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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. A 1982 Anayasası’na göre, TBMM ve Cumhurbaş-
kanı seçimlerinin yenilenmesine TBMM veya 
Cumhurbaşkanı karar verebilir. Bu durumda ka-
rarı kim alırsa alsın TBMM ve Cumhurbaşkanı 
seçimi birlikte yapılır. TBMM, seçimlerin yenilen-
mesine üye tam sayısının en az beşte üçü ile ka-
rar verebilir. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 
Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse 
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

2. D 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı, Meclise 
geri göndermediği bir kanunun iptali için yayımın-
dan sonra süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne 
iptal davası açabilir. Ayrıca dava açması için ka-
nunu Meclise geri göndermesi şart değildir. Cum-
hurbaşkanının Meclise geri gönderemediği tek 
kanun Bütçedir. Bütçe kanunu haricindeki tüm 
kanunları Meclise geri gönderebilir. Meclis geri 
gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa 
Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu Meclise tek-
rar geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen ka-
nunu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen 
kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımla-
nır. Cumhurbaşkanı kanunu, kendisine gelişinden 
itibaren 15 gün içinde gerekçesini belirterek geri 
gönderebilir. Bir kanunun Cumhurbaşkanınca geri 
gönderilmesi durumunda Meclis sadece uygun 
bulunmayan maddeleri görüşebilir.

3. B 1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin mali de-
netimini Anayasa Mahkemesi yapar. Mali dene-
tim konusunda Anayasa Mahkemesi Sayıştay’dan 
yardım sağlar.

4. D Yüksek Seçim Kurulu yedi asil dört yedek üyeden 
oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay Genel Kurulu, beşi 
Danıştay Genel Kurulu’nca kendi üyeleri arasın-
dan üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli 
oyu ile 6 yıllığına seçilir. 6 yıllık görev süresi biten 
üye yeniden seçilebilir.

5. D Belediye başkanını görevden uzaklaştırma yetki-
si İçişleri bakanınında görevden alma yetkisi ise 
Danıştay’dadır. Belediye başkanı herhangi bir 
sebeple seçilememesi halinde başkan seçilme 
yeterliliğine sahip bir kişi başkan olarak görevlen-
dirilir. Başkana vekaleti başkanın belirlediği mec-
lis üyesi eder. 

6. A Mera, yayla, harman yeri, köprü, kışlak, yol orta 
malıdır. Orman, dağ, deniz, göl, kıyı, yeraltı ve ye-
rüstü servetler, akarsu nehir ise sahipsiz maldır. 

7. D İdari kolluk faaliyeti suç işlenmeden önce hareket 
eden ve kamu düzenini sağlama amacıyla hare-
ket eden kolluk faaliyetidir. Bu nedenle yürüttü-
ğü faaliyet önleyici nitelikte kolluk faaliyetidir. Adli 
kolluk ise suç işlendikten sonra suçla ilgili delilleri 
toplamaya yönelik ve şüpheliyi yakalamaya yöne-
lik faaliyet yürütür. Bu nedenle bastırıcı nitelikte-
dir. Öncüllere baktığımıza I. ve II. Öncülde kamu 
sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik önleyici 
faaliyet yürütülmektedir. III. Öncülde ise suç işlen-
dikten sonra bastırıcı nitelikte faaliyet yürütülmek-
tedir. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

8. E Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında veri-
len kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmiş-
se konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri  
Kurullarına, bölge  idare  mahkemesi kararlarına 
karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve 
vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından  verilen 
kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde 
bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. 
Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin 
durdurulması isteminde bulunulamaz. Dava dilek-
çesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması iste-
minin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin 
savunması alınmaksızın istem reddedilebilir. 

9. D İstinaf ilk derece mahkemeleri tarafından verilen 
kararların kesinleşmesini önleyen ikinci derece 
kanun yoludur. Özellikleri ise şunlardır;

 • İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına kar-
şı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngö-
rülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı 
çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın 
tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirası-
nı geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve 
idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkın-
da idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 
kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvuru-
lamaz. 

 • İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf 
başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan 
kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve 
istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare 
mahkemesine gönderilir.

 • Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonun-
da ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun 
bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. 
Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi müm-
kün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı ve-
rir.

 • Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi 
kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf 
başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde böl-
ge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden 
bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyul-
ması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka 
bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olu-
nabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri 
öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.

 • Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine ve-
rilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu 
haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mah-
keme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim 
tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf baş-
vurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi ka-
rarının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili 
mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin 
bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.

 • Bölge idare mahkemelerinin 46. maddeye göre 
temyize açık olmayan kararları kesindir. Bu karar-
lar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mah-
kemesine gönderilir ve bu mahkemelerce yedi 
gün içinde tebliğe çıkarılır.

 • İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya 
da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf yo-
luyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde 
bulunamaz.

 • İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf 
yoluna başvurulamaz.

10. B Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, 
emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmala-
rı ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görev-
lisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. 

11. B Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itiba-
ren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

12. C İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle 
hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası er-
telenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 
onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşı-
nı bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, 
erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

 • Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla 
hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması

 • Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gös-
terdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işleme-
yeceği konusunda mahkemede bir kanaatin 
oluşması gerekir.
Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, 
üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süre-
si belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan 
ceza süresinden az olamaz. Mahkeme, denetim 
süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uz-
man kişiyi görevlendirebilir. Denetim süresi yü-
kümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği 
takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 

13. C Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte ger-
çekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorum-
lu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç 
olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. 
Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde 
araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden 
yarısına kadar artırılır. Başkasını suç işlemeye 
azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile ceza-
landırılır. Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nü-
fuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, 
azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar ar-
tırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu 
fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için 
üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. Az-
mettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun 
ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç or-
tağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sı yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet 
hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hallerde ve-
rilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapı-
labilir. İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece 
gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme 
hükümlerinden yararlanır. 

14. B Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bil-
dirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve 
gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edi-
lerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre 
ödettirilir.

15. A Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet 
savcısının görüşünü aldıktan sonra hâkim veya 
mahkeme beş gün içinde karar verebilir. 

16. E Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığı-
na dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuri-
yet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır 
ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza 
hâkimliğine itiraz edebilir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

17. E TMK md. 1’e göre, hâkim öncelikle kanunu uy-
gulamakla yükümlüdür. Ancak kanun ifadesi bu-
rada bütün yazılı kaynakları kapsayacak şekilde 
anlaşılmalıdır. Dolayısıyla Anayasa, uluslarara-
sı antlaşmalar, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnameleri, yönetmelikler vb. yazılı kaynaklar, 
hakim açısından öncelikli olarak uygulanacaktır. 
Yazılı kurallarla çözüme ulaşılamadığı takdirde 
ise hakim, örf ve adet hukukunun varlığını araş-
tırmak, orada da bir kuralın var olmadığı durum-
larda ise kendisi bir hukuk kuralı yaratarak soruna 
çözüm getirmek mecburiyetindedir. Mahkeme ka-
rarları ve bilimsel görüşler ise hakim açısından 
ancak yardımcı kaynak olarak işlev gösterecektir. 

18. C Gaiplik bir adi kanuni karinedir. Aksi her zaman 
için ispat edilebilir. Gaiplik kararı, mahkeme tara-
fından verilmektedir. Dolayısıyla en büyük mülki 
amirin bu hususta karar verme yetkisi bulunma-
maktadır. Gaiplik kararı geçmişe etkili sonuçlar 
doğurmaktadır. Kişi, son haber alma tarihinden 
ya da ölüm tehlikesi altında kaybolduğu tarihten 
itibaren ölmüş kabul edilir. Gaibin sonradan geri 
gelmesi halinde, geri geldiği zaman diliminin temi-
nat süresi içinde olup olmadığına göre değişecek 
şekilde, mirasçılar ellerindeki malları iade ile yü-
kümlüdür.

