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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. B Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgi-
li olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç 
6 ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye 
sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, iliş-
kin olduğu kesin hesap kanun teklifinin verilme-
sinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclise 
sunar. Kesin hesap kanunu teklifi ve yeni yıl bütçe 
kanunu teklifi Mecliste birlikte görüşülür ve basit 
çoğunlukla karara bağlanır.

2. C Yüksek Seçim Kurulu 1950 yılında kurulmuş ve 
ilk kez 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir. Kamu 
Denetçiliği Kurumu, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
RTÜK, DDK ilk kez 1982 Anayasası’nda düzen-
lenmiştir.

3. C Anayasa’ya aykırılık meselesinin oluşması halin-
de, davayı gören mahkeme Anayasa Mahkeme-
sine başvurduğunda, Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 
1982 Anayasası’na göre somut norm denetimin-
de Anayasa Mahkemesi; işin kendisine noksan-
sız olarak gelişinden başlamak üzere en geç  
5 ay içinde karar vermezse iptal talebinde bulu-
nan mahkeme davayı kural olarak yürürlükteki ka-
nun hükmüne göre sonuçlandırır. Ancak Anayasa 
Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar ke-
sinleşinceye kadar gelirse talepte bulunan mah-
keme buna uymak zorundadır. 

4. B 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunul-
mazlığının kaldırılması kararına karşı, kararın 
Anayasa’ya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddi-
asıyla iptali için, hem kendi dokunulmazlığı kaldı-
rılan ilgili milletvekili ya da bir başka milletvekili, 
Anayasa Mahkemesine kararın alındığı tarihten 
başlayarak 7 gün içerisinde başvurabilir. Anayasa 
Mahkemesi iptal istemini 15 gün içerisinde kesin 
karara bağlar.

5. D Hizmet yerinden yönetim kuruluşları (kamu idare-
leri) “belirli bir ya da birkaç kamu hizmetini ya da 
faaliyetini yürütmekle görevli, tüzelkişiliğe sahip 
idare teşkilatı birimi” dir. Kanunla veya Cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle kurulurlar. Organları 
atama usulüyle göreve gelirler. Merkezi idarenin 
vesayet denetimine tabidirler. İhtisaslaşma pren-
sibi çerçevesinde kurulurlar. Bir mala özgülen-
dikleri için mal topluluklarıdır. Hizmeti tüm ülkede 
yürütürler. 

6. C Büyükşehir belediyesi başkanının teklifi üzerine 
Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. 

7. D Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzel kişile-
ri yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı  
Cumhurbaşkanı tarafından alınır. 

8. E İdarenin idari sözleşmeleri şunlardır:
• İmtiyaz
• İltizam
• İstikraz
• Müşterek Emanet
• Orman işletme sözleşmeleri
• İdari hizmet sözleşmesi
• Yeraltı ve üstü servet sözleşmeleri

Kamu özel işbirliği sözleşmeleri, yap işlet, yap iş-
let devret, abonman sözleşmeleri ile ihaleler ise 
özel hukuk sözleşmesidir. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. E Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıldır. Görev 
süresi sona eren tekrardan seçilemez. 

10. B 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre 
bağlantı iddialarının mahkemelerce kabul edilme-
mesi halinde 15 gün içinde davalar aynı yargı çev-
resinde ise bölge idare mahkemesine farklı yargı 
çevresinde ise Danıştay’a itiraz edilir. 

11. D TCK’nın 8. maddesine göre Türkiye’de işlenen 
suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fii-
lin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi 
veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halin-
de suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır. Suç; Türk kara 
ve hava sahaları ile Türk karasularında, Açık de-
nizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk 
deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, Türk 
deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlar
la, Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır 
ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sa bit platform-
larda veya bunlara karşı, işlendiğinde Türkiye’de 
işlenmiş sayılır. Türk ticaret gemileriyle suç ya-
bancı devlet karasularında işlendiği takdirde suç 
Türkiye’de işlenmiş sayılmaz. 

12. B Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesine göre, kasıtlı 
bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha 
az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl için-
de ve farklı zaman larda ikiden fazla işleyen kişiye 
itiyadi suçlu denir. 

