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ÇÖZÜMLER

1.

E 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi

2.

E 1982 Anayasası’na göre Meclis, kamu başdenet-

3.

D 1982 Anayasası’na göre, ailenin korunması ve ço-

15 üyeden meydana gelir. Üyelerin 3’ünü TBMM;
12’sini ise Cumhurbaşkanı seçer. TBMM, 2 üyeyi Sayıştay’ın her boş yer için göstereceği 3’er
aday arasından seçer. Cumhurbaşkanı 3 üyeyi
Yargıtay’ın, 2 üyeyi ise Danıştay’ın genel kurullarının başkan ve üyeleri arasından her boş yer için
göstereceği 3’er aday arasından seçer.

4.

B 1982 Anayasası’na göre Danıştay üyelerinin

5.

D 5126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre

6.

A Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri ya-

MURAT YAYINLARI

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

belediye başkanı hukuka gördüğü meclis kararını 7 gün içinde yeniden görüşülmesi için meclise
iade edebilir.

MURAT YAYINLARI

çisi seçiminde ilk iki oylamada, Meclis başkanı
seçiminde ilk iki oylamada, Anayasa Mahkemesine üye seçiminde ilk oylamada, Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçiminde ilk oylamada seçimi
üye tam sayısının üçte iki (400 mlv.) çoğunluğu ile
tamamlar. Meclis soruşturma komisyonu için siyasi partiler komisyona verebilecekleri üye sayısının
üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından
her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle
üye seçimi tamamlanır.

¼’ünü Cumhurbaşkanı; ¾’ünü ise Hakimler ve
Savcılar Kurulu seçer. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12’sini,
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 4’ünü, rektörleri seçme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

cuk hakları, sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetler
başlığında düzenlenmiştir. Kişi hürriyeti ve güvenliği, düzeltme ve cevap hakkı, ispat hakkı, basın
hürriyeti ise kişinin hak ve hürriyetleri başlığında
düzenlenmiştir.
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rarına kamulaştırmalarda kamulaştırma kararını
Cumhurbaşkanı verir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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7.

C Adaylık süresi içinde sağlık sebebi hariç ilişiği ke-

8.

B 1982 Anayasa’na göre üniversiteler kanunla kuru-

TG-12. DENEME
11. C Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast,

MURAT YAYINLARI

silenler 3 yıl geçmeden memur olamaz.

suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve
istenerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası
kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis
cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza
üçte birden yarısına kadar indirilir. Bilme unsuru
nedensellik bağını, suça etki eden ağırlatıcı nedenleri kapsar. Failin hafifletici nedenlerle, hukuka uygunluk nedenlerini bilmesi gerekmez.

lur.

12. E Daha önce suç işleme fikri olamayan kişiyi ikna

ederek suç işlemesine neden olan kişi azmettirendir.

D 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre

ivedi yargılama usulüne tabi davalarda savunma
süresi 15 gündür bu süre istem halinde bir kereye
mahsus 15 gün daha uzatılabilir.

MURAT YAYINLARI

9.

10. E Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkile-

yebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması halinde dolayı incelenen kararı bozar. Kararı
etkilemeyecek hata bozma sebebi değildir.
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13. D Türk Ceza Kanunu’nun zincirleme suç hükümleri-

ni düzenleyen 43. maddesine göre, bir suç işleme
kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda
bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu
ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.
Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az
cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu
fıkra hükmü uygulanır. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da,
zincirleme suç hükümleri uygulanır. Zincirleme
suç hükümlerinin uygulanabilmesi için değişik zamanlarda bir kişiye karşı suçun işlenmesi gerekmektedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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14. B CMK’nın 223. Maddesine göre suçun sanık tara-

18. A Kişiliğin dışa karşı (haricen) korunması, kişilik

fından işlendiği sabit değilse beraat kararı verilir.

hakkını dıştan, yani başkalarından gelebilecek
olan hukuka aykırı (haksız) saldırılara karşı koruma altına almak demektir. Medeni Kanunumuz kişiliği dışa karşı da korumaktadır. Kişilik hakkına
yönelik bir saldırı gerçekleştiğinde açılabilecek
davalar:

•• Tespit davası

15. E 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre

hükümde gerekçe yoksa 15 gün içinde eklenmesi
gerekir.

MURAT YAYINLARI

•• Men davası

•• Önleme davası

•• Maddi ve manevi tazminat davaları
•• Vekâletsiz iş görme davası.

19. C Kanun, edinilmiş malları beş bent halinde 219.

16. E Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkeme-

maddesinde şöyle belirlemektedir:
a) Eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler,

ye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla
olamaz.

b) Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu
veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
c) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
d) Kişisel malların gelirleri,

17. E Karine, mevcut ve bilinen olgulardan (vakıalar-

Adi karineler; aksi ispat edilebilen, yani çürütülebilen karinelerdir. Hukukumuzdakilerin çoğu adi
karinedir.
Kesin karineler; aksi ispat edilemeyen, çürütülmeleri mümkün olmayan karinelerdir. Kesin karine örnekleri:

e) Edinilmiş malların yerine geçen değerler

MURAT YAYINLARI

dan) bilinmeyen bir olgunun (vakıanın) mevcudiyeti sonucunu çıkarmaktır. Karinelerin en önemli
fonksiyonu, iddiasını bir karineye dayandıran kimseyi ispat yükünden kurtarması, bunu karşı tarafa
geçirmesidir. Karineler; adi ve kesin karineler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

•• Çocuğu doğuran kadın anadır.

•• Hiç kimse, tapu sicilinde kayıtlı bir hususu bilmediğini ileri süremez.
•• Herkes yeni bir yerleşim yeri kurmadıkça eskisini korur.

Kişisel mallar, eşlerin sahip olduğu mallardan bizzat kanun tarafından veya eşler arasında yapılan
sözleşme dolayısıyla kişisel mal sayılan mallardır.
Kanun tarafından kişisel mal sayılanlar şunlardır
(MK m.220):
a) Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
b) Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait
bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla
ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma
yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri. Buraya
tüm bağışlar, piyangodan, spor totodan, sayısal lotodan, çekilişlerden kazanılan mal ve paralar girer.
c) Manevi tazminat alacakları,

•• Süresi içerisinde iptal edilmeyen işlemin kabul
edilmiş sayılması.

d) Kişisel malların yerine geçen değerler.
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20. D Boşanma yüzünden bir yoksulluğa düşecek olan

22. E Elbirliği ortaklığı, ya kanunun öngördüğü hukuki

olaylarla veya kanunun öngördüğü sözleşmelerle gerçekleşir. Hukuki olay ile vücut bulan elbirliği
ortaklığının tipik örneği, miras ortaklığıdır. Sözleşmeden doğan elbirliği ortaklığı hâlleri ise şunlardır:

•• Karı-koca arasındaki mal rejimlerinden genel mal
ortaklığı (MK m. 257) ve sınırlı mal ortaklığı (MK
m. 258).
MURAT YAYINLARI

taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla, geçimi
için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir. Bu nafakaya yoksulluk
nafakası denilmektedir. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan
birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi
yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da
haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

21. C Tenkis davası saklı pay ihlalinin öğrenilmesinden

•• Aile malları ortaklığı (MK m. 373).
•• Adi şirket (BK m. 520 vd.).

