
9) Paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler  
10) Yasal önalım hakkından feragat sözleşmesi  
11) Taşınmaz satış vaadi  
Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin 
Şerhler:  
1) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme 
kararları  
2) Haciz  
3) İflas kararı  
4) Konkordato ile verilen süre  
5) Art mirasçı atanması  
6) Taşınmazın aile konutu olarak özgülenmesi  
7) İhtiyati haciz  
Geçici tescil şerhleri:  
1) İddia edilen bir ayni hakkın güvence altına alın-
ması gerekiyorsa. Örneğin; tapuda hak sahibi olarak 
görünen kişiye karşı ayni hak iddiası söz konusu ise  
2) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki nok-
sanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak 
tanıyorsa.  

CEVAP:B 

ÇÖZÜM.16 
Hukuki tağyir (işleme):  
Bir kimse başkasına ait bir şeyi işler veya başka bir 
şekle sokarsa, emeğin değerinin o şeyin değerinden 
fazla olması halinde, yeni şey işleyenin, aksi halde 
malikin olur. İşleyen iyi niyetli değilse, emeğin değeri 
işlenin şeyin değerinden daha fazla olsa bile hakim, 
yeni şeyi malike bırakabilir. Tazminat ve sebepsiz 
zenginleşmeden doğan istem hakları saklıdır.  

CEVAP:B 
ÇÖZÜM.17 
Miras bırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce 
ölmesi veya mirası reddetmesi gibi nedenlerle mi-
rasçı olamaması hâlinde onun yerine geçmek üzere 
bir veya birden çok kişiyi yedek mirasçı olarak ataya-
bilir. Bu tasarruf mirasçı olarak tayin edilen kişinin 
belirlenmesi şeklinde olabileceği gibi belirli mal vasi-
yet edilmesi şeklinde de olabilir.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.18 

1. Olumlu Edim; Verme ve yapma borçları  

2. Olumsuz Edim; Yapmama, yapmaktan ka-

çınma borçları  

3. Şahsi Edim; Kişisel özelliklerin önem taşıdığı 

edimlerdir. Ör; işçinin iş görme borcu  

4. Maddi Edim; Borçlunun malvarlığıyla ifa edi-

len edimlerdir.  

Parça Borcu  

Belirli ve maddi bir şeye göre belirlenmiş, ferden 
tayin edilen borçlardır. Ör; Ahmet’in kolundaki 
saat, 06 ANK 06 plakalı araç. Burcunun kullandı-
ğı Acer marka bilgisayar  

Cins Borç  

Bir cinsin genel özellikleriyle belirlenmiş borçlar, 
cins borcudur.  
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Sınırlı Cins Borçları(Stok Borcu )  

Borcun konusu olan cinsin kapsamı borcun taraf-
larınca sınırlandırılmıştır. Ör; Orhan’ın ambarın-
daki 10 ton buğday, Ali’nin sürüsündeki 25 keçi.  

5. Ani Edim; Alacaklının ifa menfaatinin bir de-

fada yerine getirilmesidir.  

6. Sürekli Edim; Edim; kesintisiz, aralıksız, bir 
bütünlük arz edecek şekilde belli bir süreye ya-
yılmaktadır getirilen edimlerdir. Ör; işçinin iş 
görme edimi, kiralayanın kiralananı tahsis edimi  

7. Dönemli Edim; Borcun zaman içerisinde, 
düzenli veya düzensiz aralıklarla ifa edildiği 
edimlerdir. Ör; sigorta primleri ödeme borcu, 
kiracının kira borcu, işverenin ücret ödeme 
borcu  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.19 

Öneri, bir sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli 
olan irade beyanlarından zaman itibariyle önce 
yapılmış olanıdır. Bir irade beyanının öneri sayı-
labilmesi için;  

a)Öneri sözleşmenin bütün esaslı noktalarını 
içermeli  

b) Bağlanma iradesi taşımalı. Öneren, önerisi ile 
bağlı olmama hakkını saklı tuttuğunu açıkça be-
lirtse veya işin özelliğinden ya da durumun gere-
ğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa 
öneri kendisini bağlamaz.  

Yeni Borçlar Kanununa göre; reklam broşürü, 
fiyat listesi ve fiyatını göstererek mal sergi-
lenmesi aksi açıkça anlaşılmadıkça icap sayı-
lır.  

Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sa-
yılmaz.  

CEVAP:B 
ÇÖZÜM.20 

Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen ta-
raf, sözleşme ile bağlı olmaz. Özellikle aşağıda 
sayılan açıklamada yanılma hâlleri esaslıdır:  

1) Yanılan, kurulmasını istediği sözleşmeden 
başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa.  

2) Yanılan, istediğinden başka bir konu için ira-
desini açıklamışsa.  

3) Yanılan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte 
sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına 
açıklamışsa.  

4) Yanılan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri 
olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir 
kişi için iradesini açıklamışsa.  

5) Yanılan, gerçekte üstlenmek istediğinden 
önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte 
istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için 
iradesini açıklamışsa.  

Basit hesap yanlışlıkları sözleşmenin geçerliliğini 
etkilemez; bunların düzeltilmesi ile yetinilir.  

Saikte yanılma, esaslı yanılma sayılmaz. Ya-
nılanın, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli say-
ması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük 
kurallarına uygun olması hâlinde yanılma esaslı 
sayılır. Ancak bu durumun karşı tarafça da bili-
nebilir olması gerekir.  

Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin 
haberci veya çevirmen gibi bir aracıya da bir 
araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde 
de yanılma hükümleri uygulanır.  

Yanılan, yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak ileri süremez. Özellikle diğer tarafın, söz-
leşmenin yanılanın kasdettiği anlamda kurulma-
sına razı olduğunu bildirmesi durumunda, söz-
leşme bu anlamda kurulmuş sayılır.  

Yanılma sebebiyle sözleşme yapan taraf, yanıl-
mayı öğrendiği andan başlayarak bir yıl içinde 
sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya ver-
diği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sa-
yılır. Yanılmayı hakim re’sen göz önüne alamaz.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.21 

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her 
alacak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamana-
şımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye baş-
lar. Alacağın muaccel olmasının bir bildirime 
bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin 
yapılabileceği günden işlemeye başlar. Ömür 
boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, 
alacağın tamamı için zamanaşımı, ifa edilmemiş 
ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işle-
meye başlar.  

Alacağın tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa 
edilmemiş dönemsel edimler de zamanaşımına 
uğramış olur. Süreler hesaplanırken zamanaşı-
mının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı 
ancak sürenin son günü de hak kullanılmaksızın 
geçince gerçekleşmiş olur.  

Zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında da, 
borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına 
ilişkin hükümler uygulanır.  

Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı 
faiz ve diğer alacaklar da zamanaşımına uğramış 
olur.  

Zamanaşımından önceden feragat edilemez. 
Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş ol-
ması, diğerlerine karşı ileri sürülemez. Bölüne-
mez bir borcun borçlularından birinin feragat et-
miş olması durumunda daaynı hüküm uygulanır. 
Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürü-
lemez.  

Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölü-
nemeyen borcun borçlularından birine karşı kesi-
lince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur. Zamana-
şımı asıl borçluya karşı kesilince, kefile karşı da 
kesilmiş olur. Zamanaşımı kefile karşı kesilince, 
asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz.  
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Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işle-
meye başlar. Borç bir senetle ikrar edilmiş veya 
bir mahkeme ya da hakem kararına bağlanmış 
ise, yeni süre her zaman on yıldır.  

