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1. Meclis hükümet sisteminde Yasama –Yürütme ve Yargı 
yetkileri mecliste toplanmıştır. Bakanları tek tek meclis se-
çip görevden alabilmektedir. İcra vekilleri altında hareket 
eden bir bakanlar kurulu olmakla birlikte bu yapının kolek-
tif sorumluluğu yani ortak sorumluluğu yoktur. Her bakan 
meclise karşı bireysel olarak sorumludur. Meclis Başkanı 
aynı zamanda devlet başkanı sıfatıyla hareket etmekte-
dir. Bu açıklamalar neticesinde I ve II numaralı önermeler 
yanlıştır. III ve IV numaralı önermeler doğrudur.

CEVAP: D

2. Temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü dönemlerde kulla-
nılmasına ilişkin temel düzenlemeler, Anayasanın 15’inci 
maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması başlığı altında kaleme alınmıştır. “A” şıkkın-
da yer alan, kanun dışındaki bir metinle düzenleme yapı-
lamayacağına ilişkin hüküm yanlıştır. Olağanüstü dönem-
lerde, olağan dönemlerdeki kimi bazı güvenceler ortadan 
kalkmaktadır. Kanun dışındaki metnlerle hatta bir düzen-
leyici işlemle bile hak ve özgürlüklerin kullanımı düzen-
lenebilecektir. (Kanun-KHK-Tüzük-Yönetmelik-Genelge) 
B-C-D-E şıkları ise doğru şıklar olarak soruda yer almıştır.

CEVAP: A

3. Anayasa’nın 152’inci maddesine göre: “Bir davaya 
bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya 
kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa-
ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü 
aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Ana-
yasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar 
davayı geri bırakır”. Bu hükümden çıkan sonuç; somut 
norm denetimine konu edilecek olan normun mahkeme 
kimliği olan bir merci tarafından ve görülmekte olan bir 
dava sırasında Anayasa Mahkemesi önüne taşınması-
dır.Yüksek Seçim Kurulu idari bir organ olarak seçim-
lere ilişkin uyuşmazlıkları idari yoldan çözmektedir. Do-
layısıyla bu yapı davaya bakmakta olan mahkeme ni-
teliğini taşımadığı için Anayasa Mahkmesi Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından yapılan başvuruları kabul etme-
mektedir. “A-B-C-D” şıklarında yer alan yapılar ise da-
vaya bakmakta olan mahkeme kimliğini taşımaktadır.

CEVAP: E
4. Görevden uzaklaştırmada yetkili mercii Disiplin Kuru-

lu veya Yüksek Disiplin Kurulu değildir; Bakanlık veya 
Genel Müdürlük Müfettişleri görevden uzaklaştırmaya 
yetkilidir. “A” şıkkı doğru şıktır. Görevden uzaklaştırma 
durumunda memurun kadrosuyla ilişiği kesilmeyecek-
tir. “B” şıkkında ifade edildiği üzere memurun maaşın-
da kesinti yapılabilecektir. Göreve iade edildikten sonra 
memurun maaşında yapılan kesinti (1/3 oranındadır) 
memura iade edilecektir. “C” şıkkında Görevden uzak-
laştırılan memurun durumu belli oluncaya kadar kade-
me veya derece ilerlemesi yapılamayacaktır. Göreve 
iade edildikten sonra kademe ilerlemesi ve derece yük-
selmesi yapılabilecektir. “E” şıkkı, yukarıdaki anlatımla-
ra uygun bir düzenlemedir. Ceza kovuşturması halin-
de, kovuşturma sona erinceye kadar memur görevin-
den uzaklaştırılabilecektir. “A, B, C” şıklarındaki tedbir-
lerde “E” şıkkına bağlı olarak alınacaktır.

CEVAP: D

5. Kolluk kamu düzenini sağlama faaliyeti olmakla birlikte 
aynı zamanda kamusal bir hizmettir. Kolluk, adli kolluk, 
idari kolluk ve siyasi polis olmak üzere üç kısıma ayrıl-
maktadır. Adli kolluk bastırıcıdır. Suç ve faillerle uğra-
şırken idari kolluk önleyicidir. Kamu düzenini sağlama-
ya yönelmiştir. Siyasi polis ise Milli İstihbarat Teşkila-
tını ifade etmektedir. İdari kolluk, kendi içerisinde ge-
nel idari kolluk ve özel idari kolluk olmak üzere iki kısı-
ma ayrılmaktadır. Tıpkı merkezden yönetim ve yerin-
den yönetim şeklinde idari teşkilatın ayrımlandığı gibi 
ayrılmaktadır. “B” şıkkı yanlıştır. Zabıta, köy korucusu 
özel idari kolluk içerisinde mahalli idari kolluk görevlisi-
dir. Genel idari kolluk içerisnde yer almamaktadır. Po-
lis, jandarma genel idari kolluk görevlisidir. Orman ko-
ruyucusu ve gümrük muhafaza  hizmet kolluğu olarak 
özel idari kolluk içersinde yer almaktadır. Bu açıklama-
lar neticesinde yanlış şık “B” şıkkıdır.

CEVAP: B

6. Bir il veya ilçe kanunla kurulmaktadır. Yine bir ilçenin 
bir ilden ayrılıp başka bir ile bağlanması kanunla yapı-
labilecek bir işlemdir.

CEVAP: D
7. 2577 sayılı İdari yargılama usulü hakkındaki kanunun 

11’inci maddesi gereğince bir idari dava açılmadan 
önce,idari işlemin kaldırılması,geri alınması veya yeni 
bir işlem tesis edilmesi amacıyla bir üst makama, üst 
makam yoksa işlemi yapmış olan makama dava açma 
süresi içinde başvurulabilinir ve bu başvuru sonucun-
da işlemeye başlamış olan idari dava açma süresi du-
rur. Ancak; “A, B, D, E” şıklarında yapılan başvuruların 
dava açma süresini durdurucu bir özelliği yoktur. Ve-
sayet makamına yapılan başvuru dava açma süresi-
ni durdurmamaktadır. Hiyerarşik makama yapılan baş-
vurular dava açma süresini durdurucu bir etkiye sahip-
tir. Cumhurbaşkanlığı makamı veya TBMM’ye yapılan 
başvurular bir anlam ifade etmekle birlikte dava açma 
süresini durdurucu etkiye sahip değildir. Yine idari işle-
min gerekçesini bildirmek için yapılan başvuru da dava 
açma süresini durdurmayacaktır. Bu başvurular 11’inci 
madde kapsamında yapılan başvurular değildir. Kamu 
denetçisine yapılan başvuru işlemeye başlamış dava 
açma süresini durdurucu etkiye sahiptir. Kamu denetçi-
liği kurum kanununa bu hüküm eklenmiştir.  Bu açıkla-
malar neticesinde doğru yanıt “D” şıkkıdır.

CEVAP: D

8. Bu olayda fail Sefa, Murat’ı etkisiz hale getirmesine ve 
silahı eline almasına rağmen etkisiz durumda yerde 
yatan Murat’ın kafasına iki el ateş etmiştir. Bu neden-
le ortada gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan 
haksız bir saldırı söz konusu olmadığı için meşru sa-
vunmanın koşulları yoktur. Aynı şekilde zorunluluk hali 
de bulunmamaktadır. Her ne kadar ortada haksız tah-
rik var ise de haksız tahrik cezada indirim yapılmasını 
gerektiren bir hal olup, bir cezasızlık ya da hukuka uy-
gunluk sebebi değildir. Dolayısıyla olayda kasıtlı öldür-
me suçu söz konusudur.

CEVAP: A
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9. Fiilin işlenmesinden önce işlenmesi sırasında yardım-
da bulunarak icrasını kolaylaştırma bir iştirak türü iken 
(maddi yardım türü olarak iştirak), suç işlendikten son-
ra yardım etmek bir iştirak türü değildir.