23. C Satım sözleşmesinde hasar, taşınırlarda zilyet-

MURAT YAYINLARI

itibaren 1 yıl, her durumda ise mirasın açılmasından itibaren 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.
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liğin devri, taşınmazlarda taşınmazın tescili ile
alıcıya geçtiğinden bu ana kadar hasar satıcının
üzerindedir. Dolayısıyla satım sözleşmesinin konusunu oluşturan parça borcu, taşınırlarda devirden önce taşınmazlarda tescilden önce yok
olursa borç sona erer. Karşı taraftan alınmış olan
edim iade edilir. Fakat taşınır satımında, alıcı, satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşerse VEYA satıcı, alıcının isteği üzerine satılanı ifa
yerinden başka bir yere gönderirse, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda yarar ve hasar, tıpkı teslim yapılmış gibi alıcıya geçtiğinden sonraki
kusursuz imkansızlık sebebi borcu sona erdirir.
Alıcı borçludan edimin ifasını isteyemez ve satım
parasını ödemek zorunda kalır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. C Zararı doğurmaya elverişli birden fazla sebep

26. D TBK md. 10 uyarınca geri alma açıklaması, di-

ğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış
ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça
öneriden önce öğrenilmiş olursa öneri yapılmamış
sayılır. Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır. Dolayısıyla kabul beyanının geri alınması
mümkündür.

MURAT YAYINLARI

bulunmasına rağmen, gerçekte bunlardan hangisinin zararın sebebini oluşturduğu tespit edilemiyorsa ve sebepler arasında bir ortak hareket
iradesi de bulunmuyorsa seçimlik illiyetten bahsedilir. C şıkkında da kişinin ölüm sebebi bilinmekte
ama hangi aracın buna sebebiyet verdiği anlaşılamamaktadır.

27. C Doğrudan temsilde, temsilci başından sonuna ka-

25. E Maddi edimler, malvarlığı unsurunun ön plan-

MURAT YAYINLARI

da olduğu edimleri ifade etmektedir. Önemli olan
emek süreci değil, belirli bir malvarlığı değerinin
edime konu edilmiş olmasıdır. Bu edimler 3. kişilerce ifa edilebilir, miras yolu ile mirasçılara geçer
ve iflas masasına girerler. Ancak bu edimler, kural
olarak şahsen ifa edilmeleri zorunlu olan edimlerden değildir.
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dar temsil olunanın ad ve hesabına hareket ederek işlem yapar. Bir diğer ifade ile kendisi, üçüncü
kişi ile kurulan hukuksal işlemin tarafı olmaz. Doğrudan temsilin söz konusu olduğu hâllerde asıl
ilişkiye ilaveten bir de temsilciye temsil yetkisi verilmesi söz konusu olmaktadır. Borçlar hukukunda
aksi belirtilmedikçe “temsil” ile kast edilen doğrudan temsildir. Temsilci, atanması suretiyle iç ilişki kurulduktan ve fakat üçüncü kişi ile hukuksal
işlem yapmadan önce kendisinin temsilci olduğunu üçüncü kişiye bildirmek yükümlülüğü altındadır. Temsilci hukuksal işlemi yaparken bu sıfatını
bildirmezse, hukuksal işlemin sonuçları kendisine ait olur. Ancak, karşı taraf bir temsil ilişkisinin
varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarması gerekiyor ya da hukuksal işlemi temsilci veya temsil
edilenden biri yapması farksız ise, hukuksal işlemin sonuçları doğrudan doğruya temsil edilene ait
olur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. D Borcun dış yüklenilmesi sözleşmesinin geçerliliği;

30. A Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının dev-

MURAT YAYINLARI

borcun üstlenilmesi, borçluya yapılmış bağışlama
niteliğinde olsa dahi şekle tabi değildir. Borcun iç
yüklenilmesi sözleşmesinde sözleşmenin ivazsız
olması durumunda bu hal bir taşınır bağışlama
vaadi teşkil edeceğinden adi yazılı geçerlilik şekli
öngörülmüştür.

ri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde
devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin
duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını
ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı
unsurlarını içerdiği kabul olunur. Dolayısıyla ticari işletmenin mal varlığı unsurları içerisinde devri
özel şekle tabi mal varlığı değeri varsa bunlar için
özel şekil şartı aranmaz. Yazılı yapılan devir sözleşmesi yeterlidir. Bu devir sözleşmesi ayrıca ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Tescilin buradaki
fonksiyonu kurucudur.

31. D Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketleri ve

29. B Şubeler, faaliyete başladıkları andan itibaren 15

kooperatifler şahıs şirketlerine dönüşemezler. Bu
kuralın dışındaki bütün tür değiştirme ihtimalleri
kanuna uygundur. Soruda yer alan seçeneklerde
anonim şirketin adi komandit şirkete dönüşmesi
hâlinde bu kural ihlal edilmektedir.

MURAT YAYINLARI

gün içinde bulundukları yerin ticaret siciline şube
olarak tescil edilmek zorundadır. Kanunda aksine
hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile
de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme
zorunluluğu yoktur.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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32. C Limited şirket kuruluş sözleşmesi ile şirketin yöne-

34. A Cironun kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Ciro,

şartlara tabi tutulmuşsa bunlar yazılmamış sayılır.
Fakat ciro geçerlidir. Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır. Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. Protestonun düzenlenmesinden veya
aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur.

MURAT YAYINLARI

timi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü
kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi
yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması
gerekir. Gerçek kişiler müdür olarak seçilebileceği gibi tüzel kişiler de seçilebilir. Müdürler şirketle
rekabete girişecek eylem ve işlemde bulunmazlar.
Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu
üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar
almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması
hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

33. C Pay senedi, irat senedi ve ipotekli borç sene-

35. E Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda itiraz, şi-

di nama veya hâmiline düzenlenebilen senetlerdendir. Bunlar emre yazılı olarak düzenlenemez.
Kambiyo senetleri ve makbuz senedi ise kanunen
emre yazılı senetlerdendir.