Bir dava veya def’i yoluyla kesilmiş olan za-
manaşımı, dava süresince tarafların yargılamaya 
ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararın-
dan sonra yeniden işlemeye başlar.  

Zamanaşımı, icra takibiyle kesilmişse, alacağın 
takibine ilişkin her işlemden sonra yeniden işle-
meye başlar.  

Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli 
olmaması ya da düzeltilebilecek bir yanlışlık ya-
pılması yahut vaktinden önce açılmış olması ne-
deniyle reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı 
veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı alt-
mış günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir.  

Alacağın bir taşınır rehniyle güvenceye bağ-
lanmış olması, bu alacak için zamanaşımının 
işlemesine engel olmaz; bununla birlikte ala-
caklının, hakkını rehinden alma yetkisi devam 
eder.  

CEVAP:B 
ÇÖZÜM.22 

Ticaret unvanı, tacirin, ticarî işletmesine ilişkin iş-
lemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unva-
nını sadece tacirler kullanabilir; tacir olmayan kişi 
(esnaf) ticaret unvanı kullanamaz.  

Gerçek kişi tacirlerde ticaret unvanının çekirdek 
kısmı, kişinin ad ve soyadından oluşur. Dolayı-
sıyla ad ve soyadı Mehmet Gürbüz olan kişinin, 
ticaret unvanı da, “Mehmet Gürbüz”dır. Ad ve 
soyadı kısaltılmadan yazılır.  

Kollektif şirketlerde ticaret unvanının çekirdek 
kısmı, ortaklardan birinin ad ve soyadıyla, şirketi 
ve türünü gösteren ibareden oluşur. Örneğin, 
“Mehmet Gürbüz ve Ali Yıldırım Kollektif Şirketi” 
ya da sadece “Mehmet Gürbüz Kollektif Şirketi”. 
Eğer ortak sayısı ikiden fazlaysa, “Mehmet Gür-
büz ve Ortakları Kollektif Şirketi” şeklinde bir un-
van da alınabilir. Ad ve soyadı kısaltılmadan ya-
zılır.  

Adi ve paylı komandit şirketlerin ticaret un-
vanında, komandite ortaklardan hiç olmazsa biri-
nin ad ve soyadıyla şirketi ve türünü gösteren 
ibare bulunur. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında 
komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulun-
ması yasaktır. Komanditer ortağın ismi ticaret 
unvanına konulursa, bu ortak üçüncü kişilere 
karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. Ad ve 
soyadı kısaltılmadan yazılır. Limited, anonim ve 
kooperatif şirketlerin ticaret unvanının çekirdek 
kısmı, işletme konusu ile şirketin türünü gösteren 
kelimelerden oluşur. Örneğin, “Gıda-Ticaret 
Limited Şirketi”. Buna karşılık “Mehmet Gürbüz 
Anonim Şirketi” TTK’ya uygun bir ticaret unvanı 
değildir.  

Limited, anonim ve kooperatif şirketlerin ticaret 
unvanında yer alan ve şirketin türünü gösteren 
ibare, unvanda bir gerçek kişinin ad veya soyadı 
ek olarak yer almadığı takdirde, kısaltılarak yazı-
labilir. Örneğin “Gıda-Ticaret A.Ş.” (veya A.O.). 
Buna karşılık, “Mehmet Gürbüz Gıda-Ticaret 
Anonim Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı, “Meh-
met Gürbüz Gıda- Ticaret A.Ş.” (veya A.O) ola-
rak yazılamaz.  

CEVAP:C 
ÇÖZÜM.23  

REHNİN HÜKÜMLERİ:  

1- Rehin veren işletmeyi veya rehne dahil münfe-
rit unsurları devretmek, aynî bir hakla sınırlamak, 
nakletmek veya başkaları ile değiştirmek isterse, 
alacaklının iznini almak zorundadır.  

2- Rehin konusu işletmenin tümüyle devri halinde 
rehin hakkı devralana karşı da ileri sürülebilir. 
Buna karşılık, rehinden haberdar olmaksızın tica-
rî işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit un-
surları üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak-
kı iktisap eden iyiniyetli üçüncü kişinin hakkı ko-
runmuştur.  

3- Ticarî işletme rehnine konu krediyle alınan 
makine, araç, cihaz rehne konu yapılırsa, rehinli 
mallar, alacaklının belirleyeceği rizikolara karşı 
sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının kime ait ola-
cağı rehin sözleşmesinde belirtilir.  

4- İşletmeye dahil unsurların tamamı veya bir 
kısmı için tazminat ya da sigorta tazminatı 
ödenmesi gerekirse, alacaklı, bu tazminatlar üze-
rinde de rehin hakkına sahip olur. İhbara rağmen 
işletme sahibine tazminat ödeyen üçüncü kişi 
veya sigortacı, alacaklıya karşı sorumlu olur.  

5- Üçüncü kişilerin, rehnin sağladığı teminatı teh-
likeye düşürecek fiillerinin önlenmesi için, alacak-
lı dava açabilir.  

6- Alacağın muacceliyet kazanmasından önce 
yapılan ve işletme sahibinin borcunu ödememesi 
halinde alacaklının ticarî işletmenin veya işlet-
meye dahil münferit bir unsurun mülkiyetini ka-
zanmasını öngören sözleşme geçersizdir (lex 
commissoria yasağı).  

7- Aynı işletme üzerinde birden fazla rehin kuru-
lursa, alacaklıların hakları, rehinlerin tescili sıra-
sına göre tayin olunur. 

8- Borcun vadesinde ödenmemesi üzerine ala-
caklı rehin konusu işletmenin paraya çevrilmesini 
talep eder.  

CEVAP:D 

ÇÖZÜM.24  

Açık Poliçe (Bono, Çek)  

1) Senet üzerindeki zorunlu unsurlarda eksiklik 
bulunmalıdır.(En azından düzenleyenin imzası 
yer almalıdır)  

2) Düzenleyen ile lehdar arasında, boş olan kıs-
mın sonradan doldurulacağına dair bir anlaşma 
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olmalıdır.(Geçerlilik şekli yoktur.Yazılı- Sözlü 
olabilir)  

- Açık poliçe, geçerlidir.  

- Doldurulduğunda tam bir poliçe olur.  

Eksik Poliçe (Bono, Çek)  

-Senet üzerinde zorunlu unsurlarda eksiklik var-
dır.(Bilerek veya bilmeyerek) Ve sonradan dol-
durulacağına dair bir anlaşma da yoktur. Ek-
sik poliçe, geçersizdir.  

CEVAP:A 
ÇÖZÜM.25 

Çek hukuki niteliği itibariyle poliçe gibi bir ha-
valedir ve aynı zamanda da kanunen emre ya-
zılı bir senettir.  

Çek bir ödeme aracı iken poliçe kredi aracıdır.  

Muhatap bana çeki kabul edemez, ciro ede-
mez ve aval veremez. Oysa poliçede kabul var-

dır, muhatap ciro edebilir ve aval de verebilir.  

Çekte vade yoktur, ibraz süreleri vardır. Çek 
ekonomik yönden bir ödeme aracı olduğu için de 
ibraz süreleri oldukça kısa belirlenmiştir.  

Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. Hal-
buki poliçeye 4 türlü vadeden biri konabilir. Vade 
konmamışsa da görüldüğünde ödenir.  

