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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER •

1. D 1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan deği-
şiklik ile Anayasa Mahkemesi, anayasa deği-
şikliğinde iptale karar verirken, siyasi partilerin 
kapatılmasına ve siyasi partilerin devlet yardı-
mından yoksun bırakılması kararlarını verirken 
toplantıya katılan üyelerinin üçte iki çoğunlu-
ğu ile hareket etmektedir. Anayasa mahkemesi, 
başkanını ve başkanvekillerini seçerken, sağlık 
nedeniyle bir üyenin üyeliğine son verirken, uyuş-
mazlık mahkemesinin başkan ve başkan vekili-
ni seçerken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
karar vermektedir. Bu belirtilen kararlar dışındaki 
genel kurul olarak tüm kararlarını, Başkan ya da 
başkan vekilinin başkanlığında en az on üye ile 
toplanarak katılanların salt çoğunluğu ile verir.

2. B TBMM içtüzüğü, maddi kanunlar gibi genel, ob-
jektif, soyut ve sürekli nitelikte kurallar koyduğu 
için kural işlem niteliğindeki tek parlamento kara-
rıdır. TBMM içtüzüğü, kanunlar gibi vatandaşlar 
için hak ve yükümlülük yaratmaz meclis çalışma-
larına yöneliktir. TBMM içtüzüğü için hem şekil 
hem de esas yönünden Anayasa Mahkemesine 
iptal davası açılabilir. TBMM içtüzüğü meclis baş-
kanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanır. Anayasa 
Mahkemesince yapılan somut norm denetiminde 
(itiraz yolu) sadece kanun ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin hükümleri için başvuru yapılabi-
lir. Her yasama döneminde yeni bir meclis içtüzü-
ğü yapılması zorunlu değildir.

3. A 1982 Anayasası’na göre, kanunla düzenlenme-
si öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle düzenleme yapılamaz bunlardan birisi 
de temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıdır. 
Temel hak ve hürriyetler, ancak kanunla sınırlan-
dırılabilir. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, 
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve 
taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu 
yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esas-
lar,  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 
teşkilatı ve görevleri, Devlet Denetleme Kurulu-
nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük 
işleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenle-
nir.

4. A 2017 yılı 6771 sayılı kanunla yapılan Anayasa de-
ğişikliğiyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni 
yapısı şöyledir;
“Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Ba-
kanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesidir. Kurulun 
üç üyesi  birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı 
gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli hakim ve sav-
cılar arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birin-
ci sınıfa ayırmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş 
idari yargı hakim ve savcılar arasından Cumur-
başkanınca, üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üye-
si Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda 
belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dal-
larında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar 
arasından TBMM tarafından seçilir.”
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

5. D
İdari Karar

 • Belediye kanunu ile Danıştayla verilip idari dava-
ya konu olmayan işler

 • Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden 
sayılabilmesi için yapılacak teklifler

 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılan-
malarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri 
gereğine göre karara bağlar.

 • İmtiyaz sözleşmeleri ile ilgili görüş bildirme
 • Kamu mallarının devri uyuşmazlıklarını çözme

6. D Anayasa’ya göre “Türkiye, merkezi idare kuruluşu 
bakımından coğrafi durumuna, ekonomik şartlara 
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller-
de diğer kademeli bölümlere ayrılır.
İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum 
sağlamak için birden çok ili olan merkezi idari teş-
kilatı kurulabilir.Bu teşkilatın görev ve yetkileri ka-
nunla düzenlenir.

 

7. D 5442 sayılı İl İdaresi kanunu’na göre, il idare kuru-
lu üyeleri;

 •  İl Milli Eğitim Müdürü
 •  İl Tarım ve Orman Müdürü
 •  İl Sağlık Müdürü
 •  Defterdar
 •  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
 •  Hukuk İşleri Müdürü

8. C Görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar;
 •  Atamaya yetkili amirler
 • Bakanlık ve Genel müdürlük müfettişleri
 • İllerde valiler
 • İlçelerde kaymakamlar

9. B Tam yargı davası idari eylemden kaynaklı ise doğ-
rudan dava açılamaz, ön karar için öncelikli ola-
rak idareye başvurulmalıdır. Oysa olayda A. İdari 
mercii tecavüzüne neden olup, doğrudan idare 
mahkemesine dava açmıştır.
Mahkeme dilekçenin şu sıralamasını dikkate 
alarak:

 •  Görev ve yetki
 •  İdari mercii tecavüzü
 •  Ehliyet
 •  İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi ge-

reken bir işlem olup olmadığı
 •  Süre aşımı
 •  Husumet
 •  Iyuk 3. ve 5. Maddelerine uygun olup olmadıkları

Dilekçenin görevli idari mercine tevdiine karar ve-
recektir.

10. B İvedi Yargılama Usulünde;
 • Dava açma süresi 30 gündür. Öncelikli olarak ida-

reye başvurulmadan doğrudan dava açılabilir.
 • Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak 

verilecek kararlara itiraz edilemez
 • Davalar en geç bir ay içinde karara bağlanır.
 • Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden iti-

baren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 
Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır.

11. A Taksirli suçlarda, netice istenmemekle birlikte ha-
reket iradi olmalıdır. 
Taksir, istisnai olarak ancak kanunda açıkça dü-
zenlenmiş fiiller bakımından sorumluluk doğurur. 
Kanunda kasıtlı şekli tanımlanmış tüm suçlar için 
taksirli sorumluluk söz konusu olamaz. 
Bu nedenle III ve IV nolu cümleler yanlıştır.   
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

12. C Tek fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı iş-
lenmesi, öğretide aynı neviden fikri içtima olarak 
adlandırılmış olmakla birlikte TCK’da zincirleme 
suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, fikri içtima 
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

13. C Başlangıçta meşru savunma kapsamında hare-
ket eden ve B’yi engellemek için ona vuran A, B’yi 
etkisiz hale getirdikten sonra sınırı kasten aşmış 
ve savunma niteliğinde olmayacak şekilde B’yi öl-
dürmüştür. Bu nedenle kasten öldürme suçundan 
cezalandırılması gerekir. Ancak, B’nin A’ya yöne-
lik kaçırma ve öldürme teşebbüsü, A bakımından 
haksız tahrik oluşturan bir fiildir. Bu nedenle olay-
da haksız tahrik indiriminin uygulanması gerekir.

14. E Yargıtay Ceza Dairelerince verilen bozma karar-
larına karşı mahkemelerin direnme hakkı vardır. 
Direnme kararı Ceza Dairesince uygun görülme-
diği takdirde konuyu Yargıtay Ceza Daireleri Ge-
nel Kurulu karara bağlar.

15. D  Hem görevsizlik hem de yetkisizlik kararları itiraz 
kanun yoluna açıktır. 

16. A Şüpheli veya sanığın müdafii seçebilecek durum-
da olmadığını beyan etmesi ve istemde bulunması 
halinde kendisine barodan bir müdafi tayin edilir. 
Bu hususta kanunda getirilmiş bir sınırlama yoktur. 
Bu hak, her suçta ve her aşamada kullanılabilir.