MURAT YAYINLARI

kayet süreleri 5 gündür. Kambiyo senetlerine özgü
haciz yolunda ise itiraz süresi ve ödeme emrine
karşı şikayet süresi 5 gündür. Ancak kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda genel şikayet süresi
7 gün ve ödeme süresi ise 10 gündür.
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36. A Borçlu borca itiraz etmiş ve alacaklının elihnde

38. C Adi tasfiye yapılacaksa iflas dairesi bunu ilan eder.

İlanda alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunanlara alacaklarını ve istihkak iddialarını ilandan itibaren bir ay içinde kaydettirmeleri ve delillerinin
(senetler vb.) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri gerektiği de belirtilir.

MURAT YAYINLARI

İİK. m. 68 ve 68/A’da sayılan borç ikarırını içeren
bir belge varsa 6 ay içerisinde icra mahkemesinde itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilir. Soruda sadece denildiği için “Alacaklının elinde borç
ikrarını içeren İİK. m. 68 anlamında sayılan belgelerden birisi varsa” itirazın kesin kaldırılmasını
isteyebilir ama istemek zorunda değildir itirazın iptali de açabilir. Bu nedenle V. Önerme yanlıştır.
Ama borçlu sadece yetki itirazında bulunmuşsa,
borçlu sadece derdestlik itirazında bulunmuşsa,
borçlu sadece yeni mal iktisap etmediğine ilişkin
itirazda bulunmuşsa alacaklı sadece itirazın kesin
kaldırılmasını isteyebilir.

39. B İhtiyati haciz kararını alan alacaklı bu kararı 10

gün içerisinde uygulatmalı ve uygulattıktan sonra
da ihtiyati haczi kesinleştirmek için 7 gün içerisinde ya dava açmalı ya da takip yapmalıdır. Takip
yapmış ve borçlu da itiraz etmişse ihtiyati haczi
korumak istiyorsa 7 gün içerisinde itirazın kaldırılmasını istemelidir. İtirazın kaldırılması davası
açma süresi 6 aydır. A 7 gün geçtikten sonra da
itirazın kaldırılmasını isteyebilir ama bu durumda
7 gün içerisinde istemediğinden dolayı ihtiyati haciz düşmüş olacaktır.

37. C Tasarrufun iptali davası muvazaa davasından

MURAT YAYINLARI

farklıdır. Bu davayla mülkiyetin el değiştirmesi
amaçlanmaz. Davayı kazanan alacaklı, dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haczettirip sattırma ve satış bedelinden alacağını alma yetkisi
kazanır. Ancak tasarrufun iptali davası açılabilmesi için alacaklının elinde kesin veya geçici aciz
belgesi bulunması gerekir. Bu özel dava şartıdır.
Sadece tasarrufun iptali davası hacizdeki istihkak
davasına karşılık dava olarak açılırsa aciz belgesi
aranmaz.
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40. D Konkordato komiseri, kabul veya ret yetkisi olma-

sa da kendisine bildirilen alacakları inceler ve bu
alacaklar hakkında borçluyu açıklamada bulunmaya davet eder. Borçlunun kabul ettiği alacaklar konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate
alınır. Borçlunun kabul etmediği çekişmeli alacakların konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınıp alınmayacağına karar verme yetkisi ise
ATM’ne aittir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye

TG-12. DENEME
3.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •
1.

A Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para

olarak tutmalarına para talebi adı verilir. Para talebi kuramları paranın fonksiyonlarına göre iki temel
grupta incelenir:

A Diğer şartlar sabitken, normal bir malın fiyatında

meydana gelen artış sonucunda satın alınan miktarında hem ikame etkisine göre hem de gelir etkisine göre azalış görülür.
İkame etkisi " (cp), Px-, Nispi fiyatı-, QDx.

Gelir etkisi " (cp), Px-, c M m ., Reel gelir., QDx.
Px 		

1. Grup: Klasik ve Paracı Yaklaşımlar

Normal mal

•• Fisher Yaklaşımı (işlem tipi miktar teorisi, Fisher)

•• Cambridge Yaklaşımı (A.C. Pigou) Para tutumu
Tipi Miktar Kuramı (Marshall / Pigou)
•• Modern Miktar teorisi (M. Friedman)

2. Grup: Keynesyen ve Neo Keynesyen Yaklaşımlar

•• Likidite Tercihi Teorisi (J.M.Keynes)

MURAT YAYINLARI

•• Miktar Teorisi (Fisher / Cambridge)

•• Portföy Dengesi Yaklaşımı (J. Tobin, Markowitz)

•• Servet Uyumlaması Yaklaşımı (Brunner, Meltzer)

Dolayısıyla Portföy Dengesi Yaklaşımı A. Smith’e
değil, Tobin ve Markowitz’e aittir.

E Post Keynesyen iktisat, toplam talep analizinin dı-

4.

şında, gelir bölüşümünden para teorisine kadar
kapsamlı bir makro model ortaya koymaya çalışmaktadır.

•• Ekonomide büyümenin ve gelir dağılımının temel
belirleyicisi yatırımlardır.

em = 1

ex · y = 3

ex · y = 3 > 0 " X ve Y malları ikamedir.

em = 1 > 0 " Normal üstün maldır. Engel eğrisi orijinden çıkar ve artar.

•• Fiyat piyasada değil; üreticiler tarafından belirlenmelidir. (Mark up fiyatlama)

•• Enflasyonun nedeni gelir dağılımı mücadeleleridir.

Post Keynesyenler ekonominin dengede olmadığını ve yerleşik iktisadın kabullendiği gibi piyasa güçlerinin görünmez bir elle düzenlenmediğini
savunmaktadırlar. Kapitalist ekonominin doğası
gereği ve kurumsal faktörlere bağlı olarak piyasalar dengesizliğe ve bunalıma eğilimli olacaklardır.
Öyleyse devletin düzeltici politikalarla ekonomiye
müdahalesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede özellikle
vergi temelli politikalar önem kazanmaktadır.

M1

edx = |–4| > 1 " Esnek talep

•• Yatırımların kaynağı ise kârlardır.

•• Belirsizlikler beklentiler üzerinde çok etkilidir.

3

Py

–4 + 3 + 1 = 0

•• Devlet ekonomide etkin olmalıdır.

•• Fiyat düzeyi dışsaldır ve talebe duyarlı değildir.

–4

edx + ex · y + em = 0

Post Keynesyen İktisat Okulu’nun ana önermeleri;

•• Para arzı içseldir.

B QD = P x

edx = –4

MURAT YAYINLARI

2.

•• edx = –4 negatif çıkması X malını talep kanununa
uygun ve talep eğrisinin negatif eğimli olması anlamına gelir.

Post Keynesyen iktisatçılar şunlardır: Kalecki, Robinson, Weintraub, Davidson, Shackle’dir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye
5.

E

TG-12. DENEME
7.