Çek düzenleyebilmek için, düzenleyenin mu-
hatap banka ile bir çek anlaşması yapmış ve 
çek hesabında bir karşılığın (provizyonun) ol-
ması gerekir. Halbuki poliçe düzenleyebilmek 
için, düzenleyenin muhatap ile daha önceden an-
laşma yapmış olmasına gerek yoktur.  

Çekte muhatap sadece bir bankadır. Ban-
kacılık Kanunu’na muhatap, mevduat ban-
kalarının dışında, katılım bankaları, kalkınma 
bankaları ve yatırım bankaları da olabilir. Ancak 
poliçede muhatap herhangi bir kişi olabilir. Haya-
li bir banka üzerine çekilen çek geçersizdir. 
Halbuki poliçede hayali bir kişinin muhatap ola-
rak gösterilmesi, poliçenin geçerliliğini etkilemez.  

Çek emre,nama, hamiline düzenlenebilir. An-

cak poliçe hamiline düzenlenemez.  

Çek üzerinde kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin 
ödenmesine ilişkin havale bulunmak zorundadır.  

Bir çekte, belirli bir meblağın havalesi hu-
susunda, kanunda belirli bir şekil tayin edil-
memiştir. Ancak ticari hayatta yaygın olan “öde-
yiniz” şeklindeki emir halidir. Havale, kayıtsız 

şartsız olmalıdır. Aksi halde, çek hükümsüz olur.  

Poliçedeki belirli meblağın ödenmesine ilişkin 
havalenin “kayıtsız, şartsız” olması gerekir; aksi 

halde, senet çek olarak geçerli olmaz.  

Meblağ memleket parası ile ifade edilebi-
leceği gibi döviz ile de senette ifade edilebilir.  

CEVAP:E 
 

ÇÖZÜM.26 

Kollektif şirket ortağı, ortak olduğu şirketin yaptığı 
ticari işler türünden bir işi;  

Kendi adına ve hesabına yapamaz,  

Kendi hesabına başkalarına da yaptıramaz,  

Başkası adına ve hesabına da yapamaz.  

Aynı tür ticari işlerle uğraşan başka bir şirkete 
sınırsız sorumlu ortak olamaz.  

Rekabet Yasağına Aykırı Hareketin Yaptırımı  

aa) Şirket tüzel kişiliğine tanınan haklar  

Şirket, rekabet yasağına aykırı hareket eden or-
taktan tazminat talep edebilir. Şirket, tazminat 
talebinden vazgeçip, ortağın kendi adına yaptığı 
veya kendi hesabına yaptırdığı işleri ve bunun 
sonuçlarını şirket adına ve hesabına yapılmış 
sayabilir.  

Söz konusu iş, ortak tarafından üçüncü kişilerin 
hesabına yapılmış ve ortak da bundan bir takım 
çıkarlar elde etmiş ise, şirket, ortaktan elde ettiği 
bu çıkarları şirkete devretmesini isteyebilir.  

Bunlardan başka, rekabet yasağına aykırı hare-
ket eden ortak, şirketten çıkarılabilir.  

Bu seçeneklerden birine diğer ortaklar ço-
ğunlukla karar verir.  

Her bir ortağa tanınan hak  

Her bir ortak şirketin feshini talep edebilir.  

Zamanaşımı  

Rekabet yasağına aykırı davranmaktan doğan 
talep hakkı, yasağa aykırı işlemin yapıldığının 
veya ortağın bir diğer şirkete girdiğinin öğrenil-
diği tarihten başlayarak 3 ay ve her hâlde iş-
lemin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra 
zamanaşımına uğrar.  

CEVAP:B 
ÇÖZÜM.27  

a. İşlemin Kanuna Aykırı Olması  

Kanuna aykırılık genel bir şikayet sebebidir, yani 
diğer bütün şikayet sebepleri esasında birer ka-
nuna aykırılık halleridir. Ancak diğer şikayet se-
bepleri kanuna aykırılığın önüne geçer.  

Örneğin; İcra müdürünün hacizli bir taşınmazı 
pazarlıkla satması, haczi caiz olmayan bir malın 
haczedilmesi gibi.  

b. İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması  

Bu şikayet sebebinin söz konusu olabilmesi için 
kanunen icra müdürüne verilmiş bir takdir yetki-
sinin bulunması gerekir.  

Örneğin; İcra müdürünün asgari ücretle çalışan 
borçlunun maaşının dörtte üçünü haczetmesi, 
haciz işlemine borçlu için yokluğu en fazla yük 
teşkil edecek olan maldan başlaması gibi.  

c. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi  
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İcra müdürünün görevine giren bir işi geçerli bir 
gerekçe olmamasına rağmen yapmayı reddet-
mesi halinde söz konusu olur.  

Örneğin; İcra müdürünün takibi zamanaşımına 
uğradığı gerekçesi ile almaması, kesinleşmiş bir 
takipte, masrafı da peşinen verilmiş olmasına 
rağmen haciz talebini reddetmesi gibi.  

d. Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bı-
rakılması Kanunen icra müdürünün yerine getir-
mesi gereken bir işlemi, uygun bir zaman bek-
lenmesine rağmen yerine getirmemesidir. Hakkın 
yerine getirilmemesinden farkı, bu şikayet sebe-
binde ret veya kabul yolunda icra müdürünün 
iradesi açık değildir.  

Örneğin; Kesinleşmiş bir takipte haciz talep edil-
mesine rağmen kanundaki uygun süre çoktan 
geçmesine rağmen haciz işleminin gerçekleşti-
rilmemiş olması gibi.  

e. Kamu Düzenine Aykırılık (İcra ve İflas Kanu-
nu’nda Düzenlenmemiştir)  

Kamu düzenine aykırılık kanunda düzenlenmiş 
bir şikayet sebebi değildir ve öğretide hangi se-
beplerin kamu düzenine aykırılık olarak nitelendi-
rileceği tartışmalıdır.  

Örneğin; Taraf veya takip ehliyeti bulunmadan 
takip yapılması, borçlunun veya üçüncü kişinin 
savunma hakkının elinden alınmış olması, huku-
ken mevcut olmayan yani yok hükmündeki işlem-
ler(icra dairesinin, icra mahkemesine ait bir işi 
yapması gibi.) genel olarak kamu düzenine aykı-
rılık olarak değerlendirilebilir.  

Şikayet süresi kanuna aykırılık ve işlemin hadi-
seye uygun olmaması hallerinde şikayet konusu 
işlemi öğrenmeden itibaren 7 gündür ve bu süre 
hak düşürücüdür. Diğer şikayet sebepleri süreye 
tabi değildir.  

CEVAP:A 
ÇÖZÜM.28 

Borçlu elinde olmayan sebeplerden ötürü süresi 
içerisinde itiraz edememiş olması halinde bu yola 
başvurabilir. Usul hukukundaki eski hale getir-
menin icra hukukuna yansımış halidir.  

Borçlu engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 
gün içinde, en geç haczedilen mallar paraya çev-
rilinceye kadar, icra dairesinin bağlı bulunduğu 
icra mahkemesine başvurur.  

Gecikmiş itirazda borçlu, mazeretini gösterir delil-
lerle birlikte itiraz sebeplerini ve dayanaklarını 
bildirmeye mecburdur. Gecikmiş itiraz takibi ken-
diliğinden durdurmaz, ancak mahkeme takibin 
durdurulup durdurulmayacağının kararını verir. 
Mazeretin kabulü halinde daha önce durmasına 
karar verilmemiş olsa dahi takip durur.  

Borçlu gecikmiş itirazını, bir dilekçe ile veya söz-
lü olarak icra mahkemesinde tutanak düzenlet-
tirmek suretiyle yapabilir.  