19. A Kişisel mallar;
 • Eşlerden yalnızca birinin kişisel kullanımına yara-

yan eşyalar.
 • Eşlerin evlilik öncesinde edindikleri veya evlilik 

süresince karşılıksız olarak edindikleri mallar.
 • Eşlerden birinin manevi tazminat alacağı.
 • Kişisel malların yerine geçen değerler.

Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminat-
lar ise bir edinilmiş maldır.

20. D Terk, hem ortak konuttan kendi rızasıyla ayrılan 
taraf için hem de diğer eşin ortak konuta dönmesi-
ne izin vermeyen taraf için gündeme gelebilecek-
tir. Terkin üzerinden en az 4 ay geçmedikçe terk 
ihtarı çekilebilmesi mümkün değildir. Ancak bu ih-
tar, sadece mahkeme kanalıyla değil noter kana-
lıyla da çekilebilir. Bu ihtardan sonra en az 2 ay 
geçmiş ve terk eden eş geri dönmemişse, boşan-
ma davası açılabilecektir. Terk, mutlak bir boşan-
ma sebebidir. Bir diğer deyişle, hâkim terkin tespit 
ettiği anda artık evlilik birliğinin sarsılıp sarsılma-
dığını inceleme yetkisi olmayacaktır.

21. D Mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları tenkise ta-
biyken, sağlararası işlemlerden yalnızca bir kısmı 
tenkise tabi olmaktadır. Bunlar;

 • Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak 
için yaptığı ispatlanan kazandırmalar

 • İvazlı feragat karşılığı ödenen ivaz
 • Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tu-

tarak yaptığı bağışlamalar
 • Lehtarı mirasçılar olarak gösterilen hayat sigorta-

larına ilişkin alım bedelleri
 • Mirasbırakanın ölümünden önceki son bir yıl içeri-

sinde yaptığı karşılıksız kazandırmalar
 • Denkleştirmeye tabi olmadığı belirtilen kazandır-

malar.
Mirasbırakan tarafından altsoya verilen kuruluş 
sermayesi ise denkleştirmeye tabidir. Dolayısıyla 
tenkis ile alakası bulunmamaktadır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

22. A Birleşik eşya; birden çok basit eşyanın bir araya 
gelip kendi bağımsız eşya niteliklerini yitirmesi ile 
oluşan yeni eşyadır. Gözlük, kahve makinesi, diz 
üstü bilgisayar ve televizyon bu niteliktedir. Eşya 
birliği ise bağımsız eşya niteliğini koruyan birden 
fazla eşyanın oluşturduğu salt ekonomik bütün-
lüktür. Her bir eldivenin bağımsız eşya olma niteli-
ğinin devam etmesi sebebiyle bir çift eldiven eşya 
birliği niteliğindedir.

23. C Ani edimler; bir defada yerine getirilen, ifa sü-
recinin zamana yayılmadığı edimlerdir. Sürekli 
edimlerin ifası ise bir anda gerçekleşmez, zama-
na yayılır. Kiraya verenin, işçinin, avukatın veya 
doktorun edimleri, bir zaman dilimi içerisinde ger-
çekleşen ve anlık olmayan edimlerdir. Satım pa-
rasının ödenmesi ise paranın bir anda karşıya 
geçmesi sebebiyle ani nitelikte bir edimdir.

24. B Stok borçları, normal bir cins borcundan farklı ola-
rak, imkansızlığın gündeme geldiği bir borç tipidir. 
Zira ilgili stoğun tükenmesi, imkânsızlık sonucu-
nu doğuracaktır. Sonraki kusurlu ifa imkansızlı-
ğı hallerinde, zarara uğrayan karşı taraf müspet 
zararlarını talep edebilecektir. Bir diğer deyişle, 
sözleşme ifa edilmiş olsaydı bulunacağı durum 
ile mevcut durum arasındaki farklı talep edebile-
cektir. Sonraki kusursuz ifa imkansızlığı hallerin-
de ise, imkansızlaşan edim sona erecek, karşı 
taraf karşı edimi ifa yükümlülüğünden kurtulacak, 
karşı edimi ifa ettiği hallerde ise sebepsiz zengin-
leşme ile talep edebilecektir. Bir diğer deyişle, bu 
durumda bir sözleşmesel tazminat gündeme gel-
meyecektir. Başlangıçtaki objektif ifa imkansızlığı 
hallerinde, sözleşme kesin hükümsüz niteliktedir. 
Dolayısıyla sonradan bu sözleşmeden dönülebil-
mesi olanak dahilinde değildir.

25. D Tek taraflı irade beyanları karşı tarafın kabulüne 
veya katılımına gerek olmaksızın hüküm ve sonuç 
doğuran beyanları ifade etmektedir. Temsil yetki-
si, takas, ilan suretiyle ödül sözü verme ve icazet 
beyanı gibi beyanlar, karşı tarafın kabulüne ihti-
yaç duymaksızın sonuç doğurmaktadır. İbra ise 
bir sözleşme niteliğindedir ve bu sözleşmenin ku-
rulabilmesi için her sözleşme gibi en az iki tarafın 
karşılıklı irade beyanlarına ihtiyaç vardır.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

26. A Taşınmazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin söz-
leşmelerin tapu sicilinde resmi olarak gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ipoteğe ve 
mülkiyetin devrine ilişkin sözleşmeler resmi yazılı 
şekilde gerçekleştirilmelidir. TBK md. 612, ölünce-
ye kadar bakma sözleşmesini resmi yazılı şekle 
tabi kılmıştır. TBK md. 237-238, taşınmazlar üze-
rindeki alım hakkını resmi şekle bağlamıştır. İvaz-
sız iç üstlenme anlaşması ise adi yazılı şekilde de 
yapılabilecektir. 

27. C Genel işlem koşulu niteliği, metinlerin özdeş olma-
ması ile ortadan kalkmaz. Eğer farklı metinlerin 
amaçlarının aynı olduğu tespit edilebiliyorsa, bu 
durumda genel işlem koşulu olma niteliği devam 
etmektedir. Yorum denetimi, daima, düzenleye-
nin aleyhine ve genel işlem koşulunun dayatıldı-
ğı tarafın lehine bir yorumu zorunlu kılmaktadır. 
İçerik denetimi uyarınca ise, genel işlem koşulla-
rına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı ta-
rafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı 
nitelikte hükümler konulamayacaktır. Yürürlük de-
netimi uyarınca ise sözleşmenin niteliğine ve işin 
özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da 
yazılmamış sayılır. Ancak C şıkkındaki önerme-
nin aksine, genel işlem koşullarına ilişkin kurallar, 
sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makam-
lar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve 
kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de uygu-
lanacaktır.

28. B İfa yerine ilişkin kurallar tamamlayıcı nitelikte ye-
dek hukuk kurallarıdır. Taraflar, dilediklerinde ak-
sini kararlaştırabilmektedir. Ancak taraflar aksini 
kararlaştırmamışsa, TBK’deki genel düzenleme-
lere başvurulacaktır. Buna göre;

 • Borçlar kural olarak borçlunun, borcun doğumu 
esnasındaki yerleşim yerinde,

 • Parça borçları, parça borcu konusu eşyanın söz-
leşme kurulduğu esnada bulunduğu yerde,

 • Para borçları ise alacaklının ödeme zamanındaki 
yerleşim yerinde ifa edilecektir.

29. E Bir ticari defterin sahibi lehine delil olarak mah-
kemede dikkate alınabilmesi için soruda yer alan 
seçeneklerden E seçeneği hariç diğer bütün şart-
lara uyulmuş olmalıdır. Çünkü her iki taraf da ta-
cirse ve her iki taraf da işletmesiyle ilgili usulüne 
uygun defter tutulmuşsa, aradaki ticari ilişki bu ka-
yıtlara göre aydınlatılabilir. Ancak uyuşmazlığı ay-
dınlatacak başka bir kesin delil varsa zaten defter 
kayıtlarına ihtiyaç kalmadan uyuşmazlık çözüm-
leneceği için ayrıca bu kayıtların kesin delillerle 
doğrulanması aranmaz. 