TPL
MPL
APL

A Marjinal fiziki ürün, ilave değişken girdi (işçi) mik-

tarının üretime yaptığı katkıyı ifade eder yani işçi
sayısı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ortaya çıkan değişmedir.

Marjinal fiziki ürün (MPPL) toplam ürün fonksiyonun türevine eşittir.
MPPL = dTPL / dL

TPL

Soruda verilen bilgiler şunlardır:

Büküm nok.

I. B
e>1

e = 0 II. BS

0

e = 1 II. BB

MPLmax
MPL = APLmax

APL
MPL
III. B
e<0

L

L1 = 100

MURAT YAYINLARI

Teğet nok.

L2 = 120

TPL,1 = 500

TPL,2 = 600

MPL = (TPL,2 – TPL,1) / (L2 – L1)

MPL = (600 – 500 ) / (120 –100) = 100 / 20 = 5

İkinci bölgede 0 < MPL ≤ APL’dir.

8.

D QD = 400 – 8P D şıkkındaki fonksiyonun eğimi için

P’yi başa çekersek;
8P = 400 – QD
P = 50 – Q/8

Eğim = dP / dQ = 1/8
a şıkkında eğim 1/6

C Firmanın birim üretimi başına ek vergi ödemesi

(spesifik vergi) firma tarafından değişken maliyet
olarak algılanır ve üretim miktarına bağlı olmayan
sabit maliyetleri (ortalama sabit maliyet ile toplam
sabit maliyet) etkilemez. Ancak değişken, marjinal
ve toplam maliyetlerde bir artışa yol açar.

b şıkkında eğim 1/4
c şıkkında eğim 1/4

e şıkkında eğim 1/2

Eğimi en küçük olan talep fonksiyonu,

QD = 400 – 8P olup, talep eğrisi diğer fonksiyonlara göre daha yatık çizilir.

MURAT YAYINLARI

6.

12

Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
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D Rekabetçi piyasa yapısında P = AVCmin eşitliğin-

de firma kapanma noktasındadır. Firma bu fiyat
düzeyinin altında üretim yapmaz. Tam rekabetçi
firmanın üretimine son verebilmesi için fiyatın ortalama değişken maliyetten küçük olması gerekir.
Fiyat, ortalama gelire eşit olduğundan; ortalama
gelirin (AR) ortalama değişken maliyetten küçük
olduğu üretim düzeylerinde firma üretimine son
vermelidir. Çünkü bu üretim düzeylerinde firma,
sabit maliyetlerinin tamamı ile değişken maliyetlerinin karşılayamadığı kısmı kadar zarar edecektir.
AC
AVC
MC

MC
AC
AVC

B " Kapanma noktası
0

11. C Bazı malların (uçak gibi) üretim miktarı arttıkça,

toplam üretim maliyetleri azalır. Nedeni, üretim
miktarı arttıkça işçilerin karmaşık olan üretim sürecini daha iyi öğrenmeleri sonucu emeğin verimliliğinin yükselmesi ve ortalama emek maliyetinin
düşmesidir. Kümalatif toplam çıktıdaki artışla ortalama maliyetteki azalma arasındaki bu ilişki öğrenme eğrisi ile gösterilir.

MURAT YAYINLARI

9.

TG-12. DENEME

P = AVCmin
q

12. E Sweezy Modeli olarak da bilinen Dirsekli Talep

10. E Monopolcü firma, tüketici rantını geri alabilmek ve

Modeli, oligopolde fiyat katılığını açıklamaktadır.
Buna göre oligopolcü firmanın marjinal maliyet
eğrisi, marjinal hasılat eğrisinin kesikli bölgesinden geçtiği sürece, marjinal maliyet eğrisinin yukarıya kayması durumunda denge fiyatı ve miktarı
değişmez yani maliyetler artmasına rağmen fiyat
sabit kalır.

bu yolla kârını artırabilmek için üç tür fiyat farklılaştırması uygular:

•• Birinci derece (tam, kişisel) fiyat farklılaştırması

•• Üçüncü derece (alıcılar arası) fiyat farklılaştırması
Bir monopolcünün farklı tüketici gruplarına, tüketicilerin talep esnekliklerine göre farklı fiyat uygulamasına, üçüncü derece fiyat farklılaştırması adı
verilir. Üçüncü derece fiyat farklılaşmasına gidilmesinin nedeni, alıcıların söz konusu mala olan
taleplerinin fiyat esnekliğinin farklı olmasıdır. Bir
futbol takımının kadın ve erkek seyircilere farklı fiyat uygulaması, bir doktorun hastalarını zengin ve
fakir şeklinde ayırarak farklı fiyat uygulaması, bu
fiyat farklılaştırması türüne örnektir.

MURAT YAYINLARI

•• İkinci derece (miktarlar arası) fiyat farklılaştırması
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Diğer sayfaya geçiniz.
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13. B Pigoucu Vergilendirme Analizi, devletin negatif

16. D Klasik Yaklaşımda faiz mal piyasasında yatırım

tasarruf gibi reel değişkenlere bağlı olarak ortaya
çıkan bir değişkendir. Klasik Yaklaşımda reel faiz
aynı zamanda kişilerin dönemler arasında tüketim
düzeyinin yönünü gösteren bir değişkendir. Reel
faiz esnek olduğu için yatırımlar tasarruflara eşitlenecek ve ekonominin tam istihdamda olmasını
sağlayacaktır.

MURAT YAYINLARI

dışsallık yaratan bir firmadan (çevreye zarar veren firmaların marjinal özel maliyetlerinin marjinal sosyal maliyetinin altında kalması nedeniyle),
kaynak dağılımında tekrar optimalitenin sağlanabilmesi amacıyla ne kadar vergi alınması gerektiğini ifade eden analizdir.

17. D Keynes, Cambridge’li iktisatçıların para talebi-

14. C TICL = Toplam girdi maliyeti

ne ilişkin sınırlı kalan faiz yorumunu geliştirmiş
ve spekülatif amaçlı para talebiyle ilgilenmiştir.
Faiz oranının yüksek olduğu koşullarda ekonomik birimlerin ellerindeki paranın fırsat maliyeti
artacağından para talebi düşük olacaktır. Likidite
tuzağındaki bir ekonomide de dışlama olmaz ve
maliye politikası tam etkindir. Keynesyen Yaklaşıma göre para piyasasının dengeye gelmesi aynı
zamanda tahvil piyasasının da dengeye gelmesini
ifade edecek ve kişilerin arzuladıkları portföy bileşimine sahip olduğunu gösterecektir.

AICL = Ortalama girdi maliyeti
TICL = w · L
AICL = TIC L = w
L
MICL = DTIC L = w
DL

MICL = Marjinal girdi maliyeti

15. E Gerçekleşen yatırımlar, planlanan ( sabit ) yatırım-

lar ve planlanmamış ( stok ) yatırımların toplamından oluşur.
I = Isabit + Istok

I > Isabit ise Istok > 0 ise stok fazlası söz konusudur.