İtiraz mümkün olan tüm takiplerde gecikmiş itira-
za başvurulabilmesi mümkündür.  

Alacaklı daha öncesinde haciz tesis etmiş ise, 
gecikmiş itirazın kabulü kararının alacaklıya tef-
him veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde ala-
caklı, itirazın iptali davası veya itirazın kaldırıl-
ması yollarına başvurmaması halinde hacizler 
hükümsüz kalır.  

CEVAP:E 
ÇÖZÜM.29  

Alacaklının talebi ile doğrudan iflası  

a) İhtiyati haciz sebepleri.  

b) Haciz yolu ile takipte mallarını saklaması.  

c) Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması.  

d) Konkordato mühletinin kaldırılması, tasdik 
edilmemesi ve projenin tamamen feshedilme-
si.  

e) İlama bağlı alacağın icra emriyle isten-
mesine rağmen ödenmemesi.  

f) Sermaye şirketlerinin borca batık olması.  

g) Şirkete tebliğ edilen icra emrine veya depo 
kararına rağmen borcu ödenmez ise kollektif 
ve komandit şirket ortaklarının.  

h) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma 
projesinin feshedilmesi.  

Borçlunun ihtiyari ile doğrudan iflası  

Tek hal borçlunun aciz halinde bulunmasıdır.  

Borçlunun zorunlu olarak doğrudan iflası  

a) Pasifin aktifi geçmesi.  

b) Kendisine yapılan haciz yoluyla takipte mal-
varlığının yarısının elinden çıkması, kalan yarısı-
nın da 1 yıl içerisinde vadesi gelecek veya gel-
miş olan borçlarını ödemeye yetmeyecek du-
rumda olması.  

CEVAP.B 
ÇÖZÜM.30 

Kanunun 100. maddesinde sayılan şartları taşı-
yan alacaklı, satılan malın tutarı icra veznesine 
girinceye kadar hacze iştirak edebilir. Şartları;  

1. Takip yapılmış olmalı ve kesinleşerek haciz 
yapma yetkisi gelmiş olmalı (Her türlü takip 
olabilir ancak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile 
takipler olamaz)  

2. Öncelik (İlk takip ilamsız takip ise iştirak ede-
cek alacaklının alacağı iştirak edeceği dosyanın 
takip tarihinden önce doğmalı, ilk takip ilamlı ta-
kip ise alacaklının alacağı iştirak edeceği dosya-
nın dayandığı davanın tarihinden önce doğmalı)  

3. Belge ile ispat  

*Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri 
dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz ve-
ya belgeler  

*Resmi ya da tarih ve imzası tasdikli bir se-
net(onaylama veya düzenleme biçiminde noter 
senedi)  
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*Takip veya davadan önce alınmış ilam  

*Aciz belgesi  

Görüldüğü gibi bu belgeler hep resmi niteliklidir. 
Dolayısıyla imzası borçlu tarafından ikrar edilmiş 
adi bir senet hacze iştirak imkanı vermez  

CEVAP:D 
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İKTİSAT CEVAPLARI 

ÇÖZÜM.1 

Bir firmanın karının maksimize ettiği noktada toplam 

hasılat ile toplam maliyet eğrisi arasındaki uzaklık 

maksimimdur ve bu iki eğrinin eğimleri eşittir. Bu 

husus marjinal hasılatın (Toplam hasılatın eğimi) 

marjinal maliyete (Toplam maliyetin eğimi) eşit oldu-

ğu anlamına gelir. Bu hususu Chamberlin ortaya 

koymustur. 

CEVAP:C 

ÇÖZÜM.2 

Fırsat maliyeti, seçimin olduğu durumlarda ortaya 

çıkar. Bir şeyi elde etmek için diğer şeyden vazgeçi-

len miktar fırsat maliyetidir. B malının mutlak fiyatının 

düşmesi A için ayrılan tutarla daha fazla B alınabile-

ceği anlamına geldiği için A malının B malı cinsinden 

fırsat maliyeti artmış olur. 

CEVAP:B 

ÇÖZÜM.3 

Bir malın arz eğrisi üzerinde hareket arz edilen mikta-

rın değişmesi denir. Böyle bir gelişmeye sadece ma-

lın fiyatındaki değişim yol açabilir. Malın fiyatı artarsa 

arz edilen miktar artar. Eğri üzerinde yukarıya doğru 

hareket eder. 

CEVAP:C 

ÇÖZÜM.4 

Toplam Hasılat = Fiyat x Miktar 

q = 40 ÷ p
0.5

  => p
0.5

 q =40 ifadeyi 

p
0.5

 ile çarpıldığında 

p
0.5

 (p
0.5

) q  =   40 p
0.5

 

     160        =   40 p
0.5

 

 4    =   p
0.5

 

      16        =   p      CEVAP:D 

 

 

 

ÇÖZÜM.5 

Q = 2L + 3k 

Q
’
 = 2 (1.5L) + 3 (1.5k) 

Q
’
 = 1.5 (2L) + 3k) 

Q
’
  = 1.5 (Q)  

Q % 50 arttığından      CEVAP:D 

ÇÖZÜM.6 

Bütçe doğrusunun eğimi Px ÷ Py dir.  Yeni durumda 

eğimi 1.3 Px ÷ 1.3 Py olur. Dikkat edilecek olursa 

yeni durumda da eğim Px ÷ Py dir ve değişmez. Eğim 

değişmemekle beraber tüketici artık her iki maldan da 

daha az satın alır. Bu husus bütçe doğrusunun sola 

kayması anlamına gelir.     CEVAP:B 

ÇÖZÜM.7 

Sabit oranlı tüketim fonksiyonu malların tam tamam-

layıcı olduğu anlamına gelir. Örneğin ayakkabının 

sağ ve sol tekleri gibi. Bu durumda fayda fonksiyonu 

Leontief Tipi olur.      CEVAP:C 

ÇÖZÜM.8 

Tekelci firmanın fiyatı aşağıdaki gibi bulunabilir; 

(P-mc) ÷ P = 1 ÷ I ed I 

Kars’ta (30 – mc) ÷ 30 = 1 ÷ I -4 I  

120 – 4mc = 30 

 90 = 4mc 

22.5 = mc 

Bodrum’da (P – 22.5) ÷ P = 1 ÷ I -2 I 

2p – 45 = p 

P = 45        CEVAP:D 

ÇÖZÜM.9 

Kapatma noktasında faaliyette bulunan bir firmanın 

fiyatı, ortalama değişken maliyetine eşittir. Fiyat orta-

lama hasılat olduğuna göre ortalama hasılat, ortala-

ma değişken maliyete eşittir. Başka bir ifade ile top-

lam hasılat, toplam değişken eşittir.  CEVAP:B 
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ÇÖZÜM.10 

Emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için 

marjinal girdi maliyeti, ortalama girdi maliyetine, o da 

ücrete eşittir.       CEVAP:C  

ÇÖZÜM.11 

GSYİH + NDAFG = GSMH 

GSMH – AMORTİSMANLAR = SMH 

SMH – (DOLAYLI VERGİLER + 

SÜBVANSİYONLAR) = MİLLİ GELİR olduğundan; 