17. E Evliliğin mutlak butlanına sebebiyet veren haller 
kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar:
a) Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun-

luk,
b) Evlenmeye engel akıl hastalığı,
c) Yakın hısımlık,
d) Mevcut evliliktir.
Tehdit ve diğer irade sakatlıkları ise nisbi butlan 
sebebi oluşturmaktadır.

18. D Bütünleyici parça ;Bir şeye malik olan kimse, o şe-
yin bütünleyici parçalarına da malik olur.
Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin 
temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, za-
rara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe 
ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.
Doğal ürünler; Bir şeyin maliki, onun ürünlerinin 
de maliki olur. Doğal ürünler kanun gereği bütün-
leyici parça sayılır.
Ürünler, dönemsel olarak elde edilen doğal veya 
hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca 
göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun 
görülen diğer verimlerdir. Hatta bir arazi üzerinde 
bulunan yapılar, bitkiler ve kaynaklar da arazinin 
bütünleyici parçası olarak değerlendirilir
Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun 
bütünleyici parçasıdır. Asıl şeyden ayrıldıktan 
sonra bağımsız bir eşyaya dönüşür. Bu anlamda 
ağaçtan toplanan elmalar artık bağımsız eşyadır.

19. C Bir ölüme bağlı tasarrufta, ehliyetsizlik, şekle ay-
kırılık ya da irade sakatlığı halleri varsa; bırakılan 
ölüme bağlı tasarruf iptal davası açılıncaya kadar 
geçerlidir.
İptal davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. 
Yasal mirasçılarda, atanmış mirasçılar da bu da-
vayı açabilir.
Hak düşürücü süresi; öğrenmeden itibaren 1 yıl, 
her durumda mirasın açılmasından itibaren iyini-
yetlilere karşı 10 yıl, kötüniyetlilere karşı 20 yıl.
Olayda ise el yazısı ile vasiyetnamedeki şekli ku-
rallara aykırılık olduğu için iptal davası gündeme 
gelecektir.

20. B Taşınır, taşınmaz mallarda intifa hakkının kuru-
labilmesi için öncesinde sözleşme ve sonrasın-
da taşınır mallarda zilyetliğin devri, taşınmazlarda 
tescil gerekir.
Alacak haklarında, hakkın temliki gerekir. İnti-
fa hakkı sadece eşya üzerinde değil haklar veya 
malvarlığı üzerinde de kurulabilmektedir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

21. E MANTIKSAL YORUM: Kanunun bütüncül siste-
matiğine göre yorum, yani tamamının mantığına 
göre yapılan yorumdur.
2 önemli metodu vardır:
1) Zıt kanıt metodu: Karşıt kanıt metodu da denir. 
Kanunun söylediği mantığı ,tersine muhakemeyle 
yorumlamadır.
Örnek: (TMK madde 706) Resmi tapusu olan ta-
şınmazlar, resmi işlemle satılabilir. O zaman zıt 
kanıt metoduna göre; tapusu olmayan taşınmaz-
ların satışında resmi işlem gerekmez.
2) Evleviyetle uygulama metodu: (Haydi hay-
di kuralı) kanundan çıkan bir sonucu, o kuraldan 
daha ağır ihlal içeren olaylara da uygulanmasıdır.
Bu anlamda adi yazılı şekilde yapılabilen bir söz-
leşme evleviyetle (haydi haydi) resmi şekilde de 
yapılabilir. 

22. A Tam ehliyetsizlerin hukuki işlem ehliyetleri yoktur, 
aynı zamanda hâksiz fiil ehliyetleri yoktur, dava 
ehliyetleri de yoktur. Fakat tam ehliyetsizlerin hak 
ehliyetleri mevcuttur. 
Fakat bu durum ile ilgili bazı istisnası durumları 
açıklamak gerekir. Bu durumları aşağıda sırala-
mak istersek;

 • Tam ehliyetsizlere miras kalabilir fakat bağış ka-
bul edemezler

 • Aslında hâksiz fiil ehliyetleri yoktur fakat hakkani-
yet sorumluluğu gereği verdikleri zarardan sorum-
lu tutulabilirler. (Zengin Tam ehliyetsizin, durumu 
kötü birine zarar vermesi gibi v.s.)

 • Tam ehliyetsiz birine yapılmış bir fesih bildirimi ka-
bul edilir.

 • Tam ehliyetsiz biri bir malı işlemiş ve değer kat-
mış ise o mal üzerindeki mülkiyet hakkını kazanır.

 • Tam ehliyetsiz birinin yapmış olduğu evlilik mutlak 
butlan ile sakattır. Fakat o evlilik içinde doğan ço-
cuklar evlilik birliği içinde doğmuş kabul edilir. O 
evlilikten doğan çocuklar ile anne ve koca arasın-
da soybağı kurulacaktır.

 • Tam ehliyetsiz birinin hazırladığı vasiyetname ip-
tal davası açılıncaya kadar geçerli sayılır.

 • Tam ehliyetsiz birinin HMK uyarınca dava ehliye-
ti yoktur.

23. C TBK  29. Maddesi ileride taraflar arasında bir söz-
leşmenin yapılacağı vaadini içeren ve ön sözleş-
me (sözleşme yapma vaadi ) olarak ifade edilen 
sözleşmelerin geçerli olduğunu belirtmiştir. Bir 
sözleşmenin ön sözleşme olarak nitelendirilme-
si için ileride yapılacağı vaad edilen sözleşmenin 
borçlandırıcı bir işlem niteliğinde  olması gerek-
mektedir. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, 
asıl sözleşme bakımından bir geçerlilik şekli ön-
görülmüşse ön sözleşme de o şekle uygun olarak 
yapılmalıdır. Bu durumun istisnası ise alacağın 
devri vaadi sözleşmesinde kendini göstermekte-
dir. TBK m. 184 / I uyarınca alacağın devri yazılı 
şekle tabi olduğu halde, alacağın devrini söz ver-
me herhangi bir şekle tabi değildir. Alacağın devri-
ni söz verme bir ön sözleşme  niteliğinde olmayıp, 
asıl sözleşmenin kendisini oluşturmaktadır.

24. D TBK m. 4/I hükmünde hazırlar arasında yapılan 
öneri derhal kabul edilmezse önerinin reddedilmiş 
sayılacağı düzenleme konusu yapılmıştır. Öneri-
nin hazırlar arasında yapılmasından kasıt, öne-
riyi yapanın aynı anda kabul cevabını alabilecek 
olmasıdır. Yüz yüze konuşarak, telefonla, yetkili 
temsilci ile yapılan öneri hazırlar arasında kabul 
edilir. Buna karşılık, öneri yapıldığında doğrudan 
doğruya bir temasın bulunmadığı ve kabul cevabı-
nın ulaşması için bir sürenin geçmesinin gerektiği 
durumlarda hazır olmayanlar arası öneriden söz 
edilir. Örneğin mektupla, haberciyle, telgrafla ya-
pılan öneriler bu niteliktedir.

25. A  Özen sorumluluğu içinde kurtuluş kanıtı adı ve-
rilen savunmayı yaparak kusursuz sorumlu ol-
maktan adam çalıştıran, hayvan bulunduran ve 
ev başkanı kurtulabilir. Bu savunmanın içeriğinde 
somut olayın gerektirdiği tüm dikkat ve özenin sarf 
edildiğini kanıtlama bulunmaktadır.