13. E Türk Ceza Kanunu’nun 58. maddesine göre, ön-
ceden işlenen suçtan dolayı ve rilen hüküm kesin-
leştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, 
tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın 
infaz edilmiş olması gerekmez. Tekerrür hüküm-
leri, önce den işlenen suçtan dolayı; a) Beş yıldan 
fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, 
bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, 
beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para 
cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz 
edildiği tarihten itibaren üç yıl, Geçtikten sonra iş-
lenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Tekerrür ha-
linde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz 
rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında 
cezanın infazından sonra denetimli serbestlik ted-
biri uygulanır. 

14. A Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75. maddesine 
göre, bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli 
veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapıla-
bilmesine ya da vücut tan kan veya benzeri biyo-
lojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 
alınabilme sine; Cumhuriyet Savcısı veya mağdu-
run istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum-
huriyet Savcısı tarafından karar ve rilebilir. 
Cumhuriyet Savcısının kararı, yirmi dört saat için-
de hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. 
Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde ka-
rarını verir. Onaylanma yan kararlar hükümsüz ka-
lır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 

15. C Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182. maddesi-
ne göre, duruşma herkese açıktır. Genel ahlâkın 
veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 
hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının 
kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 
Duruşma nın kapalı yapılması konusundaki gerek-
çeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

16. C On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hü-
kümlerde, Yargıtay, incelemelerini uygun görmesi 
halinde duruşma yoluyla yapabilir. 

17. E Verme edimlerinde, borçlu bir şeyi vermek ya da 
bir hakkı devretmek yoluyla borcunu ifa etmekte-
dir. Buna karşılık yapma edimlerinde borçlu bor-
cundan bir sonuç oluşturmak suretiyle, yapmam 
edimlerinde ise belli bir davranışta bulunmaktan 
kaçınmak suretiyle borcunu yerine getirmektedir. 
Dolayısıyla mevcut soruda cevap E seçeneğidir. 
Zira kira konusu malın kullanım hakkının devri bir 
verme edimi niteliğindedir.

18. B Eksik borçlar, alacaklının borçluyu ifaya zorlaya-
madığı, ancak borçlu tarafından ifa edildiği tak-
dirde de iadesi talep edilemeyen borçları ifade 
etmektedir. Bunlar;

• Zamanaşımına uğramış borçlar,
• Kumar ve bahis borçları,
• Evlenme aracılığından kaynaklanan borçlar,
• Ahlaki bir ödevin ifasından kaynaklanan borçlar,
• Konkordatodan arta kalan borçlardır.

Hak düşürücü süreye uğramış olan borçlar ise ta-
mamıyla sona erdiğinden eksik borç olarak nite-
lendirilmeleri mümkün değildir. 

19. D Soruda verilen kanun hükmü, borçluya, aynen 
ödeme kaydının bulunmadığı durumlarda, dilerse 
yabancı para ile dilerse de Türk parası ile ödeme 
yapma imkânı sunmaktadır. Bu ise kanunen ta-
nınmış bir seçimlik yetki niteliğindedir. Zira seçim-
lik yetki, ya kanunen ya da tarafların anlaşması 
ile, asıl edime alternatif bir yedek (ikame) edimin 
başlangıçta kararlaştırılmasıdır. 

20. C Yapı malikinin sorumluluğu, kurtuluş kanıtı geti-
rilemeyen bir olağan sebep sorumluluğu halidir. 
Yapı kavramı insan eliyle oluşturulan ve toprağa 
azçok bağlı eserleri ifade etmektedir. Yapı mali-
ki, hem yapım bozukluğundan hem de bakım ek-
sikliğinden sorumlu tutulabilirken, intifa ve oturma 
hakkı sahipleri sadece bakım eksikliği ile sınır-
lı olarak sorumludurlar. Kiracıları ise herhangi bir 
şekilde bu sorumluluk kapsamında değerlendir-
mek mümkün değildir. 

21. E TBK md. 54 uyarınca bedensel zararlar;
1. Tedavi giderleri, 
2. Kazanç kaybı,
3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilme-

sinden doğan kayıplar,
4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan ka-

yıplar olarak ifade edilmiştir. 
Ölenin yakınlarının uğradığı maddi kayıplar ise 
ancak destekten yoksun kalma tazminatı kapsa-
mında tazmin edilebilir ve bir bedensel zarar ka-
lemi değildir.