60 + 10 – 5 = SMH  65 = SMH 

AMORTİSMANLAR = IBRÜT - INET 

     =  20 – 15 = 5 

65 + 5 =GSMH 

GSMH = 70 

GSYİH + NDAFG = GSMH 

80        + NDAFG = 70 

NDAFG = -10       CEVAP:B 

ÇÖZÜM.12 

apc = (Co ÷ Yd) + mpc 

apc + aps =1 

0.75 = (10 ÷ 100) + mpc 

0.75 = 0.10 + mpc 

mpc = 0.65       CEVAP:C 

ÇÖZÜM.13 

İlaveler – sızıntılar yaklaşımdan yola çıkalım; 

Yd = C + S ; 

 Yd = Y + TR – T ; Y = C + I G + X – M 

C + S = C + I G + X – M + TR – T 

S + M + T – TR = I + G + X 

S + M + TN = I + G + X 

(M – X) = (I – S) + (G – TN) 

DIŞ AÇIK = ÖZEL KESİM AÇIĞI + BÜTÇE AÇIĞI 

DIŞ AÇIK – BÜTÇE AÇIĞI = ÖZEL KESİM AÇIĞI 

DIŞ AÇIK + BÜTÇE FAZLASI = ÖZEL KESİM AÇIĞI 

         CEVAP:C 

ÇÖZÜM.14 

Piqou’ya göre fiyatlar genel düzeyi değişimleri reel 

serveti değiştirmek suretiyle, faizleri etkilemeden 

toplam talebi etkiler.     CEVAP:B 

ÇÖZÜM.15 

Uzun dönem toplam arz eğrisini sola kaydıran etmen-

ler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

. verimlilik azalışı 

. teknolojinin gerilemesi 

. hammadde fiyatlarının yükselmesi 

. ücretlerin artması.     CEVAP:C 

ÇÖZÜM.16 

Ricardo – Borro hipotezi, vergi indirimlerinin sonu-

cunda ortaya çıkan gelir artışlarının karar birimleri 

tarafından tüketime değil, tasarrufa yönlendirilir. çün-

kü karar birimleri, vergi indirimlerinin yol açtığı bütçe 

açıklarını borçlanarak finanse eden hükümetin, ileride 

borçlarını finanse etmek için vergileri arttıracağını 

bilirler. Olası vergi artışlarının getireceği yükten kur-

tulmak için bugün ki vergi indirimlerini tasarrufa yön-

lendirirler.        CEVAP:A 

ÇÖZÜM.17 

Likitide tuzağı durumunda karar birimleri faizin inebi-

leceği en alt seviyeye indiğini, dolayısıyla tahvilin 

fiyatının çıkabileceği en üst seviyeye çıktığını düşü-

nürler. Bu yüzden para arzı artışlarını, para talebi 

artışlarıyla massederler. Ortaya tahvil talebi fazlası 

çıkmaz. Tahvilin fiyatı dolayısıyla faiz oranı değiş-

mez. LM eğrisi yatay eksene paralel olur. Bu husus 

fiyatlar genel düzeyi değişimlerine bağlı olarak ortaya 

çıkan reel para arzı değişimlerinin tahvil talebine 

yansımayacağı anlamına gelir. Tahvilin fiyatı, dolayı-

sıyla faizler ve yatırım, ona bağlı olarak da gelir de-
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     CEVAPLARI 

ğişmez, toplam talep değişmez. AD (Toplam Talep) 

eğrisi dik bir doğru olur.     CEVAP:D 

ÇÖZÜM.18 

IS, mal piyasasının dengede olduğu her bir faiz – 

hasıla düzeyi bileşiminin geometrik yeridir. LM, para 

piyasasının dengede olduğu her bir faiz – hasıla dü-

zeyi bileşiminin geometrik yeridir.   CEVAP:B 

ÇÖZÜM.19 

Hysteresis etkisi, artan cari işsizlik oranlarının doğal 

işsizlik oranını da ardından sürükleyeceğini ifade 

eder. Fiili işsizlik, doğal işsizlikten büyükse, bir sonra-

ki dönem doğal işsizlikte de bu dönem doğal işsizlik-

ten yüksek olur.      CEVAP:B 

ÇÖZÜM.20 

Günümüzde TCMB, kamu kurum ve kuruluşlarını 

fonlamamaktadır.      CEVAP:D 

 ÇÖZÜM.21 

Genel kabul gören her varlık (her ödeme aracı) para-

dır. Bu özellik olmadan bir nesne para olarak kabul 

edilmiyor demektir. Bu özelliği sağlam bir nesne aşa-

ğıdaki özellikleri sağlarsa iyi bir para olur;, 

. homojen olmak, 

. bölünebilir olmak, 

. dayanıklı olmak, 

. taşınabilir olmak,      CEVAP:E 

ÇÖZÜM.22 

Nakit tercihi ve atıl rezerv yoksa; 

Rezerv değişimi x (1 ÷ zorunlu karşılık oranı) = mev-

duat değişimini verir. Yani yaratılan kaydi para (kredi 

mekanizması ile)  

100 x (1 ÷ 02) = 500     CEVAP:E 

ÇÖZÜM.23 

Bir ülkede politika uygulayıcılar aynı anda sabit döviz 

kuru – tam hareketli sermaye – bağımsız para politi-

kası, üçlüsüne sahip olamazlar. Bu husus “ÜÇLÜ 

AÇMAZ” (Trillema – Trinity) olarak adlandırılır.  

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.24 

Esnek kur sisteminde tam sermaye hareketliliği altın-

da uygulanan bir para politikası etkindir. Dolayısıyla 

daraltıcı bir para politikası hasılayı azaltır. Faizi yük-

seltip, yabancı sermayenin yurda girişini artıracağı 

için yerli para talebini yükseltir. Döviz kuru düşer. 

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.25 

Y ülkesi her iki malda da mutlak üstünlüğe sahiptir. 

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.26 

∆I. Çarpan = ∆Y  c + s = 1 

100. [ 1 ÷ (1 – 0.85 + 0.10) ] = 400 

Gelir değişimleri otonom olan ihracatı etkilemeyeceği 

için ihracat değişmez.     CEVAP:E 

ÇÖZÜM.27 

C.Clark için son aşamada artık ekonomilerde hizmet-

ler baskın hale gelir.     CEVAP:A 

ÇÖZÜM.28 

Sorunun cevabı yeni teknoloji kullanımıdır. CEVAP:E 

ÇÖZÜM.29 

24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye Ekonomisinde 

liberalleşme yönünde en büyük adımlar atılmıştır 

denebilir.        CEVAP:B 

ÇÖZÜM.30 

Türkiye’de finansal sektörün hem faiz hem de kur 

riskinden dolayı büyük zarar gördüğü kriz Şubat 2001 

Krizidir.        CEVAP:E 
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MALİYE CEVAPLARI 

ÇÖZÜM.1 

 Mali Sömürü= Marjinal Sosyal Maliyet ˃ Marjinal 

Sosyal Fayda durumudur.  

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.2 

Devletin Egemenlik Hakkına Dayanarak Elde Etti-

ği Kamu Gelirleri 

1- Vergi 

2- Harç 

3- Resim 

4- Şerefiye 

5- Senyoraj, emisyon geliri  

6- Zorunlu borçlar 

7- Parafiskal gelirler 

8- Mali Tekel geliri 

9- Para ve Vergi Cezaları 

10- Fon geliri 

CEVAP:A 

ÇÖZÜM.3 

Arrow, demokratik bir toplumda sosyal tercih veya 

seçim fonksiyonunun beş koşulu aynı anda yerine 

getirmesi gerektiğini savunmuştur. Bu koşullar şun-

lardır: 

- Ortak rasyonellik,  

- Sosyal ve bireysel değerlerin pozitif bağlılığı,  

- Sosyal tercihin sunulan seçenekler dışında çözüm 

aramaması, 

- Yurttaş egemenliği, 

- Diktatörlüğün olmaması.   