26. C Borcun dış üstlenilmesi, borç ilişkisinde borçlu 
tarafı değiştiren bir tasarruf işlemidir. Borcun dış 
üstlenilmesi sözleşmesinin tarafları, alacaklı ve 
borcu üstlenen yani devralan borçludur. Bu söz-
leşme şekle tabi değildir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

27. B Geniş anlamda borç ifadesi ile kasdedilen borç 
ilişkisidir. Soruda belirtilen sebeplerden iptal, dön-
me ve fesih geniş anlamda borcu sona erdiren se-
beplerdir. Takas, ibra ve birleşme ise borç ilişkisini 
değil dar anlamda borcu sona erdiren nedenlerdir.

28. D TBK 146. Maddesi alacak hakkına ilişkin ge-
nel zamanaşımı süresini düzenlemektedir. Buna 
göre, kanunda başka bir zamanaşımı süresi ön-
görülmüş olmadıkça bütün alacaklar 10 yıllık za-
manaşımına tabidir.

29. E Her ne kadar Kanunun ismi Ticari İşlemlerde Ta-
şınır Rehni Kanunu olsa da, esnaflar da bu Kanu-
na göre işletmeleri üzerinde rehin kurabilirler. 

30. D Ticari temsilci sadece ticari işletmelere atanabilir. 
Esnaf işletmelerine ticari temsilci atanamaz.

31. D Borçlar Kanununda düzenlenen adi şirket en az 
2 veya daha fazla kişi tarafından kurulabilir. Ger-
çek veya tüzel kişiler ortak olabilir. En az 1 kişi ta-
rafından kurulabilecek şirketler anonim ve limited 
şirkettir. Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığından 
dava ehliyeti yoktur. Kuruluşu şekle tabi değildir. 
Ortaklık konusu mallar üzerinde elbirliği halinde 
mülkiyet vardır. Özel bir sermaye sınırı veya nite-
liği aranmamaktadır, maddi değeri olan her şey 
sermaye olarak getirilebilir.

32. B Yönetim kurulu üyeleri kural olarak genel kurul ta-
rafından seçilir. Diğer durumlar ise bu kuralın is-
tisnasıdır. Kooptasyon, yönetim kurulu üyesinin 
herhangi bir sebeple yeri boşaldığında kurulun 
kendisinin üye seçmesidir. Bu şekilde seçilen üye 
onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar 
görevde kalır ve onaylanması halinde selefinin 
süresini tamamlar. Kuruluş esnasında ise yönetim 
kurulu üyeleri sözleşmeyle seçilir. Kamu hizmeti 
gören anonim şirketler esas sözleşmelerinde bazı 
yönetim kurulu üyelerinin ilgili kamu tüzel kişileri 
tarafından seçilmesini öngörebilir. Fakat mahke-
me kararıyla anonim şirkete yönetim kurulu üyesi 
seçilemez.

33. E Bir poliçede kabulün, aval vermenin veya cironun 
şarta bağlanması mümkün değildir. Kayda veya 
şarta bağlı yapılan bu işlemler geçersizdir. Fakat 
poliçenin kısmi kabulü veya poliçe bedelinin bir 
kısmı için aval vermek mümkündür. Şayet poliçe 
bedelinin ödenmesi senette şarta bağlanmış ise 
bu şart poliçeyi geçersiz kılar. 

34. C Çekte ödeme yeri yoksa muhatabın yanında ya-
zan yer ödeme yeri sayılır. Burada da bir yer gös-
terilmediği takdirde muhatabın merkezi ödeme 
yeri sayılır. Çek defterleri bankalarca bastırılır. 
Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, 
TCMB’ca Resmi Gazetede yayınlanarak tebliğle 
düzenlenir. Banka karşılığı bulunmayan çek be-
delini dilerse ödeyebilir.
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35. C Kanunda yazılı şu kişiler ihalenin feshini isteyebi-
lir:

 • Borçlu
 • Satış isteyen alacaklı
 • Pey sürerek ihaleye katılanlar
 • Tapu sicilindeki ilgililer

İhaleyi yapan icra müdürü ihalenin feshini isteye-
mez.

36. B Borçlunun aciz olduğunu gösteren bir belge de-
ğildir. Alacaklı bu belgeyle tasarrufun iptali dava-
sını açamaz. Alacaklının, bu belgenin kendisine 
verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde borçluya karşı 
takip yapması halinde, borçluya yeniden ödeme 
emri tebliğ edilmesine gerek yoktur. İtirazın kesin 
kaldırılmasını sağlayan belgelerden biridir. Geçi-
ci rehin açığı belgesi, alacaklıya, borçlunun diğer 
mallarına haciz konulmasını isteme yetkisi verir.

37. C Dava sırasında ihtiyati haciz konulmuşsa, alacak-
lı dava sonuçlandıktan itibaren 1 ay içinde ilamlı 
icra takibi yapmalıdır. Bunu yapmazsa ihtiyati ha-
ciz düşer.

38. A İflasın açılmasına, kapanmasına ve kaldırılması-
na karar verme yetkisi asliye ticaret mahkemesine 
aittir.

39. B İflas alacağı: Müflisin iflasa karar verildiği anda 
mevcut olan borçlarıdır.
Pay cetveli: Satılan malların bedeli tamamen tah-
sil edildikten ve sıra cetveli düzenlendikten sonra 
iflas idaresi tarafından düzenlenen belgedir.
İflas masası: İflasın açılması ile müflisin hacze-
dilebilen bütün mal ve haklarının oluşturduğu top-
luluktur.

40. B Konkordatoda rehinli alacaklılarla müzakere ha-
linde borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itiba-
rıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi 
hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, 
konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar ara-
sındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt ön-
cesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli 
alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun va-
delisine tabi olur.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. D
Ricardo, “fonksiyonel gelir dağılımı” olarak tanım-
lanan ve gelirin; emek, sermaye ve doğal kaynak-
lar arasında dağılımını belirleyen ilkeler üzerinde 
durmuştur. Ayrıca gelir dağılımındaki değişmelerin 
sermaye birikimi ve ekonomik büyüme üzerindeki et-
kilerini araştırmıştır. Ricardo’nun gelir dağılımı teori-
si toprak (arazi) ve toprağın marjinal kullanımı ile sıkı 
sıkıya ilgilidir. Her ne kadar farklı toprakların sahiple-
rine farklı gelirler sağlayacağını öne süren ve azalan 
verimler kanunu üzerinde ilk duran kişi Ricardo olma-
sa da bu ikisini bir araya getirip, orjinal bir gelir dağı-
lımı ve değer teorisi yaratan odur.
Ricardo’nun gelir dağılımı teorisine göre ücret, kâr ve 
rant geliri elde edenlerin çıkarları birbirleri ile çatışma 
halindedir. Kâr ancak ücret düştüğü zaman yüksele-
bilir. Ücret artınca kâr azalmaya başlar. Bu durumda, 
kapitalistin ve emekçinin menfaatleri uyuşma içinde 
değildir. Diğer yandan, doğal ücret anlayışına göre 
ücretlerin artması ancak işçinin yaşaması için ge-
rekli malların fiyatlarının yükselmesiyle mümkündür. 
Bu mallar ise, daha çok tarımsal nitelikli olan gıda 
maddeleridir. Sayıları çoğalmakta olan işçilere, başta 
gıda maddeleri olmak üzere gerekli malların üretile-
bilmesi için giderek daha az verimli toprakların üre-
time açılması gerekir. Bu durumda rant yükselirken 
ücretler yalnızca parasal olarak artacaktır. Dolayısıy-
la toprak sahibinin çıkarı hem kâr hem de ücret geliri 
elde edenlere çatışmaktadır. Bu durumda toplumda 
çıkarların uyumundan söz etmek mümkün değildir.