30. A Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşür-
meye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönme-
ye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, 
taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elekt-
ronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sis-
temi ile yapılır.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

31. A Türk Ticaret Kanunu’na göre geçerli bir birleşme-
den bahsedebilmek için şahıs şirketlerinin; şahıs 
şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları şartıyla 
sermaye şirketleriyle veya kooperatiflerle birleş-
meye katılması gerekir. Şahıs şirketi, sermaye 
şirketini veya kooperatifi devralamaz. Soruda yer 
alan seçeneklerden sadece adi komadit şirket şa-
hıs şirketidir. Dolayısıyla adi komandit şirket diğer 
şirketleri devralamaz. 

32. C Anonim şirketlerde, tamamı esas sözleşmede ta-
ahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas 
sermaye elli bin Türk Lirasından ve sermayenin 
artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki ta-
vanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirket-
lerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından 
aşağı olamaz. 

33. E Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro, vade-
den önce yapılan bir cironun hükümlerini doğurur; 
ancak, ödenmeme protestosundan veya bu pro-
testonun düzenlenmesi için öngörülmüş sürenin 
geçmesinden sonra yapılan ciro, sadece alaca-
ğın temliki hükümlerini doğurur (TTK m. 690/1). 
Dolayısıyla bir bononun ciro hüküm ve sonuçları-
nı doğuracak şekilde devredilebileceği en geç ta-
rih, ödememe protestosunun düzenlenebileceği 
tarihle aynıdır. Belirli bir günde veya düzenlenme 
gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra 
ödenmesi şartını içeren bir poliçeden dolayı çe-
kilecek ödememe protestosunun, ödeme günü-
nü izleyen iki iş günü içinde çekilmesi zorunludur 
(TTK m. 714/3). 

34. D Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; 
düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek-
se bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Öde-
neceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, 
düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise 
bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhata-
ba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan, bir Avrupa ül-
kesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan 
bir ülkede ödenecek olan ve aynı şekilde Akde-
nize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa 
ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada 
düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. Su-
dan, Afrika kıtasında yer alan ve Akdeniz’e kıyısı 
olmayan bir ülke olduğu için ibraz süresi üç aydır. 
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

35. B İtirazın geçici kaldırılması, sadece genel haciz yo-
luyla takipte imzaya itiraz halinde itirazın tebliğin-
den itibaren 6 ay içerisinde icra mahkemesinde 
açılabilir. İtirazın geçici kaldırılması kararı ile takip 
kesinleşmez çünkü borçlu 7 gün içinde borçtan 
kurtulma davası açabilir. Davayı açmazsa takip 
kesinleşir.

36. A Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya adlarına 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yet-
kili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya 
borçlu üç gün içinde haciz tutanağını tetkik ve di-
yeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet 
olunur.

37. D Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz  
5 gün içerisinde icra mahkemesine yapılır ve itiraz 
satıştan başka icra takip işlemlerini durdurmaz.

38. C İflasta alacaklı kendi alacağının miktarına kar-
şı çıkıyorsa başvurabileceği yol sıra cetveline iti-
raz davasıdır. Bu şekilde açılan itiraz davasına 
kayıt Kabul davası da denir ve 15 gün içerisinde 
ATM’de açılır.

39. E İflas kararı genel olarak sözleşmeler için bir fesih 
nedeni oluşturmaz. İstisnai olarak bazı sözleşme-
lerde (Vekalet, hasılat kirası, adi şirket söz., cari 
hesap söz. gibi) fesih nedeni oluşturur.

40. D İflas içi konkordato teklif iflas idaresine yapılır,  
2. Alacaklılar toplantısında karara bağlanır.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. A Geriye dönük bir yaklaşım olan uyarlayıcı bekle-
yişler hipotezi ilk defa 1956 yılında Amerikalı ik-
tisatçı P. Cagan tarafından geliştirilmiştir. Parasal 
modeli tanımlayan varsayımlardan biri olan adap-
tif (uyarlayıcı) beklentiler, işçilerin fiyat düzeyinin 
gelecekteki değerine ilişkin bekleyişlerini, fiyat 
düzeyinin geçmişteki değerine bakarak ve hatala-
rından ders alarak belirlediklerini kabul eder.

2. D A.W.H. Phillips’in, 1958 yılında, parasal ücretlerin 
değişim oranı ile işsizlik oranı arasında bulduğu 
negatif ve doğrusal olmayan ilişkiyi gösteren ori-
jinal Phillips eğrisi, P. Samuelson ve R. Solow ta-
rafından, fiyatların değişim oranı (enflasyon oranı) 
ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eğ-
riye dönüştürülmüştür. Phillips eğrisi, 1960’larda, 
Ortodoks Keynesyen paradigmanın tamamlayıcı 
bir parçası olarak hemen kabul edilmiştir; çünkü 
Keynesyen iktisatçılar, söz konusu eğrinin, fark-
lı işsizlik düzeyleri ile enflasyon oranları arasında 
bir seçim menüsü sunan, hem kısa hem de uzun 
dönemde geçerli ve istikrarlı bir ilişkiyi temsil etti-
ğini düşünmüşlerdir.
1980’lerde Yeni Klasik Okul’a tepki olarak or-
taya çıkan Yeni Keynesyen İktisat, M. Parkin,  
S. Fischer, G. Mankiw, J. Stigliz, A. Okun, B. Ber-
nanke, J. Taylor, E. Phelps, J. Yellen, A. Blin-
der, D. Romer, D. Blanchard, L. Ball, G. Akerlof,  
R. Ball, B. Greenhwold, L. Summers gibi iktisatçı-
lar tarafından geliştirilmiştir.

3. B Bütçe doğrusunun eğimi değişmeden tüketici 
dengesinin farklı bir noktaya kayması iki şekilde 
gerçekleşir.

 • Aynı bütçe doğrusu üzerine hareket ile; bu durum 
tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi ile mey-
dana gelir.

 • Bütçe doğrusunu paralel kayması ile; bu durum 
tüketicinin gelirinin değişmesi ile meydana gelir.

Mallardan birinin fiyatının değişmesi ya da malla-
rın fiyatlarının farklı yönde değişmesi bütçe doğ-
rusunun eğimini değiştirir. 

4. C Mallardan biri bağımlılık yaratan mal ise kayıtsız-
lık eğrisi orjine göre içbükeydir. Tüketici sadece 
tek mal tüketerek dengeye gelir. Bu nedenle köşe 
dengesi gerçekleşir. Tüketicinin gelir artışı sonu-
cunda tüketici tekrar sadece bağımlılık yaratan 
mal tüketerek dengeye gelir Yani denge tekrar 
köşede oluşur. Tüketicinin dengeye geldiği nok-
taların birleşimi gelir tüketim eğrisini verir. Yani 
bağımlılık yaratan mal eksenine çakışıktır.

Y

X0

A
U1

B
U2

Y

X
0

U1

M1 M2 M3

U2

U3

U1 U2

Y

X
0 A B
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

5. E Tüketici artığı kavramı, A. Marshall tarafından ge-
liştirilmiştir. Tüketici artığı parasal olarak ölçüle-
bilmekte ve tüketicinin A malından belli bir miktar 
tüketmek için ödediği fiili para miktarı ile ödeme-
ye razı olacağı maksimum para miktarı arasındaki 
farktan kaynaklanır.
PA

P1

PA

DA

E0

Tüketici Rantı = 

QAQA0

·
A P P E

P P Q
2A
A A

1 0
1=

-a ^k h&

Tüketici fazlası kavramı, hem bireysel hem de tüm 
tüketiciler için kullanılmaktadır. A malı talep eğri-
sinin altında ve piyasa fiyatı olan PA doğrusunun 
üzerinde kalan alan tüketici rantını vermektedir. 
PA fiyatı malın fiili fiyatı olup QA miktarı A malını 
satın alan tüketici faydasını maksimum kılmıştır. 
PA ile P1 fiyatları arasındaki daha üst fiyatlardan 
satın alması halinde, tüketici daha az A malını 
daha pahalıya satın almış olacaktır. Böylece elde 
etmiş olduğu ranttan vazgeçmiş olacaktır. 