GSYİH = C + Isabit + Istok + G + X – M

MURAT YAYINLARI

AICL = w = MICL

18. B Bütçe açığı ile dış ticaret açığının birlikte oluşma-

sına ikiz açık, bunların yanında tasarruf açığının
da oluşmasına üçüz açık denir.
S - I = G + TR - T + X - M
144424443 >
Bütçe aç›€› D›fl ticaret aç›€›
1444444442444444443
‹kiz aç›k

Nihai satışlar = C + Isabit + G + X – M

Istok > 0 ise GSYİH > Nihai satışlar
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Diğer sayfaya geçiniz.
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19. C Toplam planlanan harcama doğrusunun eğimini;

22. E Toplam arz eğrisinin konumunu fiyat dışı faktör-

marjinal tüketim eğilimi (c), marjinal tasarruf eğilimi (s), marjinal vergi haddi (t), marjinal yatırım eğilimi (a) ve marjinal ithalat eğilimi (m) belirler. Buna
göre ;

lerdeki değişmeler belirler. Girdi fiyatlarındaki
azalma, teknolojik yenilikler gibi verimliliği artırıcı faktörler, iklimsel koşulların olumlu olması gibi
etkenler toplam arz eğrisini sağa kaydıracaktır.
Fiyatlar genel düzeyindeki değişme toplam arz
eğrisi üzerinde hareketlenme sağlayacaktır.

•• c-, a-, s., t. ve m. ; AE’nin eğimi artar.

MURAT YAYINLARI

•• c., a., s-, t- ve m- ; AE’nin eğimi azalır.

20. A IS eğrisinin eğimini çarpan katsayısı (ke) ve ya-

23. B Vergi oranlarındaki artışla beraber vergi hasılatı

21. C Tam sermaye kontrolü varsayımı uluslararası ser-

24. E Kısa dönemde servetin sabit olduğu kabul edil-

tırımların faize duyarlılığı (b) belirler. Marjinal
tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi, marjinal yatırım eğilimi, marjinal vergi oranı ve marjinal ithalat eğilimi çarpanın değerini dolayısıyla
IS eğrisinin eğimini belirlemektedir. Otonom değişkenler IS eğrisinin konumunu belirlerken faiz
oranlarındaki değişmeler IS eğrisi üzerinde hareketlenmeye neden olur. Buna göre otonom ithalatın azalması, otonom yatırımların artması ve faiz
oranının artması IS eğrisinin eğimini etkilemezken
marjinal tüketim eğiliminin artması IS eğrisini yatıklaştırır.

MURAT YAYINLARI

maye hareketlerinin olmaması anlamına gelir. Bu
durumda BP eğrisi faiz eksenine paraleldir. Genişletici maliye politikası uygulanması ile IS eğrisi sağa doğru kayarken hasıla düzeyindeki artış
ithalatı artıracağı için dış açık ortaya çıkacaktır.
İthalat artışı ekonomide döviz kurunun yükselmesine sebep olur. Ancak Merkez Bankası sabit kur
politikası uygulamasında bu taahhüdünü tutturmak için piyasaya döviz ihraç edip Türk lirası toplayacaktır. Bu durumda parasal taban daralacak
LM eğrisi yukarı kayacak, faizler yükselirken nihâi
olarak hasıla düzeyi değişmeyecektir.

artıyorsa gelir etkisi, vergi oranı artarken vergi hasılatı azalıyorsa ikame etkisi söz konusu olacaktır.
Optimal vergi oranında elde edilen vergi hasılatı
maksimum düzeydedir. Bu düzeyin altında kalan
her noktada henüz optimum düzeye ulaşılamadığı
için vergi oranı artışları vergi hasılatını artırır. Bu
bölgede yer alan her noktada gelir etkisi ikame etkisinden daha büyüktür.
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diğinde, gelir arttığı zaman C/Y teriminin değeri
Mutlak Gelir Hipotezinin ileri sürdüğü gibi düşer.
Ancak, uzun dönemde servet sabit olmadığından,
gelir artınca servet de artar. Bundan dolayı W/Y
oranı yani ortalama tüketim eğilimi (APC) değişmez. Bu açıklamalara göre tüketim fonksiyonuna
serveti dâhil eden yaklaşım Ömür Boyu Gelir Hipotezidir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. D Klasik Yaklaşımda para sadece değişim aracı ola-

28. D Varlık (tahvil) talebini etkileyen unsurlar:

rak kullanılmaktadır. Bundan dolayı paranın değer
muhafaza aracı olması fonksiyonu göz ardı edilmektedir. Paranın yalnızca rutin harcamalarda
kullanılması nedeniyle para talebinde faiz faktörüne yer verilmemiş ve para talebinin faiz esnekliği
sıfır kabul edilmiştir.

1. Servet (Doğru yönlü etkiler).

2. Beklenen getiri (Doğru yönlü etkiler).
3. Liikidite (Doğru yönlü etkiler).
4. Risk (Ters yönlü etkiler).

5. Bilgi edinme maliyeti (Ters yönlü etkiler).

MURAT YAYINLARI

6. Beklenen enflasyon oranı (Ters yönlü etkiler).

26. B

İ

29. C Heckscher-Ohlin Modeli’ni Tatemoto ve Ichimu-

MS

ra Japonya’da, Bharadwaj Hindistan’da, Leontief
ABD’de test etmiştir.

İ1
İ2
0

Md
Mıd

M

27. C Monetarist Yaklaşımda para arzı artışı, ekonomik

birimlerin harcamasını artırırken fiyatlarda artış
meydana gelmesine neden olacaktır. Artan fiyatlar ise para talebini artıracak ve para arzı ile para
talebi eşit olacaktır.

MURAT YAYINLARI

Para talebindeki azalma para piyasasında para
arz fazlası yaratacağından faizlerde bir azalma
meydana gelecektir.
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30. E Görünmez engeller, devletin halk sağlığı, çevre

korunması veya kamu güvenliği gibi nedenlerle
çıkardığı idari, teknik düzenleme veya standartları
içerir. Görünmez engeller tarife dışı araçlardan biridir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. B Serbest ticaret bölgesinde belli bir mal, bölge için-

34. B Yoksullaştırıcı büyüme, dış ticaret hadlerinin son

derece aleyhe dönmesi halinde üretim artışından
daha büyük bir gelir kaybının ortaya çıkması ile
gerçekleşir. Yoksullaştırıcı büyümede, bir ülke ihraç edilebilir mallar üretimini arttırır; buna karşılık
ithal edilebilir mallar üretimini azaltır ve dış ticaret
hadleri bozulur.