2. E
Genel denge analizi WALRAS tarafından ortaya atıl-
mıştır.
Walras’a göre firmalar kâr, tüketiciler de faydalarını 
maksimize ederler. Bu maksimizasyon ilişkisi piya-
sa ortamında gerçekleşir. Firmalar tüketicilerin ta-
lep ettiği malları üretmek için onların sunduğu üretim 
faktörlerini talep ederler. Ekonominin genel dengesi, 
tüketicilerin talebinin firmaların talebinin de tüketici-
lerin sunduğu toplam üretim faktörleri miktarına eşit 
olduğu noktada oluşur. Bu durumda hem faktör piya-
sası hem de mal piyasası dengededir. Buna literatür-
de “genel denge modeli” denmektir.
Genel denge: Ekonominin tüm kesimleri ile ekono-
mik birimlerini ürettiği mal ve hizmetlerin arz, talep 
ve fiyatlarının birbiriyle tutarlı olması, bir eksiklik veya 
fazlalık olmaması durumudur.

3. E

Talep eğrisi yatay eksene dik bir doğru biçiminde ise 
tüketici, mal fiyatları değişse bile satın almayı planla-
dığı mal miktarını değiştiremez. (Bu durumda esnek-
lik değeri her noktada sıfıra eşittir.)
Talep eğrisi yatay eksene paralel, dikey eksene pa-
ralel ya da ikizkenar hiperbol biçiminde ise esnekliği 
üzerindeki her noktada aynı olan talep eğrileri diye 
adlandırmak mümkündür.

4. C
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5. B
Tam ikame mallara ait olan negatif eğimli her iki ek-
seni kesen doğrusal kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her 
noktada MRSx,y (farksızlık eğrisinin eğimi) sabittir.

A’dan B’ye MRSx,y = sabittir. Fakat sıfıra eşit değildir.
A’dan B’ye ∆MRSx,y = 0’dır.
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6. D

Bütçe doğrusunun eğimi = 
Px

Py
Py
Px

M

M

- = -

Örneğin;

-P

P

BDE

P

P
M

M

M100
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10
100

1X

Y X

Y

=

=

=

=- =- =

Her iki malın fiyatı %20 -  ise 

BDE -  – -
1
12
2

1=

Her iki malın fiyatı % 20 .  ise BDE = - -
8
8 1=

Bir malın fiyatı (x) %20 -  iken diğer malın fiyatı (y)

%20 .  ise ,BDE
8
12 1 5=- =-

Her iki malın fiyatı aynı anda, aynı oranda, aynı yön-
de değişirse bütçe doğrusunun eğimi değişmez. An-
cak mallardan birinin fiyatı %20 -  iken diğerinin fiyatı 

%20 .  ise eğim değişir.

Soruda her iki malın fiyatı %20 değişmiştir ancak art-
ma ve azalma yönleri hakkında eksik bilgi olduğu için 
bütçe doğrusunun eğim değişmesi hakkında kesin 
bir şey söylemek mümkün değildir.

7. D 

II. Ortalama fiziki ürünü artıyorken marjinal fiziki ürün 
artar ve azalır.
III. Ortalama fiziki ürün maksimum iken marjinal fizi-
ki ürün azalır.
V. Ortalama fiziki ürünün azaldığı kısımda TPL artar 
ve azalır.
I ve IV kesin doğrudur.

8. D
Q = (K1/3 + L1/3)3 fonksiyonu CES üretim fonksiyonu-
dur.

€ ç
P
E veP oldu u i in E E3

3
1

1
3

3 1"= = = =

E = 1 çıkması ölçeğe göre sabit getirinin olduğunu ve 
uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin miktar ekse-
nine paralel çizileceğini gösterir.

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin eğimi sıfır 
iken LRAC yataydır. Yani minimum noktasındadır.
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B

Oluşan arz fiyat fazlalığı nedeniyle üretici üretimi-
ni daha da azaltma yoluna gideceği için Marshallgil 
denge kararsızdır.

10. C

%
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Talep fiyat fazlası = 30 + 9 = 39

11. C

AC = 
Q
TC TC ACxQ

TC Q
Q

xQ

TC Q Q

MC
dQ
dTC Q

5 200

5 200

2 5

2

& =

= + +

= + +
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b l

Marjinal maliyet eğrisi (pozitif) eğimli bir doğru şek-
lindedir.

12. E
Monopolcü firma piyasayı talep esnekliklerine göre 
farklı alt piyasalara ayırır. Monopolcü firmanın fiya-
tını MC’nin üstünde belirlemesi monopolün gücünü 
ortaya koyar. Monopolcü gücünü ölçmek için ‘Lerner 
Endeksi” kullanılır Lernek endeksi 0 - 1 arasında yer 
alır. 0’a yaklaştıkça tekelin gücü azalır. 1’e yaklaştık-
ça tekelin gücü artar.

. L = 
ed
1
-

|ed| -  = Tekel gücü (L) .

Fiyat farklılaştırması yapan tekelci firma talebin fiyat 
esnekliği arttıkça, fiyatı daha düşük saptar. Çünkü te-
kel gücü azalmıştır.

13. C
Mal farklılaşması nedeniyle monopolcü rekabetçi 
firmanın talep eğrisi negatif eğimlidir. Ancak mallar 
yakın ikame ilişkisi içinde olduğu için talep eğrisi mo-
nopolcüye göre daha yatıktır.

14. E
Chamberlin modelinde her iki firma da lider firmadır. 
Lider firmalar akıllıdır, geçmişten ders alır ve karşı-
lıklı bağımlılıklarının farkındadır. Simetri varsayımı 
geçerli değildir. Her bir firma kendi kâr fonksiyonu-
nu belirlerken rakibinin aldığı kararı değiştereceğini 
varsayar.
Chamberlin modelinde her bir firma toplam talebin 
'ü ün

4
1  üretir. Yani iki firma toplam talebin 'sini

2
1  karşı-

lar.
MC = 0 varsayımı altında monopolcünün ürettiği mal 
miktarı bu modelde iki firma tarafından paylaşıldığı 
için bu modele “paylaşılmış monopol” adı da verilir.

15. B
Bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman 
içinde artmasına iktisadi büyüme denir. İktisadi bü-
yüme reel GSYİH’nın zaman içinde sürekli artması 
anlamına gelir. İktisadi büyüme, bir ülkede yaşayan 
insanların yaşam standartlarını sürekli biçimde yük-
seltmenin tek yoludur. Bu nedenle tüm ülkelerin te-
mel makro ekonomik hedeflerinden bir tanesi, hızlı 
bir iktisadi büyüme gerçekleştirmektedir. İktisadi bü-
yüme; ortalama büyüme hızı ile ölçülür. Ortalama bü-
yüme hızı; reel GSYİH’nın uzun dönemde meydana 
gelen yıllık ortalama artışı yansıtır.