6. A Qd = A · P–1 hiperbolik bir fonksiyondur.

·
ed

P

Q

Q
P A P

A P

P
A

A P P P
1

1
· · ·

·

· · ·d

d

1 1
1

2 1 1

T

T
= = - =

-- -
-

-
^ ^h h

ed = –1
ed 1=  " Birim esnek taleptir. Bu nedenle şekli 

ikizkenar bir hiperboldur. Bu eğri üzerindeki her 
noktada esneklik değeri 1’e eşit fakat eğim farklı-
dır.
P

Q

D

0

(Toplam Gelir) = TR = P · Q
Q = A · P–1 yerine koyarsak
TR = P · A · P–1 TR = A

7. B Bir malın fiyatı ile o malın arz miktarı arasında-
ki pozitif yönlü ilişkiyi gösteren eğri arz eğrisidir. 
Kısa dönemde, değişken üretim faktörü miktarının 
artmasına bağlı olarak değişken girdinin marjinal 
verimliliğinin azalması şeklinde ifade edilen Aza-
lan Verimler Yasasına göre firma, daha fazla mal 
üretebilmek ve bunun artan maliyetlerine katlana-
bilmek için malın fiyatını artırmak zorundadır. Bu 
nedenle firmanın arz eğrisi pozitif eğimli çizilir. Ay-
rıca tam rekabet piyasasında bir firmanın arz eğ-
risi, ilgili firmaya ait olan marjinal maliyet eğrisinin 
ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan 
kısmına özdeştir. Marjinal maliyet eğrisinin belirli 
bir düzeyden sonra pozitif eğimli hale gelmesi de 
yine Azalan Verimler Yasasının varlığının sonucu-
dur.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

8. C TFC = 36
AVC = 8
    Q = 4
AC = AVC + AFC

AFC
Q
TFC

4
36 9= = =

ATC = AC = ?
AC = AVC + AFC
AC = 8 + 9 = 17

9. C TPL = Q = L2

w = 36

MPL = 
dL
dQ L2=

w = MPL · P
36 = 2L · 3
36 = 6L
  L = 6

10. D 30 özdeş firmanın bulunduğu tam rekabet piyasa-
sında piyasa arz fonksiyonu Qs= n · qs ile bulunur.
n = 30 qs = 30p  Qs = n · qs
1000 – 10P = 90P  Qs = 30 · 3P = 90P
Piyasa dengesi için,
1000 = 100P
P = 10 değerini talep denkleminde yerine koyar-
sak,
Qd = 1000 – 10P = 1000 – 10 · 10 = 900

11. A 

Tam rekabet piyasasında her üretim düzeyinde  
MC= P’dir.
Firma B noktasında elde ettiği gelir ile değişken 
maliyetlerini karşılarken zararı sabit maliyetlerinin 
tamamı kadardır. Kapanma noktası olarak ifade 
ettiğimiz bu noktada üretimden çekilme ya da de-
vam kararı alması firmanın kendisine bağlıdır. 
C noktasında P3 fiyat düzeyinde elde ettiği ge-
lir ile değişken maliyetlerini karşılayan firma-
nın zararı sabit maliyetlerinin bir kısmı kadardır.  
C noktasında bulunan firmanın devam etmesi 
durumunda zararı sabit maliyetlerinin bir kısmı 
kadar, çekilmesi durumunda ise zararı sabit ma-
liyetlerinin tamamı kadar olacaktır. Zarar minimi-
zasyonu gereği firmanın üretime devam etmesi 
rasyoneldir. Firma bu fiyat düzeyinde üretime de-
vam ederse faaliyet kârı (üretici rantı) elde eder.
Faaliyet Kârı = TR – TVC 
Faaliyet Kârı = r + FC 
Firma D noktasında P4 fiyat düzeyinde q4 kadar 
üretim yapmaktadır. P4 fiyatının ortalama mali-
yete (AC) eşit olduğu bu durumda firma normal 
kâr elde etmektedir. Başabaş noktası olarak ifade 
edebileceğimiz D noktası firma için aynı zamanda 
iktisadi kâra geçiş noktasıdır. P4 fiyat düzeyinde 
firmanın iktisadi kârı sıfırdır. Faaliyet kârı ise sabit 
maliyetleri kadardır.
Firma görüldüğü üzere B noktası dahil D noktası-
na kadarki fiyat düzeyinde zarar etmekte ve üre-
tim yapmaktadır. AVC ≤ MC = P < AC

12. E Tam rekabetçi bir firmanın marjinal maliyeti malın 
satış fiyatına eşittir. 
TC = 3q2 + 12q + 20
MC = P

MC = 
dq
dTC q6 12= +

MC = 6q + 12 q = 4
MC = P = 6 · 4 + 12 = 36
P = 36

AVC

AVC

q

C

D

AC
MC

0

P2

q2 q3 q4

P3

P4

P = MC
AC

B
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13. D MR = 20  ed = –2   P = ?

MR = ·P
ed

1 1-d n

20 = ·P 1
2
1-
-

d n

20 = ·P
2
1   P = 40

14. D En son işçinin toplam maliyetlerde yarattığı deği-
şikliğe marjinal girdi maliyeti denir.
İş gücü piyasasında monopson durumunda olan 
bir işletme  işgücünün tek alıcısı olduğundan eme-
ğin fiyatını etkileyebilir. Daha çok işçi çalıştırmak 
için daha çok ücret öder. Daha çok işçi çalıştırdık-
ça MIC, AIC ’ye göre daha hızlı artar. Ortalama 
girdi maliyeti her zaman ücrete eşit olduğundan 
marjinal girdi maliyeti ücretin üstünde kalır. 
TICL = w · L

AICL = 
L

TIC
L
wL wL = =

AICL = w < MICL

15. A Fiilî enflasyon beklenen enflasyondan yüksek 
olursa ekonomide beklenmeyen bir enflasyon olu-
şur. Beklenmeyen Enflasyonun Maliyetleri: 

 • Alacaklılardan borçlulara bir servet transferidir. 
 • Devletin borçlarının reel değeri azalır.
 • Ücretlilerden firma sahiplerine doğru bir kaynak 

aktarımıdır. 
 • Birikmiş tasarrufların reel değerini azaltır. 
 • Fiyatlar ücretlerden hızlı arttığı için gelir dağılımı-

nı bozar.

16. D Monetarist (beklentileri içeren)  Phillips Eğrisi
 • Monetaristlere göre Keynesyen Phillips eğrisi 

analizi uzun dönemi kapsamadığı ve nominal üc-
retlere göre oluşturulduğu için doğru inşa edilme-
miştir. 

 • Monetaristler Phillips eğrisini, işçilerin emekleri-
ni beklenen reel ücret üzerinden arz etmelerinden 
dolayı beklentileri ve uzun dönemi de dikkate ala-
rak geliştirmişlerdir. 

 • Monetaristlere göre beklenen enflasyon (Pe) ar-
tarsa kısa dönem Phillips eğrisi sağa, beklenen 
enflasyon azalırsa Phillips eğrisi sola kayar. Ay-
rıca iş gücü verimliliğinin artması veya teknolojik 
gelişme de Phillips eğrisini sola kaydırır.