MURAT YAYINLARI

deki ülkelerden gümrük ödemeden ithal edilir, ancak aynı mal üçüncü ülkelerden ithal edildiğinde
ithalatçı ülkenin ulusal gümrük vergisi uygulanır.

32. C Portföy yatırımları ödemeler bilançosunda uzun

35. D

vadeli sermaye hesabına kaydedilir.

TY s
=
Y
v
s
2=
5

33. D Dışa dönük sanayileşme stratejinin temel

amaçları:

•• Ülkedeki sanayi yapısını, karşılaştırmalı üstünlüklere göre dış piyasalara ihracat yapan girişimlerden oluşan bir yapıya dönüştürmek

MURAT YAYINLARI

v = 10

36. E Neoklasik Büyüme Modeli’nde ölçeğe göre sabit

getiri varsayıldığı için birinci dereceden homojen
bir fonksiyon olan Cobb Douglas üretim fonksiyonu kullanılmaktadır. Ayrıca bu fonksiyon sermaye
ve işgücü arasında ikameye de olanak sağlar.

•• Serbest piyasa ve özel girişime dayalı bir ekonomik yapı kurmak
•• Dış ticaretin liberalleşmesini ve böylece dış piyasalara açılmayı sağlamak

•• Dış ticaret politikasını aynı zamanda ihracatı
özendiren bir yapıya dönüştürmek
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37. E 1950-60 döneminin liberal politikalarının so-

39. B 1994 Krizine giden süreçte yaşanılanlar:

nuçları:

•• Yüksek ve kronik enflasyon

•• Enflasyon

•• Dış ticaret ve cari işlemler açığının artması

•• Bütçe açığı

•• Dış borçlarda artış

•• Kamu açıklarında sürekli artış ve bunun borçlanma ile karşılanması

•• İthalat artışı ve ihracat yetersizliği sonucu dış ticaret açığı

•• Kamu harcamaları ve faizlerdeki artış

•• Vergi gelirlerinin iç borç anapara ve faiz ödemelerini karşılayamaması
MURAT YAYINLARI

•• İşsizlik

•• Spekülatif sermaye hareketlerinin yarattığı istikrarsızlık
•• Faizleri düşürme çabası sonucu TL’den kaçış ve
dövize hücum

•• Ücret ve maaşlarda reel artış ve seçime yönelik fiyat politikası sonucu kamu borçlarında artış

40. A Türkiye’de enflasyon hedeflemesi 2001 yılında

38. C 1970 İstikrar Kararları:

uygulanmaya başlanmıştır. 2002-2005 dönemindeki örtük enflasyon hedeflemesinde politika aracı kısa vadeli faiz oranlarıdır.

•• Devalüasyon

•• Dış ticaret rejiminde liberalleşme

•• İhracata vergi indirimleri ve kredi kolaylıkları
•• KİT ürünlerine zam

•• Kamu gelirlerini arttırmaya yönelik vergi reformları

MURAT YAYINLARI

•• Kredi faiz oranlarında artış
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1.

B Kamu mallarının tüketiminde rekabetin olmama-

2.

C Keynesyen iktisat teorisi devletin tüketici olduğu

sı ve kullanımında dışlanamama özellikleri piyasa
ekonomisinin aksamasına neden olan özelliklerdir. Piyasa mekanizması fiyatlama yolu ile bireyleri
kullanımdan mahrum bırakmakta, fiyatı ödemeyen o malın faydasından dışlanmaktadır. Kamu
mallarının fiyatlandırılamaması bu malın bedava
kullanılabilmesinin önünü açmaktadır. Böylece
gönüllü fiyat mekanizmasında ortaya çıkan bu sorun “bedavacılık sorunu” olarak adlandırılmaktadır.

4.

E Edwin Robert Anderson Seligman; “Adalet, şunu

5.

C Fonksiyonel sınıflandırmanın üstün tarafları:

MURAT YAYINLARI

• MALİYE ÇÖZÜMLER •

varsayımına karşıdır. Çünkü devlet bir tüzel kişidir
ve piyasadaki bireyler gibi tüketme eğilimi yoktur.
Devletin sahip olduğu hazinede kamu gelirleri bir
araya getirilir ve buradan gerekli yerlere harcama
yapılır. Hazine bir anlamda süzgeç görevini görür. Devlet hazinesine modern anlamda görevler
yüklenmiştir. Bunlar paranın istikrarını sağlama ve
harcama fonksiyonu, ekonomiyi düzeltme fonksiyonu ve gelir sağlama fonksiyonudur.

icabettirir ki; devlet elinde her iki kefesi eşit bir
terazi tutmalıdır. Adil olmayan hiçbir avantaj
vermemelidir. Herkese kanunlarla aynı haklar
verilmelidir. Devlet, bilerek servetler arasındaki
adaletsizlikleri, arttırmamalıdır. Ama, bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya da çalışmamalıdır.”
düşüncesini ortaya koymakta ve devletin müdahale etmemesini savunmaktadır. Yani devlet sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan gelir ve
servet farklılıklarını düzeltmeye çalışmamalı ama
böyle bir farklılığa da neden olmamalıdır.

•• Kamu harcamalarında maliyet-fayda, maliyet-etkinlik ve verimlilik analizine imkân verir. Çünkü
fonksiyonel sınıflandırmada harcamaların hangi
hizmetler için, hangi amaçlar için yapıldığı bellidir.
•• Kalkınma planları, ekonomik programlar ve bütçeler arasında koordinasyon ve uyumu arttırır.
•• Bütçe tahminlerinin objektif ve gerçekçi yapılmasını sağlar.
•• Hizmetin birim ve toplam maliyeti hesaplanabilir.

•• Ödeneklerin fonksiyonlara ayrımında sosyal faydanın maksimize edilmesini sağlar.

3.

D J. Viner’e göre dışsallıklar parasal ve teknolojik

olarak ikiye ayrılır:

1. Parasal dışsallıklar, diğer ekonomik birimler
üzerindeki etkilerini piyasa mekanizmasından geçerek dolaylı olarak gösterirler.

MURAT YAYINLARI

•• Harcanan para ile elde edilen fayda arasında karşılaştırma yapmayı kolaylaştırır.

2. Teknolojik dışsallıklar ise üretim ya da fayda
fonksiyonlarında kaymalara yol açarak, doğrudan
reel etkiler meydana getirirler.
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6.

A Ekonomik ya da bilimsel kamu harcamaları sınıf-

landırması, belirli bir dönemdeki kamu harcamaları ile o dönemin (cari) üretimi arasında ilişki kuran
kamu harcamaları sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya dâhil kamu harcamaları, reel (gerçek)
ve transfer harcamaları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu ayrımda harcamaların cari dönem
üretimini ve fiyat düzeyini etkileyip etkilememesine ya da ekonomide mal ve hizmet akımlarına
yol açıp açmamasına bakılır. Yapılan kamu harcaması ekonomide mal ve hizmet akımı yaratıyorsa
reel, yaratmıyorsa transfer harcaması kabul edilir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye
10. B

E Transfer harcamaları, kamu kesiminden özel ke-

8.