CEVAP: C
10. TCKm. 50/4 hükmüne göre, “Taksirli suçlardan dolayı 

hükmolunanhapis cezası uzun süreli de olsa;bu ceza, 
diğer koşullarırı varlığı halinde,birinci fıkranın (a) ben-
dine göreadli para cezasına çevrilebilir. Ancak,bu hü-
küm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.” Dolayısıyla 
adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Verilen bu 
ceza 2 yılın üzerinde olmadığı için ertelenmesi müm-
kündür. Verilen bu ceza taksirli bir suça ilişkin olduğu 
için TCK m. 53 hükmündeki belli haklan kullanmaktan 
yoksun bırakılma tedbiri uygulanamaz. 

CEVAP: D

11. Genel yetki kuralları uyarınca davaya bakmak yetki-
si, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Teşebbüs-
te son icra hareketinin yapıldığı, kesinti¬siz suçlarda 
kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son su-
çun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Suç, ülkede ya-
yımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin ya-
yım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Aynı eserin 
birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin ya-
yım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, 
bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 
Görsel veya işitsel yayınlarda da basılı eserlere ilişkin 
kurallar uygulanır. Ancak görsel ve işitsel yayın, mağ-
durun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya 
görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir Soruşturul-
ması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret su-
çunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu 
yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağ-
dur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hüküm-
lü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetki¬lidir. Eserin 
dağıtıldığı yer, sadece hakaret suçun¬da kriter olarak 
alınır. Bu nedenle doğru şık “C”dir. 

CEVAP: C

12. Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 
hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, 
Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin 
veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin iste-
mi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin 
gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı 
konularda bilirkişi dinlenemez. Tanıklığın aksine bilirki-
şiliğin kabulü mecburi değildir. Ancak 1-Resmî bilirkişi-
likle görevlendirilmiş olanlar ve listelerde yer almış bu-
lunanlar, 2-İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli 
fen ve sanatları meslek edinenler, 3-İncelemenin yapıl-
ması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olan-
ların bilirkişiliği kabulü mecburidir. Soruşturma evresin-
de Cumhuriyet savcısı da bilirkişi incelemesi yaptırabi-
lir. Doğru şık “E”dir. 

CEVAP: E

13. Kendilerine yasal danışman atanmış olanlarla evli kişiler 
sınırlı ehliyetli sayılmaktadırlar. Sınırlı ehliyetliler, ergin ve 
ayırt etme gücüne sahip bulunan ve aynı zamanda da kı-
sıtlı olmayan kişilerdir. Sınırlı ehliyetliler, işlemiş oldukla-
rı bütün haksız fiillerin sonucundan bizzat sorumludur. Sı-
nırlı ehliyetlilerde sınırlılık istisna olup özellikle hukuki iş-
lem ehliyeti alanındadır. Bu nedenle

 CEVAP: C

14. TMK. m. 236’ya göre; zina veya hayata kast nedeniy-
le boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerde-
ki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılması-
na veya kaldırılmasına karar verebilir. 

CEVAP: D

15. Mirastan feragat sözleşmesi miras sözleşmesi şeklin-
de yapıldığı ve miras sözleşmesinin hükümlerine tabi 
olduğu için, ölüme bağlı tasarrufların iptali davası ile 
miratsan feragatin de iptali mümkündür.

CEVAP: E

16. Bir alacak için bir taşınırın rehin olarak verilmesi, o ala-
cak için işleyen zamanaşımının işlemesine engel ol-
maz.

CEVAP: C
 

17. Asıl şeyin maliki her durumda eklentinin maliki olmaya-
bilir. Çünkü eklenti üzerine başka bir mülkiyet, asıl şey 
üzerinde başka bir mülkiyetin kurulması mümkündür. 

CEVAP: D

18. Tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek 
iradelerine uymayan bir işlem yapmalarına ve görünür-
deki bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağı hu-
susunda anlaşmalarına muvazaa denilmektedir.

CEVAP: A

19. TBK. m. 166’ya göre, Borçlulardan biri, ifa veya takasla 
borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmişse, bu 
oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur. Bu 
nedenle, Müteselsil borçlulardan birinin borcun tama-
mını alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcuyla 
takas etmesi, diğer borçluların borçlarını etkilemez ifa-
desi yanlış olduğundan

CEVAP: D

20. Satım sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşme, 
vekâlet sözleşmesi eksik iki tarafa borç yükleyen söz-
leşme, fesih ve vasiyetname ise tek taraflı işlemlerdir. 
Bağışlama ise tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir. 

CEVAP: E
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21. Bir irade açıklamasının öneri olarak kabul edilebilmesi 
için öneride bulunan tarafından mutlaka bir bağlanma 
süresinin belirlenmesi gerekli değildir.

CEVAP: C

 
22. TTK’ye göre, cari hesap sözleşmesinin taraflarının ta-

cir olması gerekmemektedir. Sadece cari hesap söz-
leşmelerinde bileşik faiz uygulamasının söz konusu ol-
ması durumunda, sözleşme taraflarının tacir olması 
gerekir. 

CEVAP: A

23. TTK’de bir taciri tutması gereken defterler sayılmıştır. 
Buna göre bir tacir; yevmiye defteri, defteri kebir, en-
vanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defte-
ri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tut-
malıdır. 

CEVAP: B

24. Ticaret şirketleri, herhangi bir tasfiyeye girmeksizin mal 
varlıklarının fiilen bütünleşmesi suretiyle birleşir. Birle-
şen şirketlerin ortakları bir değişim oranı çerçevesinde 
(eşit olmak zorunda değil) yeni şirketin paylarına sahip 
olur. Birleşme sürecinde birçok evrakın (sadece bilan-
çoların değil), örneğin birleşme raporunun, ilanı gere-
kir. Birleşme işlemi tescille geçerli olduğundan, birleş-
me kararının tescil ve ilanı gerekir.

CEVAP: D

25. ciroya bir kayıt veya şart konulursa (ör: c1’e sözleş-
meyi yerine getirirse ödeyiniz), ciro geçerli olup sade-
ce kayıt ve şart yazılmamış sayılır. Cirodan senet be-
delinin kime ödeneceğinin anlaşılması gerekmez. Ör-
neğin kişinin sadece bir imzası bile yeterli olur. Zaten 
bu şekildeki bir ciroya beyaz ciro denir. Ciro senet dı-
şında alonja da yazılabilir. Kısmi ciro batıldır. Örneğin, 
10.000-TL’lik bir bonoda yapılan ciroda c1’e 3.000-TL 
ödeyiniz denilemez. Bir cironun yapılabilmesi için belli 
bir süre öngörülmüştür. Buna göre görüldüğünde öde-
necek vadeli senetlerde ciro keşide tarihinden itibaren 
1 yıl içinde; diğer vadeli senetlerde ise ödeme gününü 
takip eden 2 iş günü içinde cirolanabilir.

CEVAP: B

26. Görüldükten belli süre sonundan ödenecek vadeli po-
liçelerde faiz kaydı yazılabilir. Bedel kaydı, avizo kay-
dı ya da provizyon kaydı da poliçelerde yazılabilecektir. 
Fakat muacceliyet kaydı yazılamaz.

CEVAP: D

27. İcra mahkemesi kararlarının temyizinde, normal mah-
keme kararlarından farklı olarak, Yargıtay, tarafların 
temyiz dilekçesinde belirtmiş olduğu temyiz sebebi ile 
bağlıdır. Dilekçede gösterilmeyen bir sebepten dolayı 
Yargıtay, icra mahkemesi kararını bozamaz. Diğer se-
çeneklerde yer alan bilgiler doğrudur.