17. B Cambridge yaklaşımında mikro iktisadi bir bakış 
açısı ile bir ekonomide yer alan iktisadi birimle-
rin ne kadar para talep etmek istedikleri üzerin-
de durulur. Buna göre iktisadi birimler gelirlerinin 
(servetlerinin) bir kısmını nakit olarak ellerinde 
bulundurmak isterler. Cambridge yaklaşımında,  
Fisher yaklaşımından farklı olarak A. C. Pigou ve 
A. Marshall, k = 1/v tanımlaması ile değişikliğe git-
mişlerdir. Bu bağlamda miktar teorisine para tale-
bini yerleştirmişlerdir. 
M = k · P · Y 
Ayrıca Cambridge yaklaşımına göre para bir deği-
şim aracının yanı sıra servet tutma aracı olarak da 
görüldüğü ve para tutmanın üst sınırı servet ola-
rak belirtildiği için yukarıdaki eşitlik reel gelir (Y) 
yerine reel servet (w) yazılarak aşağıdaki gibi de 
ifade edilebilir.
M = k · P · w

18. B S = –C0 + s · Yd  C0 = 400
S = –400 + 0,25 · Yd   s = 0,25
1 – c = s
1 – c = 0,25
      c = 0,75
Tüketim fonksiyonu;
C = C0 + c · Yd
C = 400 + 0,75 Yd
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19. C Harcama çarpanı = 
c t1 1
1

- -^ h
t = 0,25  c = ?
Vergi çarpanı = 

c t
c

1 1- -
-
^ h

, ,c c
c

1 1 0 25
1 2

1 1 025
·

- -
=

- -
-

^ ^h h

         , ,c c
c

c

1 0 75
1

1 0 75
2

1 2

·-
=

-

=

c = 
2
1  = 0,50

20. E Otomatik İstikrar Sağlayıcılar; Otonom harcama-
lardaki değişmenin reel gelir üzerindeki etkisini 
kendiliğinden değiştiren unsurlara otomatik istik-
rar sağlayıcılar (stabilizatörler) denir ve aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

 • Gelir Vergisi (özellikle artan oranlı gelir vergisi)
 • Transfer Harcamaları (işsizlik sigortası vb.)
 • Kurumlar Vergisi
 • Sosyal Güvenlik Kesintileri 
 • Özel Tasarruflar

21. A Toplam planlanan harcama eğrisinin eğim katsa-
yısı 
(c · (1 – t) – m)’dir. 
Toplam planlanan harcamaların eğiminin artma-
sı için;
Marjinal tüketim eğiliminin artması
Marjinal tasarruf eğiliminin azalması
Marjinal ithalat eğiliminin azalması
Marjinal vergi oranının azalması gerekir.
Yatırımların faize duyarlılığının artması IS eğrisi-
nin eğimini azaltır.

22. D Hükümet alımlarındaki bir azalış çarpan katı ka-
dar IS eğrisini sola kaydırırken toplam talep eğrisi-
ni de daraltıcı bir politika olması nedeniyle maliye 
politikası çarpanı kadar sola kaydırır. LM eğrisini 
ise etkilemez.

23. B 

Esnek Döviz Kuru Sistemi ve Tam Sermaye Ha-
reketliliğinde Maliye Politikası Yukarıdaki şekle 
göre başlangıçta IS - LM - BP eğrilerinin kesiştiği 
noktada (E0 ) iç ve dış denge sağlanmışken uy-
gulanacak genişletici maliye politikası sonucunda  
IS eğrisi sağa kayar ve (E’) noktasına gelinir bura-
da iç denge hala var iken (IS = LM) dış denge yok-
tur (BP > 0). Ödemeler bilançosunda fazla verilir 
(fazla, faiz oranındaki artıştan kaynaklanan ser-
maye girişinin gelir ve ithalat artışından kaynak-
lanan sermaye çıkışından fazla olmasıyla oluşur). 
Sermaye girişi ile ülkede döviz miktarı artar ve dö-
viz kuru düşer. Döviz kurunun düşmesi ile ihracat 
azalır, ithalat artar ve IS eğrisi sola kayarak eski 
konumuna döner. Böylece tekrar iç ve dış denge-
nin sağlandığı E0 noktasına gelinir. Sonuçta ne 
faiz oranı ne de hasıla düzeyi değişir. Dolayısıyla 
maliye politikası etkin değildir.

i

0 Y

LM

BP

ISı

Eı

IS

Y0 YA

E0
i0
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24. A Toplam talep eğrisinin konumunu IS ve LM eğri-
lerinin konumunu belirleyen unsurlar belirler. Top-
lam talep eğrisinin konumunu:

 • Maliye politikası 
 • Para politikası 
 • Talep şokları değiştirir.

Toplam harcamalardaki beklenmedik değişimlere 
talep şokları denir. Toplam harcamalardaki bek-
lenmedik artışlar olumlu talep şoku, toplam har-
camalardaki beklenmedik azalışlar olumsuz talep 
şokudur. Olumlu talep şokları AD eğrisini sağa, 
olumsuz talep şokları AD eğrisini sola kaydırır. 

 • Ülkenin ihraç mallarına olan talebin artması IS eğ-
risini ve dolayısıyla AD eğrisini sağa kaydırır. 

 • Kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması LM eğri-
sini ve dolayısıyla AD eğrisini sağa kaydırır. 

 • Savaş gibi nedenlerle kamu harcamalarının art-
ması IS eğrisini ve dolayısıyla AD eğrisini sağa 
kaydırır. 

 • Gelecekle ilgili olumlu beklentiler IS eğrisini ve 
dolayısıyla AD eğrisini sağa kaydırır.

25. D Basit Hızlandıran Modeli
 • Yatırımları hasıladaki değişimlerle açıklayan 

modeldir.
 • Açıklamalar sermaye - hasıla katsayısı (v) da 

denilen hızlandıran üzerinden yapılır.
 • Bir birim hasıla için kaç birim sermaye (K) gerek-

tiğini gösteren orana sermaye - hasıla katsayısı 
denir.

v
Y
K K vY= =

 • Yatırım, sermaye stokundaki net değişim olduğu-
na göre aşağıdaki gibi yazılabilir:
It = Kt – K(t – 1)
It = v · Yt – v · Y(t – 1)
It = v · DYt
t : t dönemi
(t – 1) : t – 1 dönemi
K : Arzulanan sermaye stoku
Y : Hasıla

 • Net yatırım hasıladaki önceki dönemde meydana 
gelen değişim şeklinde ifade edilirse 
It = v · DY(t – 1) şeklinde yazılır.
Buna göre bugünkü yatırımlar, önceki dönemde 
hasıla değişimi ne kadar fazla ise o kadar çok olur.

26. E Para Çarpanını Etkileyen Unsurlar;
1 Nakit oranındaki değişmeler
2 Serbest rezerv oranındaki değişmeler
3 Vadeli mevduat tercih oranındaki değişmeler
4 Zorunlu karşılık oranındaki değişmeler

Parasal tabandaki değişmeler para çarpanını de-
ğil, para arzını değiştirir.

27. A Merkez Bankalarının Fonksiyonları;
a) Para piyasalarında istikrarı sağlama
b) Bankaların bankası olma
c) Likiditenin son kaynağı (son ödünç verme mer-
cii) olma
d) Devletin bankacılığını yapmadır.