ü ü ›Ekonomik B y meOran
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16. D
İktisadi dalgalanmaların aşamalarını şekil yardımıy-
la açıklayalım. Soruda genişleme aşamasında reel 
GSYİH’de meydana gelen alışılagelmemiş düzeyde-
ki artışlar Patlama dönemini göstermektedir.
 

Şekli kısaca açıklayacak olursak;
Reel GSYİH’nin büyüme trendi etrafında sürekli da-
ralma ve genişleme olmak üzere 2 ana aşaması 
vardır:
İktisadi dalgalanmanın durgunluk (resesyon) diye 
de adlandırılan daralma aşamasında reel GSYİH sü-
rekli düşerek trend değerinin altına iner.
İktisadi dalgalanmanın genişleme aşamasında reel 
GSYİH sürekli artarak trend değerinin üstüne çıkar.
İktisadi dalgalanmanın daralmadan genişlemeye ve 
genişlemeden tekrar daralmaya geçişini yansıtan 
dönüş noktaları DİP ve ZİRVE olarak adlandırılır.
İktisadi dalgalanmanın genişleme aşamasının baş-
langıç dönemine toparlanma adı verilir.
İktisadi dalgalanmaların daralma aşamasında reel 
GSYİH’de meydana gelen sürekli düşüş bazen alışıl-
mamış düzeyde olur ve alışılagelenden uzun sürer. 
Bu sürekli düşüşlere ÇÖKÜNTÜ (depresyon) adı ve-
rilir. Aynı şekilde iktisadi dalgalanmaların genişleme 
aşamasında reel GSYİH’de meydana gelen alışıla-
gelmemiş sürekli düzeydeki artışlara (genişlemelere) 
patlama (boom) adı verilir.

17. B
İktisadi modellerde gereksiz detayların ihmal edilme-
si, on dördüncü yüzyıl filozofu William Ockham’a at-
fen Ockham’ın usturası diye nitelendirilir. Ockham’ın 
usturası modellerin mümkün olduğu kadar basit ol-
maları gerektiğini, iyi modellerde gereksiz detayların 
ihmal edildiğini içerir. Modellerde; basitliğin erdemi-
ni savunur. Bir olayı açıklamak için kullanılacak olan 
iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsa-
yımda bulunanı tercih edilmelidir.

18. E
Neo Klasik İktisat; 19.yy ikinci yarısından itibaren 
1929 Krizi’nden sonra klasik geleneği sürdürme üze-
rine kurulmuştur.
 • Neo-Klasikler değerin marjinal fayda ile açık-

lanması ile iktisatta büyük devrim yapmışlardır. 
Bu nedenle Neo-Klasik okul, Marjinalist Devrim 
Okulu olarak da adlandırılır.

 • Klasik iktisadın esasları olan tam rekabet şartları-
nın varlığını, ekonominin tam istihdamda olması-
nı, say yasasını, görünmez elin varlığını, ücret ve 
fiyatların esnekliğini, bireylerin rasyonelliğini ka-
bul etmişlerdir.

 • Temel iktisadi düşünce olarak, soyut çözümle-
melerin ve varsayımların işlevini yitirdiğini bunun 
yerine somut, matematiksel anlamda genel ge-
çerliliği olan iktisadi çözümleme yapılması gerek-
tiğini savunmuşlardır.

 • Neo-Klasiklere göre bir malın marjinal faydasının 
yüksek olması o malın değerinin yüksek olması-
nın temel nedenidir. Bu nedenle bir malın marji-
nal faydası ne kadar yüksek ise bu malın değeri 
o kadar fazla olacaktır. Aksine bir malın marjinal 
faydası ne kadar az ise malın değeri o kadar az 
olacaktır. Dolayısıyla Neo-Klasik iktisatçılar değe-
ri; emekten çok faydaya dayandırarak Klasik Oku-
lun Emek Değer Teorisi’ni Fayda Değer Teorisi 
çerçevesinde açıklamaktadır.

 • Neo-Klasik iktisatçıların açıklamaları daha çok 
Mikro İktisadi analizler şeklindedir ve klasik ikti-
sattan mikro analizler bağlamında farklılıklara sa-
hipken makro ekonomi teorisi açısından dikkate 
değer farklılıklar yoktur.

 • I. Fisher, A. Marshall, C. Pigou, W. Pareto, S. Je-
vons, L. Walras, C. Menger, H. Gossen, G. Ha-
berler, J. Schumpeter, G. Antonelli, F. Wieser, K. 
Wicksell, F. Edgeworth, A. Cournot, E. Hecksher 
Neo-Klasik iktisatçılar arasında yer alır.

19. C

GSYİH Deflatörü = ‹
‹

minNo al SY H
ReelGSY H

G x100

GSYİH Deflatöründeki %Değişim = Nominal 
GSYİH’deki %Değişim – Reel GSYİH’deki %Değişim
GSYİH Deflatöründeki %Değişim
=6,4 – 2,8
GSYİH Deflatöründeki %Değişim = 3,6 bulunur.
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20. D
C = 80 + 0,80Yd " Tüketim fonksiyonu
DTr = 500 birim
DT  = –300 birim
c = 0,80
DY = kTr + kT
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21. D
Dışlama etkisi, faiz oranındaki artışın özel kesim ya-
tırımlarını azaltmasıdır. Tam dışlama ise; genişleti-
ci maliye politikasına rağmen hasılanın değişmeden 
kalmasıdır. Tam dışlama etkisi maliye politikasının 
etkisiz olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumlar 
şunlardır:
 • Para talebinin faize duyarsız olması 

(h = 0) " LM eğrisinin yatay eksene dik olmasıdır.
 • Yatırımların faize tam duyarlı olası 

(b = 3 ) " IS eğrisinin yatay eksene parelel ol-
masıdır.

 • Maliye politikası çarpanının SIFIRA eşit olmasıdır.
Para talebi faize duyarsız (h = 0) ise;

LM eğrisi eğimi = 
h
k k

0
3= =  olur. LM eğrisi yatay ek-

sene DİK çizilir. (Klasik LM)
LM eğrisi yatay eksene dikken kamu harcamaları art-
tırıldığında; faiz oranı artar, hasıla değişmez.

Y

İ

İ1

İ0

LM

E1

E0
IS1

IS

Y0

Kamu harcamaları artmasına rağmen hasılanın de-
ğişmeden kalmasının sebebi tam dışlamadır. Buna 
göre kamu harcamalarının artışı ile başlangıcta ar-
tan hasıla, para talebinin artışı ile artan faiz oranının 
yatırımları dışlamasının (azalışının) ardından başlan-
gıçtaki artış kadar azalır ve değişmeden kalır. Buna 
tam dışlama denir.
Hasıla düzeyinin değişmemesi maliye politikası çar-
panından da görülebilir. Para talebi faize duyarsız (h 
= 0) iken maliye politikası çarpanında h yerine 0 ya-
zılırsa:
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LM eğrisi DİKEY iken; para talebi faize duyarsız iken 
maliye politikası etkin değildir. Tam dışlama oluşur.