CEVAP: D

28. Borçtan kurtulma davası, sadece genel haciz yoluyla 
takipte imzaya itiraz üzerine, itirazın geçici olarak kal-
dırılmasına karar verilmesi halinde açılabilen bir dava-
dır. Başka hiçbir yerde ve hiçbir takipte bu dava açıla-
maz. Oysa D seçeneğinde borca itirazdan sonra da bu 
davanın açılabileceği belirtilmiş. halbuki, borca itiraz-
dan sonra itirazın geçici kaldırılması değil, kesin kaldı-
rılması istenebilir. İtirazın kesin kaldırılmasından sonra 
borçtan kurtulma davası açılması ise mümkün değildir. 
Dolayısıyla, borçtan kurtulma davası ancak imzaya iti-
raz halinde söz konusu olabilir. 

CEVAP: D

29. Borçlu, kural olarak, itirazında belirtmiş olduğu sebep-
lerle bağlı olup, bu sebepleri icra mahkemesinde de-
ğiştiremez ve genişletemez. Olayda borçlu hiçbir se-
bep belirtmemiş sadece itiraz ediyorum demekle ye-
tinmiştir. Borçlu itirazında ister sebep göstersin, ister-
se göstermesin, senet metnine bakıldığında anlaşıla-
bilecek itirazları icra mahkemesinde ileri sürebilir. Bor-
cun ödenmiş olduğu senede çıplak gözle bakıldığında 
anlaşılabilecek bir itiraz değildir. Bu nedenle bunu ile-
ri süremez. Oysa diğer seçeneklerdeki itirazlar, sene-
de bakıldığında anlaşılabilecek itirazlardır. Bu nedenle 
icra mahkemesinde ileri sürülebilirler. Ancak itiraz se-
bebiyle bağlılık kuralı sadece icra mahkemesinde, itira-
zın kaldırılmasında uygulanır. Buna karşılık genel mah-
kemede açılan itirazın iptali davasında, sebeple bağlı-
lık kuralı geçerli değildir. 

CEVAP: A

30. İflas tasfiyesinin hangi yönteme göre yapılacağına, 
yani adi tasfiye mi yoksa basit tasfiye mi yapılacağı-
na, ikinci alacaklılar toplantısı değil, iflas dairesi karar 
verir. İkinci alacaklılar toplantısı, malların hangi yönte-
me göre satılacağına karar verir. Tasfiye usulü ile satış 
usulünü karıştırmamak gerekir. Diğer seçeneklerde ve-
rilenler ikinci alacaklılar toplantısının görevleridir. 

CEVAP: B
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1. Klasik ve neo klasik iktisat tam istihdam varsayımı-
na dayanır. Keynes ise eksik istihdam koşullarında da 
dengenin sağlanabileceğini savunur. Smith ve Ricardo 
klasik iktisatçı, Walras ve Marshall ise neo klasik iktisat 
okulunun savunucularındandır.

CEVAP: D

2. Marjinal ikame oranı kayıtsızlık eğrisinin eğimini gös-
terir. X malı tüketimi arttığında marjinal ikame oranı 
mutlak değer olarak azalıyorsa kayıtsızlık eğrisi orijine 
göre dışbükeydir. Bu anlamda tüketici tercihlerinin dış-
bükeyliği azalan marjinal ikame oranı varsayımını be-
raberinde getirir. 

CEVAP: E

3. U = Xa Yb biçimindeki bir fayda fonksiyonunda X ma-

lına yapılan harcamanın tüketici bütçesi içerisindeki 

payı, a
a+b

 , Y malına yapılan harcamanın tüketici bütçesi

içerisindeki payı b
a + b

 dir. Dolayısıyla U = X0,2 Y0,6 biçi-

mindeki bir fayda fonksiyonunda, Y malına ayrılan pay  
0,6

0,2 + 0,6= 0,75 olur. 1200 TL toplam bütçesinin%75’ini 

yani 900 TL sini Y için 300 TL sini X için kullanır.

CEVAP: E

4. Toplam etki = İkame etkisi + gelir etkisidir. Bu anlamda 
negatif ikame etkisi, pozitif gelir etkisine eşitse toplam 
etki sıfır olur yani Marshall’cı talep doğrusu dik hale ge-
lir (esnekliği sıfırdır). B şıkkında belirtilen telafi edilmiş  
talep eğrisi sadece ikame etkisini gösterdiği ve ikame 
etkisi de daima negatif olduğu için daima negatif eğim-
lidir. D şıkkında belirtilen cümle de doğrudur çünkü ge-
lir etkisinin pozitif olması malın düşük mal olduğunu ve 
E şıkkında da belirtildiği üzere gelir esnekliğinin nega-
tif olduğu anlamına gelir. Bu çerçevede A şıkkında be-
lirtilen cümle yanlıştır. Giffen mallarında Marshall’cı ta-
lep eğrisini pozitif eğimlidir ve bunun koşulu da pozitif 
gelir etkisinin negatif ikame etkisinden büyük olmasıdır.

CEVAP: A

5. Azalan verimler yasasına göre bir girdinin kullanımı art-
tığında toplam ürün artar, ancak belli bir noktadan son-
ra marjinal ürün azalmaya başlar. Buna göre kısa dö-
nemde işgücü istihdamı %10 artarsa, toplam üretim de 
artar ancak %10 dan daha az oranda artar. 

CEVAP: C

6. Q0,5 = K0.4 + L0,4 fonksiyonu Q = (K0,4 + L0,4)2 biçiminde

de yazılabilir. Bu fonksiyon Q = (KP + LP)

E

P  biçiminde-

ki tipik bir CES fonksiyonudur. (E
P

) = 2 iken P = 0,4 ol-

duğuna göre E=0,8 olmalıdır ki dolayısıyla ölçeğe göre 

azalan getiri koşulları geçerlidir. Bu anlamda uzun dö-

nem ortalama maliyet eğrisi pozitif eğimlidir. E fonksi-

yonda homojenlik derecesi ve çıktı esneklik katsayısı-

nı gösterir. Girdiler arası ikame esneklik katsayısı CES 

tipi üretim fonksiyonlarında 1/(1 – p) formülüyle hesap-

lanır. Buradan, 1/(1 – 0,4) = 5/3 sonucuna ulaşırız. B 

seçeneğinde bu rakam için 2 verilmiş ancak görüldüğü 

üzere 0,8 dir. Bu sebeple aradığımız cevap B dir.

CEVAP: B

7. 

P1

AVC

C

B
A

AVC

AC

MCP

q1 qO

Şekilden de görüleceği üzere P1 fiyatında MC, AC ve 
AVC pozitif eğimlidir ve işletme taralı alan kadar aşırı 
kâr elde etmektedir.

CEVAP: C

8. QD = 10 P -2 biçimindeki bir talep fonksiyonunda talebin 
fiyat esnekliği -2’dir. Monopol gücü Lerner endeksiyle 
ölçülür ve dengede esnekliğin tersine eşittir. Bu anlam-
da esneklik 2 olduğu için monopol gücü 0,50 dir.   

CEVAP: E
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9. Cournot modeli miktar rekabetini, Bertrand modeli ise 
fiyat rekabetini esas alır. Her iki modelde de firmalar 
geçmişteki hatalarından ders almaz ve safça davranır. 
Bertrand modelindeki fiyat rekabeti uzun dönemde pi-
yasayı tam rekabet koşullarına getirecektir. Dolayısıy-
la Cournot modeline göre, Bertrand modelinde üretim 
miktarı daha yüksek, piyasa fiyatı ve endüstri karı daha 
düşük olur.