Likiditenin son kaynağı (son ödünç verme mercii) 
olma fonksiyonu Merkez bankalarının rezerv ya-
ratma gücüne sahip olmasıdır.
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28. C Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM); banka-
ların Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklarının belirli 
bir yüzdesini yabancı para ve altın cinsinden tesis 
edebilmelerine imkân tanıyan bir uygulamadır. Bu 
bankalar için zorunluluk değil, bir alternatiftir.
Likidite senedi ihracı; TCMB, para politikası he-
defleri çerçevesinde para arzının ve ekonominin 
likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi ama-
cıyla, açık piyasa işlemleri çerçevesinde kendi 
nam ve hesabına, vadesi 91 günü aşmayan, ikin-
cil piyasada alınıp satılabilen likidite senetleri ih-
raç etme yetkisine sahiptir.
Geç Likidite Penceresi (GLP); TCMB’nin nihai 
kredi mercii sıfatıyla ödeme sistemlerinde ortaya 
çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla He-
saplarını kapatmak ya da ellerinde bulunan parayı 
borç vermek için son ana kadar bekleyen bankala-
ra geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılama-
ları için gün sonunda (saat 16.00-17.00 arasında) 
teminatları karşılığında, limitsiz olarak sağladığı 
gecelik vadeli TL borçlanma imkanı ile likidite faz-
lalarını değerlendirebilmeleri için aynı koşullarda 
sağladığı gecelik vadeli TL borç verme imkanını 
ifade eder. Bu pencereden borç alan banka mer-
kez bankasının borç verme faiz oranından yüksek 
bir oranla borçlanır. Borç veren banka ise merkez 
bankasının borç alma faiz oranından daha düşük 
bir faiz oran›na razı olur.
1 Hafta Vadeli Repo İhaleleri (Politika Faizi); 
Bir hafta vadeli repo ihaleleri, Para Piyasası Ku-
rulu tarafından tespit edilen faiz oranından mik-
tar ihalesi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bir 
hafta vadeli repo ihaleleri tam iş günlerinde saat 
11.00’de, yarım iş günlerinde ise saat 10.30’da 
gerçekleştirilmektedir. Bu ihalede faiz TCMB’nin 
politika faizi olarak ilan ettiği bir hafta vadeli repo 
ihale faizidir. 

29. B Tabloya göre Almanya’da buğday 50 birim kumaş 
40 birim üretildiğine göre buğday daha ucuzdur. 
Almanya buğday üretiminde mutlak üstündür.

30. C Ticaret saptırıcı etki, gümrük birliğinin kurulması 
ile en verimli üreticinin birlik dışında kalması ve 
birlik ülkelerinin bu ülkelerden yapmakta oldukla-
rı ithalatın sona ermesi dolayısıyla ortaya çıkar. 
Böylece ithalat en verimli ülkeden birliğe üye daha 
az verimli ülkelere kaymış olur.

31. C Kur Marjı = 
Ps

Ps Pa x 100-

Kur Marjı = 
,

, , x
1 9

1 9 1 2 100-

Kur Marjı = %36

32. D Aktarmalı ticaret, iki yanlı kliring işlemlerinin yol 
açtığı bir ticaret şeklidir. Dönem sonunda denge-
nin kendiliğinden gerçekleşmediği durumlarda, 
alacaklı tarafın borçlu taraftan alabileceği uygun 
mallar da bulunmuyorsa söz konusu ülke bu ala-
cağını üçüncü bir ülkeye aktarır.

33. E Rostow, önder sektörlerin ekonomi üzerindeki et-
kilerini ileriye doğru bağlantı, yana doğru bağlantı 
ve geriye doğru bağlantı etkileri çerçevesinde for-
müle etmiştir. İleriye doğru bağlantı etkisi ile bir 
sektörün, faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ürün-
lerle bunları girdi olarak kullanan sektörlere katkı 
sağlaması; yana doğru bağlantı etkisi ile yeni giri-
şimlerin, yeni firmaların, yeni tasarrufların vb.’nin 
oluşumuna yol açması; geriye doğru bağlantı et-
kisi ile gerek yapım, gerek işletme sırasında diğer 
sektörlerden girdi talep etmesi ve girdilerin talep 
edildikleri sektörlerin gelişmelerine yardımcı ol-
ması ifade edilir.
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34. D Kalkınma yaklaşımlarında önemli çalışmalar-
dan biri de Lewis’in sınırsız emek arzı kuramıdır. 
Bu modelde modern değişim sektörü ile geçim-
lik sektörden oluşan düalist (ikili) bir yapının var-
lığında söz edilir. Modern yapı üretim ve verimlilik 
konusunda daha fazla güce sahipken, gelenek-
sel yapının sahip olduğu atıl kapasiteye ihtiyaç 
duyar. Ayrıca Lewis, tarım kesiminde emek ar-
zının sınırsız olmasına karşı marjinal verimliliğin 
düşük olduğunu belirtmektedir. Bu durumda da 
tarım kesimindeki toplam üretimi azaltmadan, bir 
kısım emek modern yani kapitalist sisteme doğru 
kaydırılır. Geleneksel yapıda oluşan düşük verim-
liliğin düşük ücretle sonuçlanması, sınırsız eme-
ğin daha yüksek verimliliğe sahip modern yapıya 
transfer olmasına neden olmaktadır. Yani sınır-
sız emek arzı ile kalkınma modeline göre; ekono-
mik kalkınma geleneksel sektörde fırsat maliyeti 
çok düşük olan emeğin modern sektör tarafından 
emilmesiyle gerçekleşmektedir.

35. A Solow, işgücü ve sermaye artışı dışında kalan 
ekonomik büyümenin açıklanamayan kısmının 
teknolojik gelişmelerden kaynaklandığını vurgula-
mış ve büyümede ortaya çıkan bu farkı SOLOW 
ARTIĞI olarak ifade etmiştir.

36. C İçsel Büyüme Modeli’nin varsayımları:
 • Sermayenin azalan getirisi yerine artan getirisinin 

olması
 • Tam rekabet varsayımına karşılık eksik rekabet 

piyasalarının varlığı
 • Dışsallık ve taşmaların önemi
 • Teknolojik gelişmenin dışsal değil içsel faktör ola-

rak modele dahil edilmesi
 • Sermaye kavramının bilgi ve insan sermayesini 

de içine alacak biçimde genişletilmesi
 • Sosyal altyapının önemli bir büyüme etkeni olma-

sı

37. E I. Beş Yıllık Sanayileşme Planı ile devlet iktisadi 
hayata girmiştir. Bu plan sadece devlet tarafından 
kurulması amaçlanan sanayi işletmeleri ile ilgili 
yatırım projelerini kapsamaktadır. Ancak tarım ve 
hizmet sektörünü kapsamamaktadır.

38. A 1930-39 döneminde kurulan kuruluşlar:
1933: Sümerbank – İller Bankası
1935: Etibank – MTA
1937: Denizcilik Bankası
1938: TMO – Halkbank
1939: Karabük Demir-Çelik Fabrikası

39. D Türkiye’de 2006 sonrası uygulanan açık enflas-
yon hedeflemesinde politika aracı bir hafta va-
deli repo ihale faizleri iken enflasyon göstergesi 
TÜFE’dir.

40. B 5 Nisan 1994 Kararlarının kısa dönemli hedef-
leri:

 • Kamu dengesi
 • Döviz kuru ayarlamaları
 • Para-ücret-fiyat ayarlamaları

Çözüm Bitti.



TG-1. DENEME  Alan Bilgisi
   Hukuk • İktisat • Maliye

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

19 Diğer sayfaya geçiniz.

• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. C Organik devlet anlayışı, toplumu organik bir bütün 
ve bireyleri de bu bütünün ayrı işlevleri olan par-
çaları olarak görür. Devlet ise, bu bütünü yöne-
ten adeta bir beyindir. Bireylerin bu bütün içindeki 
yerleri tanımlanmış ve toplumun iyiliği için bunun 
dışına çıkmamaları beklenir. Bu çerçevede devlet 
toplumun üzerinde ve toplumun koruyucusudur.

2. D Hicks-Kaldor telafi ilkesine göre, eğer toplam fay-
dalar toplam kayıpları aşıyorsa yani fayda elde 
edenler zarara uğrayanların kayıplarını telafi ede-
biliyorsa yeni durum istenilir bir durumdur.