CEVAP:E 

ÇÖZÜM.4 

ŞEREFİYE(DEĞERLEME RESMİ) 

Şerefiye, merkezi idarenin veya mahalli idarelerin 

yaptığı bayındırlık hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan 

değer artışı üzerinden alınan bir bedeldir.  

Bayındırlık işlerinin yapıldığı yerlerin civarındaki gay-

rimenkullerin (bina ve arsa) değerinde artış meydana 

gelmesi halinde, bu işler için yapılan hizmetlerin mali-

yetine söz konusu gayrimenkul sahiplerinin iştirak 

etmesine şerefiye denir.  

Her bayındırlık hizmetinden şerefiye alınmaz, ilgili 

karar birimlerinin şerefiye alınmasına karar vermesi 

gerekir. 

 Katılma payı olarak ta değerlendirilebilen şerefiye ile 

katılma payı arasındaki en temel fark katılma payının 

bir değer artışı olmaksızın ilgili hizmetin götürüldüğü 

yerdeki iktisadi kıymet sahibinin bu bedele ortak ol-

masıdır. 

Şerefiyeler belediyelerce tahsil edilen bir kamu geliri-

dir. 

         CEVAP:A 

ÇÖZÜM.5 

Verginin Gelir Etkisi 

Vergi nedeniyle harcanabilir geliri azalan kişiyi, geli-

rindeki azalmayı telafi etmek amacıyla, daha çok 

emek arz etmeye, daha çok çalışmaya zorlamasıdır. 

Mükellefin vergi konulması nedeniyle gelir düzeyi 

azalacağından, eski refah düzeyinde kalabilmesi için 

çalışma süresini uzatması,  ek iş yapması veya yeni 

iş bularak çalışması gerekecektir.  

Gelir etkisi düşük gelir düzeyinde daha büyük, yüksek 

gelir düzeyinde daha küçüktür. Gelir etkisi daha çok 

düşük gelir gruplarında görülür.  

Gelir etkisi toplam vergi hasılatını artırıcı etki yapar.  

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.6 

Soruda Ayırma kuramı/nazariyesi sorulmuştur. Buna 

göre; Vergilendirilen gelir kaynağının emek geliri 

olması halinde bu gelirden sermaye gelirlerine göre 

daha az vergi alınması gerekir. 

         CEVAP:B 

 

 ÇÖZÜM.7 

Diferansiyel Yansıma  

Diferansiyel yansıma, kamu harcamaları sabitken, bir 

verginin kaldırılıp yerine başka bir vergi konmasının 

gelir dağılımına yansımasıdır. Temmuz 2002 tarihin-

de Taşıt Alım Vergisinin kaldırılıp Özel Tüketim Ver-

gisinin konmasının, ticari kazançların vergilendirilme-
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     CEVAPLARI 

sinde götürü usulün kaldırılıp basit usulün konması-

nın gelir dağılımına yansıması gibi.  

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.8  

Vergi usul kanununda İşe başlama bildirim süresi 10 

gün olarak belirtilmiştir. 

Dolayısıyla 5 Temmuz 2013 olur. 

         CEVAP:A 

ÇÖZÜM.9 

Görünüşte artış nedenleri şunlardır:  

1) Ayni Ekonomiden Nakdi Ekonomiye Geçilmesi 

(Ekonominin Parasallaşması):    

 
2) Bütçe Tekniğinin Değişmesi (Safi Usulden Gayri 

Safi Usule Geçilmesi):  

 
3) Paranın Satın Alma Gücünün Düşmesi (Enflas-

yon): 

 

4) Nüfusun Değişmesi, Ülke Sınırlarının Genişlemesi: 

 

5) Devletleştirme/Kamulaştırma Giderleri: 

         CEVAP:A 

ÇÖZÜM.10 

RİCHARD A. MUSGRAVE  

1890-1948 yılları arasında A.B.D.’de kamu harcama-

larının artışını incelemiş olan Musgrave, kamu har-

camalarına ilişkin olarak üç temel görüş ileri sürmüş-

tür:  

 

i-Kamu harcamalarındaki artış sürekli ve düzenli bir 

seyir izlememekte, savaş ve savaşla ilgili nedenler-

den dolayı kamu harcamaları gerçekte artmaktadır. 

Savaş ve savaşla ilgili harcamalar ayrılınca ABD’de 

kamu harcamalarında gerçek anlamda önemli bir 

artış olmamıştır. Bu görüşü ile Musgrave, kamu har-

camalarında Nitti’nin görüşünü doğrulayan bir eğili-

min var olduğunu saptamıştır.  

ii-Savaşla ilgili harcamaların ayrılması durumunda 

kamu harcamaları milli gelire oranla oldukça istikrarlı 

bir seyir izlemektedir.  

iii-Bir ülke ekonomisinin kalkınma sürecini tamamla-

masına bağlı olarak kamu harcamalarının bileşimi 

(kompozisyonu),  eğitim ve sağlık harcamaları ile 

diğer sosyal harcamalar lehine değişmektedir. Eko-

nomik gelişim süreci tamamlandıkça devletin sanayi, 

su, atık su, yol, enerji, telekomünikasyon gibi yatırım-

lar tamamlanacağından bu alanlara yapılan harcama-

lar sosyal nitelikli eğitim, sağlık, kültür gibi alanlara 

kaydırılacaktır.  

         CEVAP:D 
 
ÇÖZÜM.11 

 

Modern Maliyeciler 1929 büyük buhran sonrası taraf-

sız devlet anlayışının yerine müdahaleci sosyal dev-

let anlayışını benimsemişlerdir. Buna göre Kamu 

harcamalarının yalnızca toplumsal ihtiyaçların gide-

rilmesi için yapılan bir harcama olmadığının ve top-

lumdaki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi 

için de bu harcamalarının ekonomik politikalarında 

kullanılmış gerektiğini belirtmiştir. 

 
         CEVAP:B 
ÇÖZÜM.12  

Cari giderler; kamu tüketimi niteliğinde faydası bir 

dönemlik giderlerdir. Belli başlı cari giderler; 

- Genel Yönetim 

- Malzeme Alımları 

- Küçük Onarım Giderleri 

- Mefruşat Giderleri 

- Personel Giderleri 

- Demirbaşlar 

      CEVAP:E 

ÇÖZÜM.13 

Enflasyon dönemlerinde devletin uygun maliye politi-

kası uygulamak için borçlanmayı uzun vadeli ve yük-

sek faizli olarak gerçekleştirmesinin nedeni Efektif 

Talep düzeyini düşürmektir. 

 

                CEVAP:D 
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ÇÖZÜM.14 

İç borçlanma ülke sermaye birikimini artırmayan 

coğrafi sınırlar içerisinde yapılan harcamadır. 

Buna göre Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı 

ülke bankasının  şubesinden devlet tahvili karşılığın-

da borç alınması. 

         CEVAP:D 

 

ÇÖZÜM.15 

Devlet tahvillerinin nama yazılı olması faiz oranını 

belirleyen etkenlerden biri olarak kabul edilmez. 