CEVAP: C

10. Tüketim sözleşme eğrisi mübadelede (değişimde) et-
kin noktaların birleştirilmesi sonucu oluşturulan bir eğ-
ridir. Bu eğri üzerindeki her noktada etkinlik sağlandı-
ğı için, bir tüketicinin durumunun iyileşmesi, ancak bir 
başka tüketicinin durumunun kötüleşmesiyle sağlana-
bilir. Dolayısıyla değişimden elde edilebilecek ortak bir 
kazanç söz konusu olamaz. Etkinlik geometrik olarak, 
kayıtsızlık eğrilerinin birbirine teğet olduğu noktalar-
da gerçekleşir. Bu anlamda sözleşme eğrisi üzerinde-
ki her noktada kayıtsızlık eğrilerinin eğimleri yani birey-
lerin marjinal ikame oranları eşittir. 

CEVAP: D

11. Nominal GSYİH, cari fiyatlarla, hesaplamanın yapıldı-
ğı dönemde geçerli olan fiyatlarla hesaplanan hasıla 
değeridir.

CEVAP: B

12. Keynesyen AS tam istihdam düzeyine kadar yatay bir 
doğrudur. Dolayısıyla eğimi sıfır, esnekliği sonsuzdur. 

CEVAP: C

13. Ortalama vergi oranı toplam verginin hasılaya oranı 
iken marjinal vergi oranı vergilerdeki değişmenin hası-
lada ki değişmeye oranıdır. Dolayısıyla ortalama vergi 
oranı marjinal vergi oranından büyüktür.

CEVAP: A

14. Harcama çarpanının payı 1 iken transfer çarpanının 
payı MPC’dir. MPC de sıfır ile bir arasında bir sayı ol-
duğundan harcama çarpanı transfer çarpanından bü-
yüktür. Vergi çarpanı ise transfer çarpanının negatifidir.

CEVAP: A

15. Klasik modelde hasıla düzeyi işgücü piyasasında belir-
lenmektedir ve bununla birlikte ekonominin arz tarafını 
açıklayan ikinci unsur ‘her arz kendi talebini yaratır’ di-
yen Say Yasası’dır.

CEVAP: B

16. İlaveler sızıntılar yaklaşımına göre tüketim harcamaları 
ilavelerden biri değildir. İlaveler diğer dört şıktan oluş-
maktadır.

CEVAP: A

17. Keynesyen aralıkta para talebinin faize duyarlılığı son-
suz olduğu için LM eğrisinin eğimi (k/h) sıfır, faiz esnek-
liği ise sonsuzdur.

CEVAP: A

18. Pozitif bir arz şoku durumunda AS eğrisi sağa-aşağıya 
kayar. Dolayısıyla AD veriyken kısa dönemde hasıla 
artar ve fiyat düzeyi düşer.

CEVAP: A

19. Cambridge yaklaşımına göre reel para talebi denklemi 
MD

P
= kY  formundadır. k=1/V olduğundan reel para ta-

lebi 0,2x100=20 olur.

CEVAP: A 
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20. MB’nin APİ alımı yapması sonucu para arzı artar ve 
faiz oranı düşer.

CEVAP: A

21. Firmaların ekonominin geleceği ile ilgili beklentilerinin 
kötümserleşmesi sonucu yatırım ve borçlanma talebi 
azalacağından fon talebi azalır ve fon arzı veriyken faiz 
oranı düşer.

CEVAP: D

22. Üretim olanakları eğrisi üretim faktörlerinin kullanım 
miktarlarında bir artış ya da sermaye ve emek verimlili-
ğinde bir artış meydana geldiğinde sağa doğru yer de-
ğiştirir. Okuma yazma oranı da emeğin niteliğini yük-
selteceğinden üretimde artışa yol açar.

CEVAP: E

23. Okun yasasına göre, uzun dönem büyüme oranının 
üzerine çıkan her yüzde 1’lik büyüme işsizliği 0,5 azalt-
maktadır. Soruda işsizliğin yüzde 3 azalması istenmek-
tedir. 

Δu = –0,5 ( g – g*) verilen değerler yerine konulursa,

–3 = –0,5 (g – g*) gerekli işlemler yapıldığında g=10 
bulunur. Ekonomi yüzde 10 büyürse işsizlik yüzde 3 
(–3) azalır.

CEVAP: C

24. Harrod-Domar ve Solow büyüme modellerinin ortak 
varsayımlarından biri nüfus artışının (işgücü) dışsal ve 
sabit bir değişken olarak ele alınmasıdır.

CEVAP: E

25. 1933-1938 dönemi devletçi-korumacı-ithal ikameci ikti-
sat politikalarının uygulandığı, yerli üretime önem veril-
diği bir dönem olmuştur. Bu amaçla yabancı işletmeler 
millileştirilmiş, devlet girişimciliği öne çıkmıştır. Bu dö-
nem dış dengenin sağlandığı, denk bütçe ve sıkı para 
politikasının başarılı bir şekilde uygulandığı bir dönem 
olmuştur.

CEVAP: A

26. 2001-2008 dönemi, 1980’de 24 Ocak Kararları ile baş-
layan serbest piyasaya dayalı sanayileşme döneminin 
devamı niteliğindedir. Bu dönemde devletçi politikalar 
değil devletin rolünü azaltmayı temel alan liberal politi-
kalar uygulanmıştır. Örneğin özelleştirmeler en yoğun 
bu dönemde gerçekleşmiştir.

CEVAP: E

27. Türkiye’nin 2014 yılına ait büyümesi 2,9 ve işsizlik ora-
nı ise 9,9 olarak gerçekleşmiştir. 

CEVAP: D

28. Tabloya göre Türkiye her iki malı da ABD’ye göre daha 
düşük maliyetle üretebilmektedir. Bu anlamda her iki 
malda da mutlak üstünlüğe sahip olduğu için Smith’e 
göre karlı bir ticaret yapılamaz. 

CEVAP: E

29. İthalat kotaları etkileri itibariyle gümrük vergileriyle ben-
zer özeliklere sahiptir. Tek fark, gümrük vergisi hükü-
metin vergi gelirlerini artırırken, kotalarda gelir etkisi or-
taya çıkmaz. 

CEVAP: C

30. N kar ve faize vesile olan ana işlem sermaye hesabı-
na kaydedilirken, bu işlemden kaynaklanan kar ve faiz 
transferleri cari işlemler hesabına kaydedilir. Örneğin 
dış borç ana para ödemesi sermaye hesabına kayde-
dilirken, faiz ödemesi cari işlemler hesabında, görün-
mez işlemlere kaydedilir. 

CEVAP:  A
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1. Devlet faaliyetlerinin milli geliri arttırıcı veya azaltıcı et-
kilerini inceleye yaklaşım gelir yaklaşımıdır. Gelir yak-
laşımı aynı zamanda fonksiyonel maliye olarak da ad-
landırılmaktadır.

CEVAP: C

2. Merkezi planlı bir ekonomide kaynakların nasıl ve ne-
rede kullanılacağına nasıl bir tahsisatın yapılacağına 
devlet karar vermektedir. Merkezi planlı ekonomiler, to-
taliter müdahaleci devlet, komünist sistem ya da ku-
manda ekonomisi olarak da bilinmektedir.

CEVAP: C

3. Erdemli mallar, malın tüketicisine doğrudan fayda veya 
zarar veren ve dışsallıklarından ötürü tüketiminin zo-
runlu kılındığı ya da yasaklandığı mallardır. Zorunlu 
eğitim uygulaması da erdemli mallara bir örnektir.

CEVAP: E

4. Yurtiçi hasıla veya gelirin ne kadarının devlet tarafın-
dan kullanıldığı yani kamu ekonomisinin toplam ekono-
mi içindeki ağırlığı, kamu harcamalarının gayri safi yur-
tiçi hasılaya oranlanmasıyla bulunmaktadır.

CEVAP: D

5. Bir ülke savunması için ihdas edilen askeri hizmetler 
veya savunma hizmetleri tam kamusal mal niteliğin-
dedir. Tam kamusal malların faydasından kimse mah-
rum bırakılamaz yani dışlama söz konusu olmadığın-
dan tüketimi engellenemez ve faydası bölünemez ni-
teliktedirler.