D Devletleştirme, özel teşebbüslerin devlet teşeb-

9.

C Mancur Olson - Olson Hipotezi: Baskı grupları

•• Devlet kamu harcamalarını arttırırsa, bireylerin
geliri de artar. Bundan dolayı toplam talep düzeyi
artar. Ekonomideki kapasite düzeyi artar.

•• Kamu harcamalarındaki bir artış, eksik istihdam
düzeyinde olan bir ekonomiyi tam istihdama yöneltir.

MURAT YAYINLARI

sime gelir, kaynak veya ödeme gücü transferine/
aktarımına yol açan harcamalardır. Ayni ya da
nakdi olabilir. Transfer harcamaları KARŞILIKSIZDIR. Transfer harcamaları hiçbir üretim faktörüne,
mal ve hizmete doğrudan talep yaratmaz. Devletin yaptığı transfer harcamalarından ötürü ekonomide toplam harcama hacminde meydana gelen
artışlara devlet sebep olmaz, bu harcamalardan
yararlanan sosyal tabakaların yaptıkları harcamalar sebep olur. Transfer harcamaları, şekil olarak
negatif vergiye benzer ve gelir dağılımını doğrudan etkiler. Brochier ve Tabatoni’ye göre transfer
harcamalarının milli gelir üzerinde etkisi yoktur.

lobicilik faaliyetleri ile ekonomik transfer elde etmeye çalışarak kamu harcamalarında artışa neden olur.

•• Kamu harcamalarındaki bir artış, tam istihdamda
olan bir ekonomiyi aşırı istihdama doğru kaydırır,
ekonomide enflasyonist etki yapar.

•• Transfer harcamaları ekonomiyi dolaylı etkilerken,
reel harcamalar doğrudan etkiler.
•• Devletin altyapı yatırımları yapması, yol, liman,
baraj, köprü inşa etmesi, ulaştırma ve haberleşme
şebekesini geliştirmek amacıyla yaptığı harcamaların etkisi kamu harcamalarının özendiriciler
(ekonomik müşevvikler) üzerindeki etkisidir.

11. B Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal

büsü haline dönüştürülmesidir. Kamu harcamasında bir artış meydana geldiği halde kişi başına
sunulan mal ve hizmetlerde bir artış meydana gelmiyorsa görünüşte artış gerçekleşmiştir. Çünkü
bu durumda sadece mülkiyet değişikliği ortaya
çıkmıştır. Bir özel okulun devlet tarafından mülkiyetinin ele geçirilip devletleştirilmesi durumunda,
bu mülkiyet değişikliği tek başına eğitim ve sağlık
hizmetinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır.

vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi, tahakkuku ve tahsili
belirli zaman aralıklarında yapılan vergilere dolaysız vergiler denir. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi gibi tahakkuk ve tahsil
işlemleri, vergiyi doğuran olayla birlikte gerçekleşen vergilere dolaylı vergiler denir.

MURAT YAYINLARI

7.

TG-12. DENEME
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12. D Fiili yansıma, ekonomik işlemlerden ve fiyat me-

kanizmasından yararlanmak suretiyle mükellefin
vergi yükünü, yasa koyucunun böyle bir amacı
olmamasına rağmen, başka kişilere devretmesi,
aktarmasıdır. KDV gibi dolaylı vergilerde yansıma
nedeniyle verginin kanuni mükellefi ile fiili mükellefi farklı kişilerdir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi
gibi dolaysız vergilerde ise verginin yansıtılmadığı
varsayımıyla verginin kanuni mükellefi ile fiili mükellefi aynı kişilerdir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. A Higgins’e göre, vergisini ödeyen mükelleflerin,

18. A Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygula-

14. E Verginin gelir etkisi, vergi nedeniyle harcanabi-

19. B İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politi-

lir geliri azalan kişiyi, gelirindeki azalmayı telafi etmek amacıyla, daha çok emek arz etmeye,
daha çok çalışmaya zorlamasıdır. Gelir etkisi toplam vergi hasılatını arttırıcı etki yapar. Mükellefin
vergi konulması nedeniyle harcanabilir geliri azalacağından, vergi öncesi gelir düzeyini koruyabilmek 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.

ma sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen
yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

MURAT YAYINLARI

ödedikleri vergi karşılığında yararlandıkları kamu
hizmetlerinden sağladıkları fayda ile eğer bu vergiyi ödemeselerdi, bu paralarla piyasadan sağlayacakları faydanın eşitlendiği noktada, vergileme
sınırına ulaşılmış demektir.

kalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle
iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve
yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir,
geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine
rehberlik hizmeti verir.

15. B Tek Vergili Vergi Sisteminin Dezavantajları:

•• Sistem, kamu finansmanını sağlamada yetersiz
kalır.
•• İdarece kontrolü ve tahsili zordur.

•• Verginin konusu olan kaynağın tükenmesine neden olabilir.

•• Kaynakların akılcı (rasyonel) kullanımını engeller.
Mükellefler hep vergisiz alanda üretim yapmaya
çalışır.

20. E

•• Saydamlık İlkesi

•• Genellik İlkesi: Gayri Safilik İlkesi ve Adem-i Tahsis İlkesi

•• Adil değildir.

•• Vergiye karşı vergiden kaçınma ve vergi kaçırma
gibi tepkiler oluşur.

•• Denklik İlkesi

•• Önceden İzin (Onama) İlkesi

16. C Vergi kesindir: Buna göre borçlanmada olduğu

gibi belirli bir süre sonra verginin geri ödenmesi
mümkün değildir. Vergi ödeyen yükümlü, bir daha
verginin geri ödenmesini talep edemez.

MURAT YAYINLARI

•• Açıklık, Doğruluk, Mali Saydamlık İlkesi
•• Tahsis İlkesi

•• Makroekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi
•• Uluslararası Standartlara Uygunluk İlkesi
•• Plan ve Programlara Uygunluk İlkesi
•• Uygunluk İlkesi

•• Sınırlı Yetki İlkesi

•• Kanunilik İlkesi ve Harcama Yetkisi

17. A Vergi bilinci, mükelleflerin vergiyle ilgili yüküm-

•• Çok Yıllı Bütçeleme İlkesi: Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen 2 yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

lülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin farkında
olması ve buna bağlı olarak vergi ödeme konusunda istekli olmalarıdır. Vergi ahlakı ise, mükelleflerin vergi bilinci ne olursa olsun vergiyle ilgili
yükümlülükleri konusunda dürüst olmalarıdır.