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.16 

ARİYERE BORÇLAR 

Özel sektörün yaptığı ithalatın döviz karşılığını Mer-

kez Bankasına yatırdığı halde, Banka’nın döviz kıtlığı 

nedeniyle biriktirdiği, transfer edemediği, dolayısıyla 

da devletin dış borcuna dönüştüğü ithalatçıların döviz 

borçlarıdır. Ticari ilişkiden doğmasına rağmen borçla-

rın borç anlaşmalarıyla faizli devlet boruu haline geti-

rilmesidir. 1989 öncesi dönemde döviz kullanımının 

ve transferinin yasak olduğu dönemde sık rastlanan 

bir problemdir. 1989 sonrası dönemde ortadan kalk-

mıştır.  

             CEVAP:A 

ÇÖZÜM.17 

Soruda İtfaya Tabi Olmayan/devamlı/ebedi borç so-

rulmuştur. Bu borcun geri ödenmesine İhtiyari Amor-

tisman denir. 

           CEVAP:A 

ÇÖZÜM.18 

Sorunun “B” seceneğinde gelirlerin giderlere tahsil 

edilebileceği ifade edilmiştir. Oysa ki adem-i tahsis 

ilkesi gereği hiçbir gelir özel bir gider için tahsis edi-

lemez ilkesinde dolayı 5018 sayılı kanunda belirtilen 

bütçe ilkelerinde böyle bir durum söz konusu değildir. 

         CEVAP:B 

 

ÇÖZÜM.19 

Harcama süreci Taahhüt-Tahakkuk-Verile Emrine 

Bağlama-Tediye şeklinde sıralanmıştır. 

                CEVAP:A 

ÇÖZÜM.20 

Bütçe kanun tasarısı Bakanlar Kurulu tarafında mali 

yılbaşına en geç 75 gün kala TBMM’ye sunulur. 

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.21 

Bütçe ilkeleri arasında tahakkuk ilkesi diye bir ilke 

bulunmamaktadır. 

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.22 

KESİN HESAP 

ANAYASA’NIN 164.– Kesin hesap kanunu tasarıları, 

kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, 

ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç 

7 sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk bildi-

rimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanunu tasarısının 

verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu 

tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alı-

nır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesin 

hesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, 

Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl 

bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara 

bağlar. 

Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildi-

riminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olma-

sı, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış dene-

tim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların ka-

rara bağlandığı anlamına gelmez. Mali Kanunda süre 

6 ay olarak belirlenmiştir. 

         CEVAP:B 
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              ALAN BİLGİSİ DENEME CEVAPLARI 

     CEVAPLARI 

ÇÖZÜM.23 

Münferit beyanname Dar Mükellef gerçek kişiler tara-

fından gelirin 7. Unsuru için kazancı takip eden 15 

gün içerisinde verilir. 

         CEVAP:D 

ÇÖZÜM.24 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar va çiftçiler, serbest 

meslek erbapları, basit usule tabi mükellefler ve 

vergiden muaf esnaf  dışında kalan kişilerin yani 

nihai tüketicilerin   fatura, gider pusulası, müs-

tahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, pera-

kende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve 

giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının 

tespit edilmesi halinde, VUK 353 / 2 numaralı 

bendinde belirtilen cezanın 1 / 5 ‘i kadar özel 

usulsüzlük cezası kesilir.  (353/3)  

         CEVAP:D 

ÇÖZÜM.25 

Tek hakimli vergi mahkemelerinin kararlarına itiraz 

mercii Bölge İdare mahkemeleridir.  

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVİ 

1. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla baktığı da-

valara, itiraz mercii olarak bakar. 

2. İdare ve Vergi mahkemeleri arasında çıkacak 

görev ve yetki uyuşmazlıkları bakımından genel 

görevli bağımsız mahkeme olarak bakar. 

Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir. Danış-

tay’a başvurulmaz. 

Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri Ada-

let Bakanlığınca kurulur. Bir başkan ve iki üyeden 

oluşur. Üye tam sayısıyla toplanır, oy çokluğu ile 

karar verirler. Kararları kesindir. 

         CEVAP:D 

 

 

 

 

ÇÖZÜM.26 

TEKERRÜR (Tekrarlanma) FİİLİ 

Vergi hukukunda tekerrür, vergi ziyaı ve genel usul-

süzlük suçlarını, cezası kesinleştikten sonraki belli bir 

sürede tekrar işleyen mükelleflerin, bu suçlara ilişkin 

cezalarının artırılarak uygulanmasına yol açan hukuki 

bir durumdur. 

Vergi ziyanına neden olmaktan yada usulsüzlükten 

dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşen bir kimse 

aynı türden bir fiille cezanın kesinleştiği tarihi izle-

yen yılın başından başlamak üzere; 

 Vergi ziyaında 5 yıl içinde aynı suç tekrar işle-

nirse kesilecek olan ceza % 50 oranında,  

 Genel usulsüzlük suçlarında 2 yıl içinde tekrar 

işlenirse kesilecek olan ceza % 25 oranında artı-

rılarak uygulanır.        

(Özel usulsüzlük cezalarında tekerrür hükmü uygu-

lanmaz.)  

         CEVAP:D 

ÇÖZÜM.27 

MÜKELLEFLERİ 

1. Sermaye Şirketleri 

a. Anonim Şirketler   

b. Limited Şirketler    

c. S.P.B. Komadit Şirket 

d. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve 

denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer 

yabancı fonlar sermaye şirketi sayılmaktadır.  

2. Kooperatifler  

3. İktisadi Kamu Kuruluşları  

4. İş ortaklıkları 

5. Dernek,  Vakıf ve Sendikalara ait İktisadi İşletme-

ler 

6. Dar mükellef kurumlar  

Dernek, Vakıf, Sendika ve cemaatler ile okul koope-

ratiflerinin gelirleri vergiye tabi değildir.   

         CEVAP:B 
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ÇÖZÜM.28 

Maliye politikası uygulamasında kullanılabilecek araç-

lar sınırlıdır. Bunlar Devlet kamu harcamaları, vergi, 

borçlanma, bütçe, gelirler politikası, özelleştirme poli-

tikası gibi maliye politikası araçlarıyla ekonomiye 

müdahale eder. 

         CEVAP:C  

ÇÖZÜM.29 

Dışlama Etkisi 

Monetaristlere göre, kamu harcamalarının artması, 

faizleri artırır. Faizlerin artması ise özel yatırımları 

azaltır. Kısaca kamu harcamalarının artması, özel 

yatımları azalmasına neden olur. 

         CEVAP:A 

ÇÖZÜM.30 

Satabilizatörler; 

Artan Oranlı Vergi Uygulaması(Gelir Vergisi) 

Bireysel ve Aile Tasarrufları, 

İşsizlik Sigortası Primleri ile İşsizlik Yardımları, 

Tarım ve Sanayi Destekleme Alımları, 

Ekonomideki Stok Artış ve Azalışları, 

Kendiliğinden Oluşan Bütçe Açık ve Fazlalıkları, 

         CEVAP:D 
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              ALAN BİLGİSİ DENEME CEVAPLARI 

     CEVAPLARI 

MUHASEBE CEVAPLARI 

ÇÖZÜM.1 

DEMİRBAŞLAR   BİRİKMİŞ AMOR. 