CEVAP: A

6. Azalan maliyetlerin geçerli olduğu mal ve hizmetlerin 
sabit maliyet unsurların çok yüksek oluşu gibi neden-
lerle doğal tekel özelliği taşımasında ötürü devlet biz-
zat aktif roller üstlenerek üretimde bulunabileceği gibi 
piyasayı regüle ederek çeşitli faaliyetlerde bulunabilir.

CEVAP:C

 
7. Tam kamusal mallar nitelikleri itibariyle bir kez üretildi-

ğinde nüfus artışından etkilenmeyecek şekilde mal ve 
hizmet sunumu gerçekleşir. Dolayısıyla tam kamusal 
mallar nüfus miktarındaki artıştan bağımsız olduğu için 
tam kamusal malları sunmak için yapılan toplam harca-
malar bu durumdan etkilenmez.

CEVAP: B

8. Bütçe yöntem ve tekniğinde yaşanan değişmeler kamu 
harcamalarında görünüşte artışa neden olur. 

CEVAP: A

9. Devletin kalkınma hedefleri için faaliyette bulunması, 
sanayileşme için çeşitli görevler üstlenmesi kamu har-
camalarında gerçekte artışa neden olur. Diğer neden-
ler ise kamu harcamalarında görünüşte artışa neden 
olan unsurlardır.

CEVAP: D

10. Yaşanan savaş, kriz, deprem gibi büyük sosyal buh-
ranlar nedeniyle insanların katlanabileceği vergi yük-
lerinde artışlar yaşanabileceği ve bunun vergi hasıla-
tını arttırdığı, yaşanan kamu gelirlerindeki bu artışında 
kamu harcama düzeyini arttırdığı görüşü Şıçrama Hi-
potezi olarak ifade edilmektedir.

CEVAP: B

11. Transfer harcamaları servetin ve satın alma gücünün el 
değiştirmesine rağmen milli gelirde değişiklik yaratma-
yan harcamalardır.

CEVAP: A

12. Vergi, resim, şerefiyeler ve zorunlu olmayan borçlan-
malar geniş anlamdaki vergi gelirleri arasında sayıl-
maktadır. Ancak, zorunlu borçlanmalar dar anlamdaki 
vergi gelirlerini oluşturmaktadır.

CEVAP: A

13. Harçlar vergiyi ayıran temel unsur verginin karşılıksız 
olmasıdır.

CEVAP: C

 
14. Parafiskal kurumlar arasında sayılan Emekli Sandığı 

kendi üyelerine sağladıkları hizmetin karşılığı olarak 
kendi topladıkları gelirlerle faaliyetlerini finanse ederler.

CEVAP: D

15. Verginin üzerine konulduğu ve doğrudan ve ya dolaylı 
olarak kaynağını oluşturan iktisadi unsura verginin ko-
nusu denilmektedir.

CEVAP: A
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16. Dört aşamada gerçekleşen vergileme süreci tarhla bir-
likte başlayıp, tebliğ, tahakkuk safhalarını izleyerek 
tahsil ile son bulur.

CEVAP: B

 
17. Vergi tahsilini kolaylaştıran unsurlardan biri olarak de-

ğerlendirilen mali his iptali/ mali anestezi/mali illüzyon, 
mükellef tarafından verginin fiyatın içerisine gizlenme-
sinden ötürü yükümlülüklerin farkına varılmadan yeri-
ne getirilmesini ifade etmektedir. Vergi, mükellef tara-
fından hissedilmeden fiyatın içerisinde ödenmektedir.

CEVAP: D

18. Klasik iktisadi yaklaşım borçlanmayı olağan üstü bir 
gelir kalemi olarak değerlendirmek, üretici kesimde 
sermaye kaybına neden olacağını ileri sürmektedir. 
Klasik iktisatçıların/maliyecilerin devlet borçlanmasına 
ilişkin görüşleri devletin normal gelirleri olan vergilerin 
ıskonto edilmiş hali olarak görmekten ibarettir.

CEVAP: A

19. Devlet borçlanmasına gidilmesinin nedenlerinden biri-
si de tasarrufların bazı yatırımlara aktarılmasını sağ-
lamaktır.

CEVAP: D

20. Uzun vadeli borçlanmanın amaçlarından birisi de yatı-
rımların finansmanını sağlamaktır.

CEVAP: D

21. Vergi hukuku kamu hukukunun  bir parçası olup, mali 
hukukun içerisinde bir alt daldır.

CEVAP: B

22. Asli kaynaklar birincil veya bağlayıcı kaynaklar olup, 
anayasa, yasalar, anlaşmalar, kanun hükmünde karar-
nameler, tüzükler, yönetmenlikler, içtihadı birleştirme 
kararları, genel tebliğler ve genelgelerden oluşur. An-
cak doktrin yürürlükteki düzenlemeleri açıklayıcı nite-
likte olup tali kaynaklar arasında sayılır.

CEVAP: D

23. Yasama yorumu, yargısal yorum ve idari yorum, vergi 
hukukunda yorum yapan şahsın kimliğine göre yapılan 
yorum türleridir. Lafzi yorum ise bir yorumlama yöntemi 
olup, kavramların ait oldukları hukuk dalları içerisindeki 
anlamlarını araştırmaktadır.

CEVAP: E

24. Kişilerin önceden öngörebilme imkanlarının olmadığı, 
önüne geçilmesi mümkün bulunmayan olaylar mücbir 
sebepler arasında değerlendirilmektedir. Askere alın-
mak mücbir sebeptir ancak yurtdışına çıkmak mücbir 
sebep değildir.

CEVAP: E

25. Kamu giderlerinin tutar ve cinslerini ve bunların finans-
manı için gerekli kamu gelirlerinin toplanması hakkında 
karar verme yetkisine bütçe hakkı denir.

CEVAP: A

26. İstikrar sağlama bütçenin makroekonomik fonksiyonla-
rı arasında yer almaktadır.

CEVAP: C

27. Bütçe TBMM’ye mali yılbaşından 75 gün önce gelmek 
zorundadır. Plan ve Bütçe Komisyonunda 55 gün gö-
rüşülüp onaylanan bütçe Genel Kurulda 20 gün görü-
şülebilir.

CEVAP. C

28. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarele-
ri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri de-
netimlerini Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Köylerin 
denetimi ise ihtiyar heyeti tarafından yapılmaktadır.

CEVAP: D

29. Friksiyonel işsizlik, iş değişimleri sonucundan doğar, 
yapısal işsizlik ise işgücünün talepteki ve teknolojide-
ki değişime uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkar. 
Doğal işsizlik, friksiyonel ve yapısal ( strüktürel/uyum-
suzluk) işsizliğin toplamından meydana gelmektedir.

CEVAP: A

30. Arz yanlı iktisadi görüşün öncüsü Arthur Laffer’dir ve 
politikaların uygulandığı ülkede ABD’dir. 

CEVAP: B



w
w

w
.y

a
k

la
s
im

k
it

a
p

.c
o

m

YAKLAŞIM KARİYER

MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİDENEME  -  1

92015 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ

1. Reeskont işlemi; Bir envanter işlemidir. Yani dönem 
sonunda yapılır. Alacak senetlerine reeskont ayrılması 
dönemsellik kavramının gereğidir.

Dönemsellik işlemi; İşletmenin sürekliliği kavramı 
uyarınca sınırsız kabül edilen ömrünün, belli dönemle-
re bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının di-
ğer bölümlerinden bağımsız olarak saptanmasını ifade 
eder. Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muha-
sebeleştirilir. Tahakkuk esası; gelirin ne zaman tahsil 
edildiğine, giderlerin ne zaman ödendiğine bakılmak-
sızın ortaya çıktığı dönemin sonuç hesaplarına kayde-
dilmesidir.

Hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gi-
der ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereği-
dir. Örneğin; işletmenin peşin ödemiş olduğu sigorta 
giderinin gelecek dönemlere ait olan tutarını dönem gi-
deri olarak değil bilanço hesabına (180 Gelecek aylara 
ait Giderler ve 280 Gelecek Yıllara ait Giderler) kayde-
dilmesi bu kavramın gereğidir.

Tek düzen hesap planında 646 Kambiyo Karları hesabı 
ve 656 Kambiyo Zararları hesabının kullanılması “pa-
rayla ölçülme” kavramının gereğidir.

Parayla Ölçülme kavramı; İşletmenin gerçekleştir-
miş yabancı para ile ilgili işlemleri Türk Lirası üzerin-
den kaydetmesidir. Değeri düşen stoklara karşılık ay-
rılması ihtiyatlılık kavramı gereğidir. Stokların değe-
ri düştüğünden işletme stoklarını satamama riski söz 
konusudur.

İhtiyatlılık; Muhasebe olaylarında temkinli davranıl-
ması işletmenin karşılabileceği risklerin göz önüne 
alınması gereğini ifade eder. Bu kavram sonucu ola-
rak, işletmeler, olası gider ve zararlar için karşılık ayı-
rırlar. 

CEVAP: E

2. Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Belgeler

a) Fatura

b) Müstahsil makbuzu

c) Serbest meslek makbuzu,

d) Gider pusulası,

e) Perakende Satış vesikaları (Yazar kasa fişleri ha-
riç)

f) Sevk irsaliyesi ve Taşıma irsaliyesi

Türk Ticaret Kanunu’nda Yer alan Belgeler

1) Kambiyo Senetleri

 a) Bono (Emre Muharrer Senet)

 b) Poliçe

 c) Çek

2)  Menkul Kıymetler

 a) Hisse Senedi

 b) Tahvil

Şekle Tabi olmayan Diğer Belgeler

1) Tahsilat makbuzları

2) Muhasebe Fişleri

Muhasebe Fişleri: Ticari işlemler, yasal defterlerle ilgi-
li belgelerden doğrudan doğruya kaydedebileceği gibi 
muhasebe fişleri yardımıyla da kaydedilebilir. Muhase-
be fişleri, bir işlemin günlük deftere yazılmadan önce 
kaydedildiği, yetkili kişilerin imzalarını taşıyan ve bir 
yevmiye maddesindeki bilgileri kapsayan fişlerdir. Mu-
hasebe fişlerinin kullanılması zorunlu değildir. Bu ne-
denle objektif belge sayılmayan muhasebe fişlerinin 
standart bir biçimi yoktur. Düzenlenmesinde belirli bir 
şekil şartı aranmaz. Her işletme kendi ihtiyacına göre 
istediği şekilde ve örnekte muhasebe fişi düzenleyip 
kullanabilir.

Muhasebe Fişleri 2 gruba ayrılır.

1) Kasa Fişleri

 Tahsil Fişi

 Tediye Fişi

2) Mahsup Fişi

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi “Kasa 
Tahsil fişi” objektif bir belge sayılmaz.

CEVAP: B

3. “Maliyet Bedeli” iktisadi bir kıymetin elde edilmesi ya 
da değerinin artırılması ile ilgili olarak yapılan ödeme-
lerle bunların bağlı olduğu her türlü giderlerin toplamı-
nı ifade eder.

VUK’a göre maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıy-
metler şunlardır:

a) Gayrimenkuller 

b) Alet, edevat, demirbaş eşya ve makineler

c) Özel Maliyet Bedeli

d) Emtia (ticari mallar)

e) Zirai mahsuller, hayvanlar

f) Gemiler ve diğer taşıtlar

Tahviller: İtibari değeriyle değerlenir.

CEVAP: C
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4. Doların kasaya giriş tarihindeki kur 1$ = 12.800 TL / 
5000 dolar = 2,56 TL 3.000 Dolar TL’ye çevrilerek kar-
şılığında 8.000 TL tahsil edildiğine göre giriş kuru esas 
alınarak kasa hesabına 7.680 TL (3.000 dolar x 2,56 
TL) alacak kaydı yapılır. Aradaki olumlu kur farkı (8.000 
TL – 7.680 TL) = 320 TL lehteki kur farkı 646 Kambiyo 
Karları  hesabına kaydedilir.

NOT: Dolar bozdurma işlemlerinde iki kasa hesabı kul-
lanılır. Bir hesapta artış diğer hesapta ise azalış ola-
caktır. Dolarımızın bir kısmını bozdururken TL kasasın-
da artış olacağı için 100 Kasa (TL) Kasası borçlandı-
rılırken Yabancı paralar kasasında Azalış olacağından 
100 Kasa dolar kasası alacaklandırılır. Bozdurma neti-
cesinde ortaya çıkan olumlu kur farkı ise 646 Kambiyo 
Karları hesabının alacağına kaydedilir.

100 KASA TL 8.000
100 KASA $

646 KAMBİYO KARLARI

7.680

320
– Yabancı paranın bir kısmının bozdurulması

CEVAP: B

5. Noksanlık Nedenleri:

a) Ödeme kaydının hiç yapılmaması veya eksik tutar 
üzerinden yapılması

b) Fazla ödeme yapılması

c) Eksik Tahsilat yapılması

d) Kasadan para çalınması

Fazlalık Nedenleri:

a) Tahsil kaydının hiç yapılmaması

b) Noksan ödeme yapılması

c) Fazla Tahsilat yapılması

d) İşletmeyle ilgisiz paranın kasaya konması

“Noksan ödeme yapılması” Kasada fazla çıkma ne-
denlerinden biridir.” İşletme herhangi bir faaliyeti sonu-
cu karşı tarafa noksan ödeme yaparsa aynı gün ak-
şamki kasa sayımında kasada fazlalık çıkar.

CEVAP: B

6. 110 Hisse Senetleri: VUK’a göre hisse senetleri Alış 
değeri ile kaydedilir. İşletme hisse senedi satın aldı-
ğında bir varlık hesabında artış olacağı için hisse se-
netleri hesabı borçlandırılır. Satın alınan hisse senet-
leri alış bedeli üzerinden bu hesabın borcuna, elden 
çıkarıldığında yine bu bedel üzerinden alacağına kay-
dedilir. Hisse Senetleri alış bedelinin üstünde satılırsa 
Alış ve Satış bedeli arasındaki olumlu fark 645 Menkul 
Kıymet Satış Karları hesabının alacağına, Alış bede-
linin altında satılırsa alış ve satış arasındaki olumsuz 
fark ise 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabının 
borcuna kaydedilir. İşletme 60.000 TL’lik hisse senedi-
ni geçici yatırım yapmak amacıyla satın aldığı için 110 
Hisse Senetleri hesabı 60.000 TL Borçlandırılır. 

60.000 TL / 16.000 adet = 3,75 / adet Alış Fiyatı Alış fi-
yatı 3,75 TL adet olan hisse senetlerinin dönem sonu 
borsa değeri 2,50 TL / adet olmuştur. Hisse senetle-
rinin dönem sonu borsada değer azalışları belirlendi-
ğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacıy-
la riske karşı önlem alınır. 654 Karşılık Giderleri hesabı 
borçlandırılır. 119 Menkul Kıymetler değer düşüklüğü 
karşılığı hesabı alacaklandırılır. Karşılık ayrılan men-
kul kıymet elder çıkarıldığında veya değer düşüklüğü-
nün gerçekleşmemesi durumunda ise 119 Menkul Kıy-
metler değer düşüklüğü karşılığı hesabı alacaklandırı-
lır. Karşılık ayrılan menkul kıymet elden çıkarıldığında 
veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi durumun-
da ise 119 Menkul Kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
hesabına borç; Karşılık tutarı ise 644 Konusu Kalma-
yan karşılıklar hesabına alacak kaydedilerek kapatılır.