3. C Eğer bedel ödemeyen dışarıda bırakılabiliyorsa 
bu mal teknik olarak özel maldır ve özel kesim ta-
rafından sunulur. Eğer bedel ödemeyen dışarıda 
bırakılamıyorsa bu malın piyasa içinde sunumu 
mümkün olmaz. Bu mal kamusal mal özelliğine 
sahip olur.

4. E Lindahl Modeli, iki bireyli model için kamu mal-
larının etkin üretim düzeyini, bireylerin taleplerini 
dikkate alarak gösteren bir modeldir. Modelin var-
sayımları bireylerin kamu malı için azalan marjinal 
faydalarını yansıtan negatif eğimli talep eğrileri ol-
duğu ve bunların doğru olarak açıklandığıdır. Mo-
delde bir planlamacı belirli bir kamu malı düzeyini 
seçer ve bunu bireylere duyurur. Bireyler kendi ta-
lep fonksiyonlarına göre bu miktar kamu malı için 
ne kadar ödemeye istekli olduklarını açıklarlar. 
Eğer kişilerin ödemeye istekli oldukları bedellerin 
toplamı kamu malı üretiminin maliyetini karşılıyor 
ise bu miktar etkin bir kamu malı miktarıdır. Eğer 
kişilerin ödemeye hazır oldukları tutar üretim mali-
yetlerini karşılamıyorsa söz konusu miktar optimal 
düzeyin üzerinde demektir.

5. A Transfer harcamaları, ekonomide kaynak yaratan 
değil mevcut kaynakları bir kesimden diğerine ak-
taran harcamalardır. Cari dönemde mal, hizmet 
ve üretim faktörlerine doğrudan talep yaratmaz-
lar. Karşılıksız olan harcamalardır. İktisadi, mali ve 
sosyal niteliktedirler.

6. D Musgrave, kamu harcamalarını sermaye oluşu-
mu, kamu tüketimi harcamaları ve transfer harca-
maları olarak ayırmış ve bu harcama çeşitlerinin 
artış oranlarının kalkınmanın farklı aşamalarında 
farklı olacağı görüşünü öne sürmüştür. Buna göre 
kalkınmanın ilk aşamalarında kamu harcamaları 
içinde altyapı yatırımlarının yoğunluğu dolayısıyla 
sermaye oluşumu daha ağırlıklı olarak yer alacak-
tır. Demografik yapı, genç nüfus ağırlıklı ise daha 
çok eğitim harcamaları artış eğilimi gösterecek, 
nüfus yaşlandıkça sağlık, emeklilik ve diğer sos-
yal hizmetler ağırlık kazanacaktır.

7. B Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi ve buna 
bağlı olarak paranın satın alma gücünün azalma-
sı ile kamu harcamalarının artışı görünüşte ola-
caktır. Çünkü burada devletin sunduğu mal ve 
hizmetlerde bir artış yoktur. Sadece bir mal veya 
hizmete ödenen bedel enflasyon nedeniyle art-
mıştır.

8. D Olağanüstü giderler; her yıl tekerrür etmeyen, büt-
çenin hazırlanmasında öngörülmeyen, faydala-
rı devamlılık gösteren harcamalardır. Olağanüstü 
kamu harcamalarının en önemli özelliği, faydala-
rının devamlılık göstermesidir. Bu tür harcama-
lar savaş, doğal afet gibi dönemlerde yapılan yol, 
köprü, baraj yapımı gibi harcamalardır.
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9. C Transfer harcamaları milli geliri dolaylı etkilerken, 
reel harcamalar doğrudan etkiler. Ayrıca trans-
fer harcamalarından yararlananlar gelirlerinin 1-c 
kadarını tasarrufa ayırırlar. Bu da transfer harca-
malarının milli gelir üzerindeki genişletici etkisinin 
daha az olmasına neden olacaktır.

10. E İmtiyaz usulü daha çok doğal tekellerde başvuru-
lan bir usuldür. Bir kamu hizmetinin yürütülmesi 
için, hizmetle ilgili idareyle, bir tek özel hukuk tüzel 
kişisi arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşmeye 
dayalı olarak kamu hizmetinin yürütülmesine imti-
yaz yöntemi denir.

11. B Eğer malın talebinin fiyat esnekliği sıfır ise aşırı 
yük ortaya çıkmaz. Bu mallar kullanımı zorunlu 
olan temel mallar ve ikâmesi olmayan mallardır. 
Etkinlik açısından aşırı yükün minimum olma-
sı yani talep esnekliği düşük malların vergilendi-
rilmesi arzu edilir. Devletin belirli bir miktar vergi 
hasılasını minimum aşırı yük yaratarak elde etme-
si için talep esnekliği düşük olan malları yüksek 
oranda, talep esnekliği yüksek olan malları ise dü-
şük oranda vergilemesi gerekir. Bu kurala “Ram-
sey Kuralı” adı verilir.

12. B Artan oranlı tarifede matrah arttıkça matraha tat-
bik edilecek vergi oranı da artmaktadır. Örneğin; 
gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi.

13. C İkame etkisine göre, ücret düştükçe boş zamanın 
alternatif maliyeti azalacağı için kişi boş zaman 
talebini arttırır. Böylece emek arzı azalır.

14. B Ortalama vergi oranı = Ödenen vergi / Matrah
950 TL kazancı olan kişinin;
İlk 150 TL’si için 150 x %5 = 7,5 TL
300 TL’si için 300 x %10 = 30 TL
450 TL’si için 450 x %20 = 90 TL
50 TL’si için 50 x % 30 = 15 TL
Toplamda 142,5 TL vergi ödenecektir.
Ortalama vergi oranı = 142,5 / 950 = %15

15. D Aşağıdaki durumlarda verginin tamamı tüketiciye 
yansır:

 • Arz eğrisinin tam esnek olması yani yatay arz eğ-
risi

 • Talep eğrisinin tam inelastik olması yani dikey ta-
lep eğrisi
Bu durumlarda tüketici malın üzerine konulan ver-
gilerden kaçamaz ve verginin tamamını öder.

16. E Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve 
cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin 
mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde 
bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel ki-
şiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa 
bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Söz 
konusu kişilerin bu ödevleri yerine getirmemeleri 
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının 
varlığından tamamen veya kısmen alınamayan 
vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yeri-
ne getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm 
Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’de-
ki temsilcileri hakkında da uygulanır. Temsilciler 
veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri 
vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

17. B Mutlak yansıma, belirli bir vergi artışının gelir dağı-
lımı üzerinde meydana getirdiği etkidir. Bu yansı-
ma türünde kamu harcamaları sabit kabul edilirse, 
bir vergideki gelir artışının toplam talebi azaltma, 
işsizlik gibi bir takım makro etkileri, bu etkilerin de 
gelir dağılımını etkilediği görülecektir.
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18. E Klasik Mali Yaklaşım’a göre kamu açıklarının ve 
dolayısıyla kamu borçlanmasının tek istisnası (al-
tın kural) bu açıklara neden olan harcamaların 
uzun döneme yayılan yatırım harcamaları olması-
dır. Böylece borçların faiz ödemeleri bu yatırımla-
rın gelecekteki getirileri ile karşılanacaktır.

19. B Program kredisi; Hazine ve Maliye Bakanlığı ta-
rafından ülkenin makroekonomik programları 
çerçevesinde, doğrudan veya Hazine garantisi 
altında, kamunun finansman ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla herhangi bir dış finansman kayna-
ğından sağlanan finansman imkânıdır.

20. C Devamlı, itfaya tabi olmayan borçlar; devletin bir 
vadeye bağlamadığı ve ödenmesini taahhüt et-
mediği borçlardır. Devletin anaparayı ödeme yü-
kümlülüğü altına girmediği, sadece düzenli olarak 
faiz ödemekle yetindiği uzun vadeli bir borçlanma 
türüdür. Alacaklı bu borcu vermekle her yıl belli 
bir faiz almayı garanti etmekte, fakat anaparayı 
isteme hakkından daha başlangıçta vazgeçmek-
tedir. Bunun karşılığı çok yüksek faiz kazancıdır. 
Devlet süre açısından anapara ödemesini diledi-
ği zamanda yerine getirme serbestisine sahip bu-
lunmaktadır.