 

60.000        40.000 

 

 

 

 

Bir.Amor.   40.000 

Diğ.Çeş.Ala.  30.000  

 Demirbaş.   60.000 

 Özel Fonlar   10.000 

 

 

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.2 

 

Bir.Amor.   100.000 

 

 Haklar HS.   100.000 

 

 

         CEVAP:E 

 

ÇÖZÜM.3 

 

Satıcılar    30.000 

 

 Diğ.Olağ.Gel. Kar.   30.000 

 

 

         CEVAP:B 

 

ÇÖZÜM.4 

 

Say.Tes.Noks.  2.000 

 Ticari Mallar    2.000 

 

Diğ.Ol.Gid.Zar.  2.000  

 Say.Tes.Noks.   2.000 

 

         CEVAP:D 

 

ÇÖZÜM.5 

 

Özel Fonlar  4.000 

Gen.Yön.Gid.  2.000 

 Birik.Amor.   6.000 

 

 

 

   ÖZEL FONLAR 

   4.000 4.000(önceki satıştan fon tut) 

    = 

Yıllık Amor. Tutarı  60.000 x (20 ÷ 100) = 12.000 

Yarım yıllık amortisman tutarı ise 6.000 dir. 

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.6 

 

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı Sene sonunda 
Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküm-
lülükler hesabına devredilerek kapatılır. 
         CEVAP:D 
 
ÇÖZÜM.7 

 

Soruda kapanış kaydında hangi hesabın yanlış kulla-

nıldığı sorulmuştu. Buna göre; gelecek aylara ait 

giderler yanlış kullanılmıştır. 

         CEVAP:C 

ÇÖZÜM.8 

 

60.000 X (8 ÷ 100) = 4.800 

 

 

___________________ /___________________ 
Alınan Çekler                   64.800 
 
  Yurt İçi Satışlar       60.000 
  Hesaplanan Kdv         4.800 
___________________ /___________________ 
___________________ /___________________ 

Hesaplan Kdv                    4.800 

  

  Diğer Kdv          4.800 

___________________ /___________________ 

         CEVAP:B 
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ÇÖZÜM.9 

Soruda hatır çeki verildiği görülmektedir. Buna göre; 

___________________ /___________________ 
Diğer Çeşit Ala.                100.000 

 

  Alınan Çekler         100.000 

___________________ /___________________ 

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.10 

 

   TİCARİ MALLAR 

Dön.Başı Mal.Mev. 8.000 

Dön.İçi A.        60.000 Sat.Tic.Mal.M. 55.000 

 

 

 

 

 

            

          68.000   55.000 

 

Dönem Sonu Tutar     13.000 

         CEVAP:D 

 

ÇÖZÜM.11 

 

Süreklilik; Birden çok dönemi kapsayan kira giderini 

direkt gider yazmak yerine, ilgili dönemlere pa 

laştırmamız gerekir. 

         CEVAP:A 

 

ÇÖZÜM.12 

 

    KASA 

 

        25.500$ 22.900$ 

 

 

    3.600$ 

Sayım 3.740 

BK       3.600 

Kasa Fazlası 140$ 

140$ x 1.85 = 259 

 

 

 

___________________ /___________________ 

Kasa                    259 

 Sayım ve Tes. Faz.  259 

___________________ /___________________ 

       CEVAP:D 

 

 

ÇÖZÜM.13 

___________________ /___________________ 

Banka Kredileri             XX 

   Alınan Çekler          XX 

___________________ /___________________ 

         CEVAP:B 

 

ÇÖZÜM.14 

 

40.000 X (60 ÷ 100) = 24.000 

___________________ /___________________ 

İştirakler        24.000 

 Bağlı Ortaklıklar   24.000 

___________________ /___________________ 

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.15 

 

___________________ /___________________ 
VERİLEN AVANSLAR     39.300 

BANKALAR                  300 
BANKA KREDİLERİ    39.000 

___________________ /__________________ 

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.16 

 

  500 TL Gümrük Vergisi 

  400 TL Nakliye 

1000 TL Komisyon Ücreti 

1900 TL 

   VERİLEN AVANSLAR 

       39.300 

         1.900 

 

       41.200 

 

         CEVAP:B 
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              ALAN BİLGİSİ DENEME CEVAPLARI 

     CEVAPLARI 

ÇÖZÜM.17 

01.10.2013 

                                    l 

     31.12.2013 

3 Aylık Faiz 11.250 

 

 

Gelir Tah.   45.000 

 Gel.Ay.Ait Gel.   33.750 

 Faiz Gel.     11.250 

 

 

 

         CEVAP:D 

 

ÇÖZÜM.18 

 

120.000 TL’nin işleyen faizi 12.600 TL dir. 

120.000 + 12.600 = 132.600 TL Bu tutar tahvilin en 

az satılması gereken tutarıdır. 

 

130.000 TL Satılan Tutar 

132.600 TL Satılması Gereken Tutar 

 

Dolayısıyla 2.600 TL zarar vardır. 

         CEVAP:E 

 

ÇÖZÜM.19 

 

___________________ /___________________ 
DİĞER OLAĞAN GİDER 
VE ZARARLAR    2.000 

TİCARİ MALLAR     2.000 
___________________ /__________________ 

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.20 

 

500 X 8 = 4000 

4000 X ( 4÷100) = 160 

   TİCARİ MALLAR 

     

    4.000     160 

       100 

 

    3.940 

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.21 

Satılan Ticari Malların Maliyeti 3.940 ÷ 8 =492.5 

Bir Malın Maliyeti 492.5 ise 

492.5 x 3 = 1477.5 

         CEVAP:C 

ÇÖZÜM.22 

 

Brüt Satış = Yurt İçi Satış = 1450 

     Satılan Malın Maliyeti = 1477.5 olduğundan 

 

Brüt Satış Zararı = 27.5 TL dir 

         CEVAP:C 

ÇÖZÜM.23 

 

Nakit Oranı = (Hazır Değer + Menkul Kıymet) ÷ Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklardır. 

 

(8.000 + 5000) ÷ 10.000 = 1.3 olur. 

         CEVAP:A 

ÇÖZÜM.24 

 

Asit Test Oranı = (Dönen Varlık + Stok) ÷ Kısa Vadeli 

Yabancı Kaynaklardır. 

 

(8.000+5.000+10.000+14.000-14.000) ÷ 10.000 = 2.3  

         CEVAP:E 

ÇÖZÜM.25 

 

Stok Devir Hızı = Sat. Tic. Mal. M. ÷ Ortalama Stok 

Ortalama Stok = (DS + DS) ÷ 2 ise 

(12.000 + 14.000) ÷ 2 = 13.000  

 

Stok Devir Hızı = 16.000÷13.000 = 1.23 olur 

         CEVAP:B 

ÇÖZÜM.26 

 

Aktif Devir Hızı = Net Satışlar ÷ Aktif Toplam 

Aktif Toplam= 

(8.000+5.000+10.000+14.000+5.000+12.000) 

= 54.000 

 

Aktif Devir Hızı = 34.000 ÷ 54.000 = 0.629 olur 

         CEVAP:E 
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ÇÖZÜM.27 

Başabaş Noktası gelirin maliyete eşit olduğu nokta-

dır. Kar bu noktada sıfırdır. 

Maliyet = Sabit Gider + Toplam Değişir Gider 

 

BBN = Top. Sab. M. ÷ (Bir. Sat. Fit – Bir.Değ. M.) 

 

BBN = 12.000 ÷ (100 – 50) 

BBN = 240 

         CEVAP:C 

 

ÇÖZÜM.28 

 

Faiz = (24.000 x 30 x t) ÷ 3600 

24.000 – 200t = 23.000 

- 200t = - 1000 

t = 50  

         CEVAP:B 

 

ÇÖZÜM.29 

 

Soruda Net Gerçekleşebilir değer istenmiştir. 

         CEVAP:A 

 

ÇÖZÜM.30 

 

140 x ( 20 ÷ 100) = 28 

140 – 28 = 112 

% 12 kar 

         CEVAP:B 

 

  

 