22. C
Dışa açık bir ekonomide reel döviz kurunun art-
ması;
 • Ulusal paranın değerini düşürür.
 • Bu durumda ülke mallarının dış piyasadaki değeri 

düşer. (ucuzlar)
 • Böylece ülke mallarına olan dış talep (ihracat) ar-

tar.
 • Net ihracat artar.
 • Ülkenin döviz geliri artar; böylece döviz açığı 

azalmış olur.
Soruda yukarıdaki açıklamalara göre II ve IV. nolu 
bilgiler yanlış verilmiştir.

23. D
Mundell – Fleming Modelinde; esnek döviz kurunda 
uygulanan Genişletici Para Politikası;
Genişletici para politikası ile önce LM eğrisi sağa ka-
yar. Böylece yurt içi faiz haddi dünya faiz haddinden 
küçük olur. Faizin düşmesi ülkeden yabancı sermaye 
çıkmasına ve DÖVİZ KURUNUN yükselmesine se-
bep olur.
Kurun yükselmesi; ihraç mallarının fiyatının ucuzla-
masına neden olur ve dolayısıyla ihracat artar ve it-
halat azalır. Böylece IS eğrisi sağa kayar. IS eğrisinin 
sağa kaymasıyla hasıla artar ve para politikası et-
kin olur.

Y

İ

İ1

İ

IS

Y0

IS1

BP

Y1

D
A

B

1

2

LM1

LM

Esnek döviz kuru sisteminde genişletici para politi-
kasının hasıla üzerindeki olumlu etkisinin arkasın-
da, para politikasının diğer ülkelerin net ihracatını 
olumsuz biçimde etkilemesi, para politikasının dün-
ya talebinin diğer ülkelerden yurtiçine kaymasına yol 
açması vardır.
Bu yüzden de esnek kur sisteminde genişletici para 
politikası, komşudan dilenme politikası - komşu-
yu zarara sokma politikası olarak da nitelendirilir.
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24. B
Keynes’in mutlak gelir hipotesize göre; gelir arttıkça; 
tüketim eğilimi (APC) azalmaktadır.

Y -  ; APC .    APC
Y
C=b l

Mutlak gelir hipotezinin geçerliliğini araştıran çalış-
malar bu hipotezi kısa ve uzun dönem olmak üze-
re 2 şekilde ele alır. Kısa dönemde bireylerin geliri 
arttığında ortalama tüketim eğiliminin (APC) azaldığı 
desteklenmiştir.
Fakat 1947’da Amerikalı İktisatçı Simon Kuznets ta-
rafından uzun dönem incelemelerde, gelirin çok ciddi 
artmasına karşılık, ortalama tüketim eğiliminin (APC) 
mutlak gelir hipotezinde ileri sürüldüğünün tersine 
düşmediği, sabit kaldığı analiz edilmiştir.
Kuznets tarafından ortaya atılan; uzun dönemde ge-
lirdeki artış karşısında ortalama tüketim eğiliminin 
(APC) sabit kalmasına Tüketim Bulmacası (con-
sumption puzzle) adı verilir.
Kuznets’e göre uzun dönemde;

' .APC MPC dir=

Bunun nedeni; tüketim fonksiyonunun orijinden baş-
layan bir doğru olmasıdır.

C

Yd

Uzun Dönem Tüketim Fonksiyonu
(apc=c)

Kısa Dönem Tüketim Fonksiyonu
(apc>c)

C0

Uzun dönemde Kuznets’e göre bireyler otonom tüke-
tim yapmazlar. Uzun dönem tüketim fonksiyonu;
C cYd=

25. E
Parasal hedeflemenin dezavantajları:
 • Para ikamesi güçlü ise, merkez bankası hedefle-

nen para tanımını kontrol edemez.
 • Paranın dolaşım hızı değişirse hedeften sapma-

lar olur.
 • Hedef enflasyon ile hedeflenen para tanımı ara-

sında istikrarlı, güçlü ve güvenilir bir ilişki olma-
lıdır.

26. E
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27. C
Vadeli mevduat tercih oranı ile geniş tanımlı para arzı 
(M2) arasında doğru yönlü ilişki olduğundan vadeli 
mevduat tercihi artarsa M2 artar.
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28. B
Nominal faiz oranı = reel faiz oranı + enflasyon oranı 
olduğundan enflasyonun olduğu bir ekonomide no-
minal faiz reel faiz oranından yüksek olur.

i

i i

i

0> >n r

n r r

r

= +

29. B
Karşılaştırmalı üstünlük teorisinin bu eksikliğini gider-
mek üzere Ricardo’dan yaklaşık bir asır sonra İsveçli 
iktisatçı Eli Heckscher tarafından (1919) ortaya atılan 
teori Faktör Donatımı Teorisi’dir. Bu teoriye göre ma-
liyet farkının nedeni faktör farklılığına dayanır.
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30. E
Gelir sağlama amacına yönelik olan gümrük vergileri 
genellikle halkın yaygın şekilde tükettiği mallar üze-
rine konulur. Ancak talebi esnek mallar üzerindeki 
yüksek gümrükler tüketimi kısarak vergi gelirini dü-
şürebilir.

31. E
List ve Hamilton’un savunduğu genç endüstriler tezi 
ile yeni kurulan endüstrilerin belirli bir seviyeye gelin-
ceye kadar korunması gerektiğini, bu seviyeye gelin-
ce ise korumacılığın kaldırılması gerektiğini savunur. 
Bu teze göre korumacılık kalıcı değil geçici olmalıdır. 
Dolayısıyla bu teze ilişkin belirtilen üç ifade de doğ-
rudur.

32. A
Ekonominin tam çalışma düzeyinde bulunduğu bir 
durumda devalüasyon dış dengeyi sağlamada etki-
li bir araç olmaz. Çünkü ihracat ve ithalata rakip en-
düstriye artan talep, yine çoğaltan mekanizmasıyla 
tüm ekonomiye yayılacak ancak toplam yurtiçi üre-
timi arttırmayacaktır. Bu durumda ülke talep artışını 
ithalat ile karşılayacağı için üretim dengesi daha da 
bozulacaktır.

33. A
Harrod – Domar büyüme modelinde tasarruf (S) 
fonksiyonu S = sY şeklindedir. Otonom tasarruf söz 
konusu değildir. Dolayısıyla ortalama taarruf eğilimi 
(APS), marjinal tasarruf eğimiline (MPS) eşittir. (APS 
= MPS = s)

34. C
Durağan durum dengesi uzun dönemde işçi başı 
sermayenin (k) ve işçi başı çıktının (y) değişmediği  
(∆k = 0) durumdur. [sy = (d + n + g)k] Neo-Klasik 
(Solow) büyüme modelindeki durağan durum den-
gesi kavramına göre bir ülkenin başlangıçtaki serma-
ye stoku ne olursa olsun uzun dönemde kararlı ve 
dengeli büyüme düzeyine er ya da geç ulaşılacaktır. 
Çünkü, teknolojik gelişme (g) nüfus artışının (n) dış-
sal olduğu koşullarda sermaye d oranında yıpranır-
ken azalan verimler yasası nedeniyle zaman içinde 
sermayenin verimi giderek azalacak ve bir noktadan 
sonra sermayenin verimi durağan hale gelecektir. Bu 
yüzden başlangıçtaki sermaye stoku ne olursa olsun 
uzun dönemde her ülke kendi durağan dengesine 
kavuşacaktır.