21. A Devlet nominal değerinin altında sattığı devlet iç 
borçlanma senetlerine nominal değerinden öde-
me yapmayı taahhüt ediyorsa burada başaba-
şın altında ihraç söz konusudur. Bu durumda elde 
edilen kazanç ihraç primidir.

22. C Kira sertifikaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Var-
lık Kiralama Anonim Şirketince, kendi nam ve 
sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın 
almak veya kiralamak suretiyle devralınan var-
lıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzen-
lenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen 
gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını 
sağlayan menkul kıymetlerdir. Tasarruf sahipleri-
nin kira sertifikasıyla elde ettikleri gelir kira geliri 
payıdır.

23. B Konsolidasyon, kısa süreli borçların uzun süreli 
veya süresiz borç haline getirilmesidir. Bu işlem-
de süresi dolmuş devlet tahvilleri daha uzun süreli 
tahvillerle değiştirilmektedir. Yani yeni bir borç söz 
konusu olmamakta sadece eski borcun şartların-
da değişiklik olmaktadır. Çoğu zaman alacaklıya 
yeni bir takım menfaatler tanınmaktadır. Bu saye-
de devlet kısa vadeli borçlarını ödeme külfetinden 
kurtulur.

24. D Genel bütçe kapsamındaki idareler ile özel büt-
çe kapsamındaki idareler arasındaki temel fark, 
genel bütçeli idarelerin kendi gelirleri olmayıp hiz-
met maliyetlerini vergi gelirleri ile karşılamalarıdır. 
Özel bütçeli kuruluşların gelirleri ise, genel bütçe-
den aktarılan gelirler yanında kendi öz gelirlerin-
den de oluşmaktadır. Özel bütçeli kuruluşlar daha 
çok eğitim, sağlık gibi fiyatlandırılabilir hizmetler 
üreten kuruluşlardır.

25. C Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderle-
rinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini 
yükümlülük altına sokacak kanun tekliflerinin geti-
receği malî yük, orta vadeli program ve malî plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesapla-
nır ve tekliflere eklenir.
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26. A Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, ge-
lecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahmin-
leri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile 
kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren 
ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta va-
deli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar 
Resmî Gazete’de yayımlanır.

27. D Bütçe hakkı, devletin nerelere, ne ölçüde para 
harcaması gerektiğine ve bu harcamalar dolayı-
sıyla da halka ne gibi yükümlülükler yükleneceği-
ne, milletin veya millet adına karar vermeye yetkili 
temsili meclislerin söz sahibi olmaları durumudur. 
Bütçe hakkı çerçevesindeki ilk belge 1215 tarihli 
Magna Carta’dır.

28. E Adem-i tahsis, bütçenin genellik ilkesinin bir ge-
reğidir. Belirli bir gelir, belirli bir gidere tahsis edi-
lemez. Bütün gelirler bütçe kanunu ile belirtilen 
giderlere harcanır. Kamu gelirlerinin tamamı tüm 
kamu hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilir. 
Böylece bazı devlet dairelerinin bütçe ile kendile-
rine ayrılmış olan ödenek miktarını kendi özel ge-
lirleri ile arttırmaları önlenmiş olur.

29. A Performans bütçe sisteminin en önemli özelliği, 
giderlerin kategoriler itibarıyla değil de işlev, prog-
ram, iş veya proje itibarıyla sınıflandırılmasıdır. 
Performans bütçe, satın alınan mal ve hizmetler 
yerine devletçe yapılan işlere önem vermektedir. 
Ayrıca tamamlanan işlere ve onların maliyetine 
ilişkin imkanlar ölçüsünde fazla sayısal bilgilere 
ihtiyaç göstermektedir. Performans bütçede he-
sapların maliyet esasına dayanması gerekmekte-
dir. Böylece üretim maliyetinin seviyesi ile üretimin 
miktarı arasındaki ilişki ortaya konulabilmektedir.

30. E Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edil-
memiş amme alacakları Maliye Vekaletince belir-
tilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir 
ay içinde ödenir.

31. C Vergi Usul Kanunu’ndaki hükümler genel bütçe-
ye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idare-
lerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar 
hakkında uygulanır. Bu vergi, resim ve harçlara 
bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna ta-
bidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim 
ve harçlar hakkında da uygulanır. Gümrük idare-
leri tarafından alınan vergi ve resimler Vergi Usul 
Kanunu’na tabi değildir. Bu vergi ve resimlerle ilgi-
li olarak 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 242. maddesi hükümleri uygulanır.

32. D Bilanço esasından işletme hesabı esasına ge-
çiş: İş hacmi bakımından I inci sınıfa dahil olan 
tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu 
takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip 
eden hesap döneminden başlayarak II nci sınıfa 
geçebilirler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmi kanunda belirti-
len hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olur-
sa
2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi kanunda be-
lirtilen hadlere nazaran %20’ye kadar bir düşük-
lük gösterirse
İşletme hesabı esasından bilanço esasına ge-
çiş: İş hacmi bakımından II nci sınıfa dahil tüc-
carların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu 
takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip 
eden hesap döneminden başlayarak I inci sınıfa 
geçerler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmi kanunda belirti-
len hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olur-
sa
2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi kanunda be-
lirtilen hadlere nazaran %20’ye kadar bir fazlalık 
gösterirse
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33. D Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetler-
de tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanna-
me verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün 
beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi 
ziyaı olmamış sayılır. Ayrıca mükellefe tebliğ edil-
mek şartı ile yeniden 15 günlük bir mühlet verilir.

34. A Ticari işletmeye ait amortismana tabi iktisadi kıy-
metlerin elden çıkarılması ile sağlanan gelir ticari 
kazanç kapsamında vergilendirilir.

35. B II. Derece Genel Usulsüzlük Suçları:
 • İşe başlama dışındaki bildirimlerin yapılmaması
 • Defterin tasdiki zamanından sonra ama 1 ay için-

de yaptırılması
 • Vergi karnesinin süresi 15 gün geçtiği halde bile 

alınmamış olması
 • Muhafaza ve ibraz edilmesi gereken belgelerin 

bulunmaması

36. E İradi maliye politikasında 3 gecikme söz konusu-
dur. Etki ya da tepki gecikmesi, bir maliye politi-
kası uygulamasının başlaması ile bunun ekonomi 
üzerindeki etkisi arasında ortaya çıkan gecikme-
dir.

37. C Durgunluk ya da depresyonla mücadelede kamu 
harcamaları artışı ile beraber vergi indirimi uygu-
lanmalıdır. Bu da bütçe açığına sebebiyet vere-
cektir.

38. A Enflasyon dönemlerinde ticari banlardan borçla-
nılması durumunda, ticari bankalar borçlanma se-
netlerini karşılık gösterip kredi verirler. Bu durum 
kaydi para yaratarak işlem hacmini genişletir ve 
enflasyonu körükler.

39. C Yatırım talebi faiz esnekliği sıfır olduğunda IS eğ-
risi dik bir doğru şeklindedir. Bu durum Keynes ta-
rafından ele alınmıştır. Böyle bir ekonomik süreçte 
gelir artışı ancak IS eğrisini sağa kaydıracak po-
litikalar ile mümkündür. Bu amaçla kamu harca-
maları artışı ve vergi azalışı şeklinde genişletici 
maliye politikası kullanılmalıdır.

40. B Kamu gelir ve giderleri arasında yer ve zaman ba-
kımından uyum sağlanması işlemlerine hazine 
işlemleri adı verilir. Bunlar Klasik hazine işlemleri-
dir.

Çözüm Bitti.
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