•• Gelir ve Giderleri Etkileyecek Kanun Teklifleri
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21. D Bütçenin yıllık anlamda denkliğini savunan ve

26. C Toplam Borç Servisi; devlet iç borcu ve devlet dış

denk, küçük, tarafsız bütçe esasına dayanan Klasik Bütçe Teorisi’ne göre, kamu harcamalarının
normal kamu gelirleri (vergi, resim, harç) ile finansmanı gerekir.

borcundan doğan anapara ve faiz ödemeleri ile
bu borçlara ilişkin iskonto giderleri ile ücret ve diğer ödemelerin toplamıdır. Borç servisi kavramı,
hem borç anapara ödemelerini hem borç faizlerini
hem de borçlara ilişkin iskonto, ücret gibi ödemeleri kapsamaktadır.
Toplam Borç Servisi = Toplam Borç Stoku + Toplam Faiz Ödemesi

Genel Bütçeli idaredir.

23. C Merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yü-

rürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki
yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı
esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe kanununun
da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi
yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden değerleme oranına göre
artırılarak belirlenen bütçe uygulaması sona erer
ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen
yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.

MURAT YAYINLARI

22. A Strateji ve Bütçe Başkanlığı I sayılı cetvele dahil

27. A DB = B (r – g) – f

D B & Borç stokundaki değişme
r & Reel faiz oranı

g & Büyüme oranı

f & Faiz dışı bütçe fazlası

Borç stokunun değişmemesi için DB = 0 olmalıdır.
0 = 300 milyon (0,07 – 0,05) – f
0 = 300 milyon (0,02) – f
f = 6 milyon TL

28. E Tasarruf sahipleri devlete verdikleri borç karşılı-

ğında ikincil avantajları da elde ederler. Bunlar:
Vergi imtiyazı, hukuki imtiyazlar, teminat olarak
kullanılması, vergi borcu ödemelerinde kullanılması.

24. B Yarı Cebri (Yarı Zorunlu) Konversiyon: Yarı

cebri konversiyonda devlet tahvil sahiplerine zorlamada bulunmaz. Bunlar için sukut-u hak müddeti tayin eder. Bu süre içinde tahvillerini yenileri
ile değiştirmeyenler, eski tahvillerinin erken ödenmesini kabul etmiş sayılırlar.

ödemesi sonucunda enflasyon artar, paranın satınalma gücü azalır, yerli paranın değeri düşer, reel
faiz negatif olur, böylece devlet reel faiz ödemeden, hatta reel borç stokunu azaltarak borçlarını
otomatik olarak itfa etmiş olur. Ancak enflasyonun yükseldiği dönemlerde reel faiz düştüğü için
devlet borçlarının yükü hafiflerken, enflasyonun
düştüğü dönemlerde reel faiz arttığı için devlet
borçlarının yükü artar. Otomatik itfada aslında
borç mutlak olarak yani nominal olarak sabit kaldığı halde, paranın satın alma gücünün düşmesi
nedeniyle devletin borcu reel olarak azalmaktadır.

giyi doğuran olay kavramı yerine idarenin öğrendiği tarih kavramı getirilmiştir.

MURAT YAYINLARI

25. D Devletin borcunu para basarak (monetizasyon)

29. B Emlak vergisinde tahakkuk zamanaşımında, ver-

30. C Katma değer vergisi mükellefleri:

•• Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar
•• İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

•• Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine
muhatap olanlar
•• PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları
•• Spor-Toto, piyango ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat müdürlükleri

•• At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler

22

Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye

TG-12. DENEME

31. A Münferit beyanname dar mükellef kişiler tarafın-

37. B Mali sürüklenme otomatik istikrar sağlayıcı maliye

dan verilir. Münferit beyanname, yıllık beyanname
ile bildirmeye mecbur olunmayan kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların
bildirilmesidir. Vergi kazanç ve iradın elde edildiği
günden itibaren 15 gün içinde beyan edilir ve ödenir.

politikası yönteminin sakıncasıdır. Tam istihdama
ulaşmış bir ekonomide artan oranlı vergiler sonucu vergi gelirlerindeki otomatik artış bütçe fazlası
yaratır ve bu da ekonomide aşırı istikrara neden
olur.

kazançlar diğer kazanç ve iratlardan değer artış
kazancıdır.

MURAT YAYINLARI

32. D Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan

33. D Devlet kamu alacağının değerini koruma altına

alabilmek için gecikme faizi, gecikme zammı ve
tecil faizi uygular.

38. A Stagflasyon düşük üretim kapasitelerinin, işsizli-

ğin ve yetersiz bir iktisadî büyüme ile yüksek bir
fiyat artışının birlikte göründüğü iktisadî durumları
ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yüksek
enflasyona rağmen durgunluğun da mevcut olması, stagflasyonun odak noktasını oluşturmaktadır. Stagflasyonun bu özelliği enflasyon ve işsizlik
oranları karşılaştırılınca, en belirgin şekilde ortaya
çıkmaktadır, çünkü, bu göstergeler, iktisadî istikrar politikasının temel amaçları olan “fiyat istikrarı” ve “tam istihdam”ın gerçekleşmekten ne kadar
uzak olduklarını yansıtmaktadır.

34. C Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ta-

rihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu
süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Fatura düzenlemek zorunda
olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu
vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi
halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap
numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

finanse edilirse milli gelir denge değeri değişmez.
Transfer harcamalarının milli gelirde yaratacağı
artış ile vergilerin milli gelirde yaratacağı azalış
birbirine eşit olacaktır. Bu durumda toplam etki sıfırdır.

fazla olduğu için uzun vadeli borçlanma yapılmalıdır. Ancak faiz açısından borçlanma kısa vadeli
olmalıdır. Kısa vadeli borçlanmanın likidite kısıcı
etkisi daha az olduğu için enflasyonla mücadelede etkin değildir.

MURAT YAYINLARI

35. C Transfer harcamalarındaki artış eşit vergi artışı ile

39. E Enflasyonla mücadelede likidite kısıcı etkisi daha

40. B Formül esnekliği yönteminde, bir ekonomide eko-

nomik hayatla ilgili göstergeler belli bir değeri aşınca türü ve büyüklüğü önceden saptanmış
olan bir takım önlemler devreye girer ve böylece örneğin vergi oranlarındaki değişiklikler iradi
bir maliye politikası kararı olmaktan çıkarılarak
kısmen otomatikleşmiş olur. Bu yöntemde hangi
konjonktür döneminde hangi önlemlerin uygulanacağı önceden belirlenir.

36. E Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur sistemi

söz konusu olduğunda gelir düzeyi artışında para
politikası tam etkindir ancak maliye politikası hiç
etkin değildir.
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