Y

Y0

E

k k0

d•k.
y=t(k)

i=s•y

 • Durağan durum dengesinde ∆k = 0 ve
s · y = (d + n + g) · k’ dir. (E noktası)

 • s · y > (d + n + g)k (Durağan durum dengesi-
ne kadar işçi başı sermaye (k) ve işçi başı çıktı 
(y) artar.

 • s · y < (d + n + g)k  (Durağan durum dengesi-
ne kadar işçi başı sermaye (k) ve işçi başı çıktı 
(y) azalır.

35. B
Yatırım sapması; nüfus artışının yatırımları altyapı 
gibi alanlardan eğitim, sağlık gibi alanlara kaydırma-
sıdır.

36. E
Yapısalcı yaklaşımın öncülerinden olan Prebicsh, az 
gelişmişliği gelişmiş (merkez) ülkeler ile az gelişmiş 
(çevre) ülkeler arasındaki dış ticaretin az gelişmiş ül-
kelerin ödemeler dengesini olumsuz etkilemesi ile 
ilişkilendirmiştir. Prebisch’e göre az gelişmiş ülkeler 
iç yapıları gereği talebin gelir esnekliği düşük olan 
tarımsal malların üretiminde gelişmiş ülkeler ise iç 
yapıları gereği talebin gelir esnekliği yüksek olan sa-
nayi mallarının üretiminde uzmanlaşmışlardır. Bu ne-
denle söz konusu ülkeler arasındaki dış ticaret, az 
gelişmiş ülkelerin aleyhine gelişmiş ülkelerin ise le-
hinedir.
Çünkü gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasın-
daki dış ticaret, hem ödemeler dengesini hem de dış 
ticaret hadlerini az gelişmiş ülkelerin aleyhine bozar.
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37. E
Devletçilik politikaları 1930’lu yılların hakim ekono-
mi politikasıdır. Çok partili siyasal yaşama geçilme-
si, Marshall yardımlarının etkisiyle planlı kalkınma 
dönemine kadar piyasa ekonomisi uygulanmaya ça-
lışılmıştır. Planlı dönemde ise karma ekonomi poli-
tikaları hakimdir.
1963 - 1967 yılları arası uygulanan Birinci Beş Yıl-
lık Kalkınma Planının hedefleri şunlardır;
 • %7’lik büyüme hedeflenmiştir.
 • Tarım ile sanayi arasında bir denge kurulması ön-

görülmüştür.
 • İstihdam sorununun çözümleneceği belirtilmiştir.
 • Ödemeler bilançosu dengesi gözetilecektir.
 • Yerli tüketim mallarının üretimi hedeflenmiştir.
 • Her alanda bilim adamı ve uzman yetişecektir.
 • İhracatın özendirileceği belirtilmiştir.
 • “Harrod - Domar Modeli” benimsenmiştir.
 • İthal ikameci sanayileşme politikaları uygulana-

caktır.

38. B 
2008 Küresel Kriz koşullarını; 2001 Bankacılık 
Krizi koşullarından ayıran özellik;
 • 2001 yılında çok sayıda banka kriz sonucu bat-

mışken; 2008 Küresel Krizi ile Türkiye’de batan 
banka olmamıştır.

 • 2001 yılında yüksek kamu kesimi dış borcu var-
ken, 2008 yılında özel kesim dış borcu daha faz-
ladır.

39. E
Enflasyonla Mücadele Programında döviz kuru dal-
galı değil; sabittir. Parasal hedefleme yapılmış ve kur 
çıpası ile kur sabitlenmiştir.
2000 yılında uygulanan Enflasyonla Mücadele 
Programının amaçları şunlardır:
 • 2002 yılı sonuna kadar enflasyonu tek haneye dü-

şürmek
 • Faiz dışı fazlanın sağlanması
 • Büyümenin arttırılması
 • Reel faiz oranlarının düşürülmesine yönelik para 

ve maliye politikası
 • SABİT KUR ile enflasyonla mücadele edilmesi
 • KİT’lerin özelleştirilmesi
 • Kamu harcamalarının azaltılması, vergilerin arttı-

rılması
 • Tarım, sosyal güvenlik, bankacılık kesimine ilişkin 

yapısal düzenlemelerin yapılması
 • Döviz kuru çıpasına dayalı enflasyonu düşürme 

programında net iç varlıklar sabit tutulmuş; para 
arzı değişimi net dış varlıklara (döviz kuruna) bı-
rakılmıştır.

40. A
Türkiye’de 2010 - 2016 döneminde istihdamın 
sektörlere göre dağılımı büyükten küçüğe şu şe-
kildedir:
 • Hizmet
 • Tarım
 • Sanayi
 • İnşaat

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. C Klasik iktisadi yaklaşıma göre, devletin ekonomi-
ye müdahalesi minimum düzeyde olmalı, devletin 
faaliyet alanı mümkün olduğu kadar sınırlı tutul-
malıdır.

2. A Kurumsal yaklaşımda devlet faaliyetleri idari ve 
hukuki açıdan ele alınır.

3. B Yarı kamusal mallar veya hizmetler hem kamu 
hem de özel kesim tarafından da üretilebilir. Tüke-
timinde rekabet olan ancak önemli bir dışsal fayda 
sağladığı için çoğu devlet tarafından üretilen mal-
lardır.

4. D Kamu tekellerinde tüm piyasa talebini karşılamak 
yerine, ortalama maliyet fiyatlaması yapılırsa, za-
rar oluşmayacak ve uzun dönemde normal kâr 
düzeyinde kalınacaktır.

5. E Kamu gider ve gelirlerinin merkezi idare ve mahal-
li idareler arasında bölüştürülmesine mali tevzin 
(uyuşma–denkleştirme) denir.

6. C R. A. Musgrave, 1890-1948 yılları arasında 
ABD’de kamu harcamalarında bir artış olduğunu 
tespit etmekle birlikte Wagner’in iddia ettiği gibi 
sürekli olmadığını ifade etmektedir.

7. A Harcamayı yapan idarenin, kurumun veya örgütün 
esas alındığı sınıflandırmaya idari veya organik sı-
nıflandırma denir.

8. C Memur maaşları, yolluk-yevmiye gibi personel gi-
derleri, kırtasiye ve akaryakıt gibi mal alım gider-
leri, küçük onarım giderleri, ısınma–su gibi çeşitli 
fatura giderleri vb. kamu cari harcamalarına örnek 
gösterilebilir. Taşıt alımları kamu yatırım harcama-
larına örnek verilebilir.
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9. A Devletin sosyal güvenlik kurumlarına, vakıf, der-
nek ve kredi ve yurtlar ile öğrenci bursları gibi 
sosyal teşekküllerine yaptığı yardımlar sosyal 
transferlerdir.

10. B 1929 Büyük Buhrandan sonra durgunluğun gide-
rilmesi ve işsizliğin azaltılması için kamu harca-
maları ekonomik nedenle gerçekte artmıştır.