CEVAP: B
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7. İşletme elinde bulunan hisse senetlerinin %50’sini sat-
mıştır. Hisse senetlerinde azalış olacağından 110 His-
se Senetleri hesabı 30.000 TL alacaklandırılır. 8.000 
TL adet X 2,80 TL = 22,400 TL bu tutar bankalarda-
ki nakdimiz; artıracağından 102 Bankalar hesabı ise 
22.400 TL borçlandırılır. Hisse senetlerinin yarısı satıl-
dığında daha önce ayrılan karşılığın yarısı kapatılma-
lıdır. Yani 119 Menkul Kıymetler değer düşüklüğü kar-
şılığı hesabı 10.000 TL Borçlandırılarak kapatılır. Yarı-
sı için (30.000 – 10.000) = 20.000 TL Net defter değe-
ri olan hisse senedini işletme 22.400 TL’ye satarsa bu 
satıştan 2.400 TL kar elde edilir. Fakat bu kar karşılı-
ğın iptali ile ilgili kardır. Bu tutar 644 Konusu Kalmayan 
Karşılıklar hesabını 2.400 TL Alacak kaydedilir.

Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı

102 BANKALAR

119 MENKUL K. DEĞER DÜŞ. KAR-
ŞILIĞI

22.400

10.000

110 HİSSE SENETLERİ

644 KONUSU KALMAYAN 
KARŞILIKLAR

30.000

2.400

– Hisse Senetlerinin yarısının satılması

1. Yol

B 110 Hisse Senetleri A

60.000 30.000

30.000 TL
 

B 119 Menkul Kıymet Değ. Düşüklüğü A

10.000 20.000

10.000

Elde kalan hisse senetlerinin net değer değeri = 
20.000 TL

2. yol

Satış Sonrası işletmenin elinde 8.000 adet kalmıştır.

8.000 adet x 2.50 TL = 20.000 TL Elde kalan hisse se-
netlerinin net defter değeri 

CEVAP: D

8. 139 Şüpheli Diğed Alacaklar karşılığı (–): Senetli ve 
senetsiz şüpheli diğer alacaklar için ayrılan karşılıkla-
rın izlendiği hesaptır.

Ticari olmayan Alacaklarımız şüpheli duruma geldiğin-
de ihtiyatlılık kavramı gereği bu alacaklara karşılık ay-
rılır.

İhtiyatlılık: Muhasebe olaylarında temkinli davranıl-
ması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önü-
ne alınması gereğini ifade eder.

Ticari nedene dayanmayan alacaklarımız şüpheli du-
ruma düştüğünde ve Tahsil edilememe riski göz önün-
de bulundurularak bu alacaklara karşılık ayrılık. Karşı-
lık ayrılırken bir gider hesabı borçlandırılırken ilgili kar-
şılık hesabı alacaklandırılır. Yani 654 Karşılık Giderle-
ri hesabı borçlandırılırken 139 Şüpheli Diğer Alacaklar  
Karşılığı hesabı alacaklandırılır.

CEVAP: E

9.  
B      Varlık hesabı       A
İlk Kayıt Azalışlar

Artışlar (+) (–)

B      Kaynak hesabı       A
Azalışlar (–) İlk kayıt

Artışlar (+)

Varlık hesapları, işletmenin mevcutları ile alacaklarının 
izlendiği hesaplardır. Varlıklarda artış yaratan işlemler, 
ilgili hesabın borcuna; azalış yaratan işlemlerde alaca-
ğına kaydedilir.

255 Demirbaş hesabı 190 Devreden KDV hesabı bi-
lançonun aktifinde yer aldığından bu açıklamaya uy-
gundur. 591 Dönem Net Zararı (–) ve 308 Menkul Kıy-
met İhraç Farkları (–); hesapları bilançonun pasifinde 
yer almasına rağmen pasifi düzenleyici Aktif karakterli 
bir hesaptır. Dolayısıyla bu açıklamaya uygundur.

Kaynak hesapları, işletmenin varlıklarının sağlandığı 
sermaye ve borçların izlendiği hesaplardır. Kaynaklar-
da artış yaratan işlemler ilgili hesabın alacağına; azalış 
yaratan işlemler de borcuna kaydedilir.

257 Birikmiş Amortismanlar (–)

268 Birikmiş Amortismanlar (–)

299 Birikmiş Amortismanlar (–) hesapları: Bilançonun 
aktifinde yer almasına rağmen Aktifi düzenleyici pasif 
nitelikli hesaplardır. Dolayısıyla ilk kayıt, artışlar bu he-
sapların alacağına kaydedilir.

CEVAP: E
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10. A seçeneği: Senet iskontosu (Kırdırılması): İşletme 
çeşitli nedenlerden dolayı takip ettiği alacak senetleri-
ni, vadesi gelmeden bankaya kırdırılabilir. Bu durum-
da bankanın senedin bedelinden kestiği Tutarı 780 Fi-
nansman Giderleri hesabına borç kaydetmelidir. Bu 
nedenle yapılacak kayıt şu şekildedir:

102 BANKALAR HESABI

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

45.000

5.000
121 ALACAK SENETLERİ 50.000

– Senet İskontosu

CEVAP: A

11. Amortisman Oranı = 1
Ekonomik Ömür

1/5 = 0,20 X 2 = 0.40

1 yıl 12.000 X0,40 = 4.800

2 yıl 7.200 X0,40 = 2.880

     
+

7.680 TL  2. yılın sonunda Birikmiş  
    Amortisman Tutarı

Net Aktif Değer = Varlığın Değeri – Ayrılan Amortis-
man 12.000 – 7.680 = 4.320 TL

CEVAP: D

12. Bilanço: İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve var-
lıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tab-
lodur.

Mizan: Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin defte-
ri kebire ve yardımcı defterlere, Matematiksel açıdan 
doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan 
çizelgedir.

Hesap Açma: Mali işlemin niteliğine uygun olarak ilgi-
li hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez kayıt yapıl-
masına hesap açma denir.

Fatura: Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müş-
terinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı sa-
tan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari bir belgedir.

Hesap: Aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının 
izlendiği çizelgelere hesap denir.

CEVAP: E

13.  
B              153 Ticari Mallar              A

Dönem Başı Stok Alış iadeleri

+ +

Alışlar
+

Alış İskontoları

Alış Giderleri

Borç Toplamı Alacak Toplamı

Net Alışlar (Ticari Mallar hesabının Kalanı) = (Ticari 
mallar hesabının Borç Toplamı – Alacak Toplamı)

Satılan Ticari Mallar maliyeti = Net Alışlar – Dö-
nem Sonu mal mevcudu o halde (50.000 + 105.000 + 
3.500) – (5.500 + 2.500) – 7.500

CEVAP: D

14. Brüt Satış Karı / Zararı = Net Satışlar – STMM 

Yurt içi satışlar – (Satış iadesi + Satış iskontosu)

175.000 – (10.500 + 2.500) = 162.000 Net Satışlar

(162.000 – 143.000) = 19.000 TL Kar

CEVAP: D

15. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar: Ticari olmayan ve işlet-
menin ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve persone-
li dışındaki kişi ve kuruluşlardan olan alacaklarının iz-
lendiği hesaptır. Böyle bir alacak ortaya çıktığında bu 
hesap borçlandırılır, tahsil veya hesaben mahsubunda 
ise hesap alacaklandırılarak kapatılır.

Netice itibarıyla işletmenin sigorta şirketinden doğan 
alacağı Ticari faaliyetlerin dışında bir alacak olduğun-
dan 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına borç kayde-
dilir. Ayrıca işletmenin tazminattan dolayı bir geliri doğ-
muştur. Bu gelirde gelir tablosu hesaplarından 679 Di-
ğer Olağan Dışı gelir ve Karlar hesabına kaydedilir.

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

– Hasar tazminatından alacaklar

15.000

679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GE-
LİR VE KARLAR

15.000

CEVAP: C
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16. 190 Devreden Kdv: Bu dönemde indirilmeyen ve iz-
leyen döneme (ay) devreden katma değer vergisinin 
kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

391 Hesaplanan Kdv: Teslim edilen mal ve hizmetler 
üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi 
gerçekleşmeyen ya da işleminden vazgeçilen mal ve 
hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlendiği he-
saptır.

193 Peşin ödenen Vergi ve Fonlar: Mevzuat gereği 
peşin ödenen ve bir yıl içerisinde indirim konusu yapı-
labilecek, gelir ve kurumlar ve diğer vergi ve Fonların 
kayıt ve izlendiği hesaptır.

192 Diğer Kdv: Bir yıl için ertelenen koşullar gerçek-
leştiğinde terkin edilecek (kaldırılacak) olan katma de-
ğer vergisinin izlendiği hesaptır.

191 İndirilecek Kdv: Mal ve hizmet alımlarından orta-
ya çıkan katma değer vergisinin işletmece hesaplanan 
Kdv’den indirilinceye kadar tutulduğu hesaptır.

CEVAP: D
17. Giderlerin Yıllara dağılımı

2015 yılına ait olan 200.000 TL (10 ay x 20.000 TL)

2016 yılına ait olan 240.000 TL (12 ay x 20.000 TL)

2017 yılına ait olan 240.000 TL (12 ay x 20.000 TL)

2018 yılına ait olan 40.000 TL (2 ay x 20.000 TL)
720.000 TL

36 ay = 20.000 TL Aya isabet eden kira tutarı

Fakat işletme mali Tablolarını yıllık düzenlediği için 
20.000 TL x 10 ay = 200.000 TL 2015 yılı kira Tutarı bu 
kira pazarlama bölümüne ait olduğundan 760 pazar-
lama satış ve dağıtım giderleri hesabına 200.000 TL 
Borç kaydı yapar. Önümüzdeki yılların giderleri ise 280 
Gelecek yıllara ait Giderler hesabına borç kaydedilir. 
Ödeme nakit yapıldığından ve işletmenin kasasından 
nakit para çıkışı olacağından 100 Kasa hesabına ala-
cak kaydedilir. 2015 yılı sonunda ise 2016 yılının kira 
gideri aktarılır ve bu kayıt aynı zamanda dönem aktar-
ma kaydıdır. Dönem aktarma kaydı yapılırken sadece 
2016 yılının gideri olan 20.000 TL x 12 ay = 240.000 TL 
aktarılır. 180 Gelecek Aylara ait Giderler hesabı borç-
landırılıp; 280 Gelecek Aylara ait Giderler hesabı ala-
caklandırılır. 2016 yılına girildiğinde ise bu tutar gide-
re dönüştürülür. 

Soruda bize 2015 yılı bilanço görümü sorulduğundan
                                        01.03.2015                                          
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞI-
TIM GİDERLERİ

280 GELECEK YILLARA AİT Gİ-
DERLER

200.000

520.000

100 KASA 720.000

– Peşin ödenen 3 yıllık kira gideri 

                                        31.12.2015                                          
180 GELECEK AYLARA AİT Gİ-
DERLER

240.000

280 GELECEK YILLARA AİT 
GİDERLER

240.000

– 2016 Yılı giderinin 180 Nolu hesaba aktarılması

B           280 Gelecek Yıllara ait Giderler          A

520.000 240.000

280.000 TL Borç kalanı

B           180 Gelecek Aylara ait Giderler          A

240.000

240.000 TL Borç kalanı

CEVAP: E

 
18. Kar Yedekleri

540 Yasal Yedekler

541 Statü Yedekleri

542 Olağanüstü Yedekler

548 Diğer Kar Yedekleri

549 Özel Fonlar

“520 Hisse Senedi İhraç Primleri” Sermaye yedekle-
ri Arasında yer almaktadır.

CEVAP: E

19. 13 Diğer Alacaklar

131 Ortaklardan Alacaklar

132 İştiraklerden Alacaklar

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

135 Personelden Alacaklar

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (–)

138 Şüpheli Diğer Alacaklar 

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (–)

CEVAP: C
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20. 

391 HESAPLANAN KDV 75.000
191 İNDİRİLEN KDV

190 DEVREDEN KDV

360 ÖDENECEK VERGİ VE 
FONLAR

45.000

24.000

6.000

– KDV Tahakkuk Kaydı

CEVAP: D

21. 
                                        01.10.2014                                          
102 BANKALAR 50.000

100 KASA

– Hesabın Açılması

50.000

Bankada vadeli hesap açtırıldığı için Bankalar he-
sabında bir artış olduğundan 102 Bankalar hesabı 
50.000 TL Borçlandırılır.

Hesap para yatırılarak açtırıldığından 100 Kasa hesa-
bı ise 50.000 TL alacaklandırılır.

                                        31.12.2014                                          
181 GELİR TAHAKKUKLARI 1.500

642 FAİZ GELİRLERİ 1.500

F = ant
1200

50.000 x 3 x 12
1200

 = 1.500 TL

İşletme 6 aylık vadeli hesap açtırmış 6 aylık faiz geli-
ri doğmuştur. Fakat bu gelirin 3 aylık kısmı 2014 yılına 
ait olduğu için 3 aylık faiz geliri 2014 yılına kaydedilir.

CEVAP: C

22. 
                                        15.01.2015                                          
100 KASA

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE 
ZARARLARI

50.000

1.500

102 BANKALAR 

181 GELİR TAHAKKUKLARI

50.000

1.500

CEVAP: E

23. 
                                        15.11.2014                                          
102 BANKALAR

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ 
FARKLARI

310.000

90.000

305 ÇIKARILMIŞ BONO VE 
SENETLER

400.000

CEVAP: A

24. 90.000 TL / 6 ay = 15.000 TL aylık 15.11.2014 ile 
31.12.2014 Tarihleri arasında 1,5 söz konusu 

1,5 ay x 15.000 TL = 22.500 TL

CEVAP: B

25. Nominal Değeri altında ihraç edilen menkul kıymetle-
rin, nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki olum-
suz fark Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının bor-
cuna kaydedilir.

CEVAP: C

26. Asit Test Oranı: Likidite oranları arasında yer almaktadır.

Likidite Oranları

– Cari Oran

– Asit – Test Oranı

– Nakit Oran

CEVAP: E

27. Dönem Başı Direkt ilk madde + Alışlar = Kullanılabilir 
Direkt ilk madde ve malzeme Giderleri

5.600 + 10.400 = 16.000

CEVAP: E 

28. (Dönem Başı Direkt ilk Madde ve Malzeme + Alışlar) – 
Dönem Sonu Direkt ilk madde ve malzeme = Kullanılan 
Direkt ilk madde ve malzeme (5.600 + 10.400) – 4.960 
= 11.040

CEVAP: C

29. Türkiye muhasebe Standardına göre (TMS1) bilançoda 
gösterilmesi gereken kalemler
– Biyolojik Varlıklar
– Finansal Varlıklar
– Yatırım Malları
– Karşılıklar
– Maddi olmayan Duran Varlıklar
– Ticari ve Diğer Alacaklar
– Öz kaynak yöntemine göre izlenen yatırımlar 
– Nakit ve Nakit Benzerleri
– Ticari ve Diğer Borçlar

CEVAP: D

30. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre özel-
likli varlıklar
– Stoklar

– İmalat Tesisleri

– Enerji Üretim Tesisleri

– Maddi Olmayan Varlıklar

– Yatırım amaçlı Gayrimenkuller

CEVAP: E