11. D Belli bir kaynaktan sürekli elde edilemeyen, ara 
sıra elde edilen gelirler olağanüstü (normal olma-
yan) kamu geliridir. Bunlar özelleştirme gelirleri, 
para basma, bağış ve yardımlar, devalüasyon ge-
lirleri ve zorlayıcı borçlanma gibi gelirlerdir.

12. E Parafiskal (vergi benzeri) gelirler merkezi yönetim 
bütçesi dışında yer alır. Toplayan kurumun bütçesi 
içerisinde muhasebeleştirilir.

13. B Genellik ilkesi modern vergileme ilkelerinden ada-
let ilkeleri içerisinde yer alır.

Modern Vergileme İlkeleri
Mali 

İlkeler
İktisadi 
İlkeler                      

Adalet İlkeleri

Yeterlilik Ekonomik 
istikrar

Genellik

Verimlilik İşsizlik Eşitlik
Etkinlik Enflasyon Yatay eşitlik
Esneklik Stagflasyon Dikey eşitlik
Kanunilik Ekonomik 

kalkınma
Faydalanma

Açıklık Ekonomik 
büyüme

Ödeme gücü

Belirlilik Ödemeler 
bilançosu

En az geçim in-
dirimi

Uygunluk Bölgesel 
dengesizlikler

Artan oranlı tarife

Ayırma ilkesi
Muafiyet ve  
istisnalar

14. D Sınıf usulüne göre matrahın tamamı denk geldiği 
tarife basamağından vergilendirilir. 
Buna göre; 3500 x %20 = 700

15. C Gayrisafi hasıla tipi KDV, KDV’nin matrahı olan iş-
letmenin ürettiği katma değere, yatırım mallarının 
bedelinin ve amortismanlarının dahil olduğu KDV 
tipidir.

16. A İleriye (tüketiciye) doğru yansıma; verginin fiyat 
içinde gizlenerek, fiyata vergi kadar zam yapıla-
rak pazarlama veya üretim zincirinin bir sonraki 
halkasına aktarıldığı yansıma türüdür. Verginin ni-
hai tüketiciye doğru yansımasıdır.
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17. B Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen 
veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletme-
cilerine özel usulsüzlük cezası kesilir.

18. C Vergi incelemesinde amaç, defter ve hesaba da-
yanarak ödenmesi lazım gelen vergilerin doğrulu-
ğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar;

 • Vergi müfettişi ve müfettiş yardımcısı
 • Defterdar
 • İlin en büyük mal memuru
 • Vergi dairesi müdürleri
 • Gelir idaresi başkanlığı merkez ve taşra teşkilatın-

da müdür kadrolarında görev yapanlardır.

19. A Vergi Usul Kanunu 20. maddeye göre verginin tar-
hı; vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah 
ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından he-
saplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden 
idari muameledir.

20. D Kurumlar vergisi beyannamesi, izleyen yılın Nisan 
ayının son günü akşamına kadar verilir ve ödenir. 
Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 
sonunda beyan edilir ve ödenir.

21. C Telif eserlerinin, sahibi veya mirasçıları dışındaki-
ler tarafından;

 • kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelir gay-
rimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmekte-
dir (GVK md70/6),

 • satılması durumunda ise diğer kazanç ve irat ola-
rak vergilendirilmektedir (GVK md 80).

22. E Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şah-
si mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işve-
rene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında ken-
di nam ve hesabına yapılmasıdır.

23. C Zorlayıcı borçlanmanın özellikleri;
 • Çoğu kez olağanüstü dönemlerde gelir elde et-

mek amacıyla başvurulabilir.
 • Enflasyonu önlemeye yardımcı olmakla birlikte 

özel kesimi tasarruf yapmaya teşvik etmek için de 
başvurulur.

 • Zora dayalı alındığında yalnızca iç borçlanma 
şeklinde gerçekleşebilir.

 • Vergilerin aksine devlete geçici bir gelir sağlar.
 • Vade sonunda anapara ve faiziyle birlikte geri 

ödendiği için vergiden ayrılır.
 • Zorunlu tasarruf kesintileri bu tür borçlanmaya ör-

nektir.

24. B Uzun vadeli borçlanma (Konsolide borçlar); yatı-
rımları finanse etmek, kalkınmayı gerçekleştirmek 
amacıyla sermaye piyasasından sağlanan borç-
lanmadır. Devlet tahvili ile gerçekleştirilir.
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25. A Devletin ekonomik durumu iyi olduğunda yani büt-
çe fazla verdiğinde sermaye piyasasından kendi 
tahvillerini geri satın alması işlemine “Rachat” adı 
verilir.

26. A Konversiyona aynı zamanda borcun değiştirilmesi 
de denir. Piyasa faizleri düştüğünde devlet yüksek 
faizli tahvili düşük faizli tahvil ile değiştirir.

27. B Gerçek faiz oranı= Tahvilin getirisi / Tahvilin satış fi-
yatı
%12 = 100/X
      = 830

28. A Operasyonel (işlemsel) açık; birincil açık ve reel 
faiz ödemelerinin toplamını ifade eder.

29. A Gayri safilik ilkesi; tüm gelir ve giderler gayri safi 
olarak bütçelerde gösterilir.

30. E 5018 sayılı kanun 12. md göre;
Merkezi  

Yönetim Büt-
çesi

Mahalli İdareler  
Bütçesi

SGK  
Bütçesi

Genel bütçeli  
idareler

İl özel idare Türkiye-İş  
kurumu

Özel bütçeli  
idareler

Belediye SGK

Düzenleyici ve 
denetleyici  
kurumlar

Mahalli idare  
birlikleri
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31. B Kamu Denetçiliği Kurumu özel bütçeli bir kurum-
dur.

32. A Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci 
Cumhurbaşkanının Eylül ayının ilk haftasının so-
nuna kadar orta vadeli programı kabul etmesiy-
le başlar.

33. D Bütçe kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşüldükten sonra TBMM Genel Kuruluna gön-
derilir.

34. B Yedek ödenek; merkezi yönetim bütçe kanunu ile 
belirlenen amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek, 
öngörülmeyen giderleri karşılamak ve ödenek ye-
tersizliğini gidermek amacıyla genel bütçe öde-
neklerinin yüzde ikisine kadar konulan ödenektir.

35. D Maliye politikasının uzun dönemli amacı ekono-
mik büyüme ve kalkınmadır.

36. B Mali kaldıraç Musgrave tarafından tanımlanmıştır.
› ç
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37. D Bir verginin otomatik dengeleyici olabilmesi için 
genel yani geniş tabanlı olması gerekir. Veraset 
ve intikal vergisi dar tabanlı olduğu için otomatik 
istikrar sağlayıcı rolü yoktur.

38. A Tam sermaye hareketliliği sabit döviz kuru siste-
minde para politikası milli gelir üzerinde etkinsiz-
dir.

39. D Enflasyonist dönemde parasal şişkinliği gidere-
bilmek amacıyla ülke içindeki kişi ve kurumlardan 
borçlanılmalıdır.

40. A Sermaye hareketliliğinin faiz farklılığına duyarlılığı 
arttıkça BP eğrisi YATIKLAŞIR.

Çözüm Bitti.
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