22. C Takas; aynı cinsten, karşılıklı ve muaccel alacak-
ların varlığı halinde gündeme gelen ve tek taraf-
lı bir irade beyanıyla daha az olan borcun sona 
ermesine, diğerinin ise o oranda azalmasına se-
bebiyet veren bir hukuki işlemdir. Zamanaşımına 
konu bir borcun da takası mümkündür. Zira TBK 
md. 139/III’e göre;
“Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, an-
cak takas edilebileceği anda henüz zamanaşımı-
na uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir”.



3. 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

6 Diğer sayfaya geçiniz.

23. D Olayda A, babasından kalan saati arkadaşı B’ye 
kendi rızasıyla vermek suretiyle, onu emin sıfatıy-
la zilyet kılmıştır. Ancak sonradan B’nin elinden rı-
zası dışında hırsız H’ye geçen saat üzerinde artık 
emin sıfatıyla zilyetlikten bahsetmek imkânı bu-
lunmamaktadır. Bu sebeple C, emin sıfatıyla zilyet 
değildir. Dolayısıyla ondan malı satın alan Ü’ye 
sahibinin elinden rızası dışında çıkan bir taşınır 
malı alan üçüncü kişi olarak yaklaşılması gerek-
mektedir. Bu açıdan Ü, iyiniyetli olsa dahi, malın 
mülkiyetini teslim anında kazanamayacaktır. An-
cak Ü’nün iyiniyetini muhafaza ederek malı 5 yıl 
boyunca asli zilyetliğinde bulundurması halinde 
kazandırıcı zamanaşımı ile malik olabilme ihtima-
li unutulmamalıdır. Ayrıca Ü, iyiniyetli haksız zilyet 
olduğundan ona karşı açılacak taşınır davası, ma-
lın zilyedinin elinden rıza dışında çıkmasından iti-
baren 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

24. C Ayırt etme gücünden yoksun ve hakkında akıl 
hastalığı sebebiyle kısıtlama kararı alınmış olan 
A, tam ehliyetsiz statüsündedir. Zira ayırt etme 
gücü bulunmayan kişiler tam ehliyetsiz olarak sı-
nıflandırılmaktadır. Tam ehliyetsizlerin yaptıkları 
hukuki işlemler, birkaç istisnai hal dışında, kesin 
hükümsüzlük yaptırımına tabidir. Burada, her ne 
kadar ivazsız bir işlem söz konusu olsa da A’nın 
tek başına bir sözleşmeye taraf olabilmesi müm-
kün değildir. Dolayısıyla A ile yapılan bağışlama 
sözleşmesi kesin hükümsüzdür.

25. B Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast 
veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sür-
me, terk ve akıl hastalığıdır. Genel sebepler ise 
evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı 
boşanma ve ortak yaşamın tesis edilememesidir. 

26. E Saklı paylı mirasçılar;
• Mirasbırakanın altsoyu,
• Mirasbırakanın annesi ve babası ve
• Mirasbırakanın sağ kalan eşidir.

27. A Somut olayda B’nin zilyetliği feri ve doğrudan zil-
yetlik iken A, malın asli ve dolaylı zilyedi duru-
mundadır. A, dolaylı zilyetliğini C’ye devretmiştir. 
Bilindiği üzere bir malın dolaylı zilyetliğinin devri 
zilyetliğin havalesi olarak isimlendirilmektedir. 

28. D Kural olarak taşınmaz mülkiyetini geçiren işlem 
tescil işlemidir. Hatta bu sebepten tescilin olum-
suz hükmü “tescil yoksa, ayni hak da yoktur.” 
şeklinde ifade edilmektedir. Ancak bazı istisnai 
durumlarda tescil gerçekleşmeden de taşınmaz 
mülkiyetinin kazanılması gündeme gelebilmekte-
dir. Bunların en bilinen örnekleri; miras, kamulaş-
tırma, cebri icra, işgal ve mahkeme kararıdır. İflas 
ise bir tescilsiz kazanma hali olarak kabul edile-
mez.

29. D Soruda yer alan seçeneklerden yanlış olan D se-
çeneğidir. Çünkü ticari işletme sahibinin veya bir 
ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanunen 
değişir veya yetkili makamlar tarafından değiş-
tirilirse unvan olduğu gibi kalabilir. Bu durumda 
ticaret unvanında değişiklik yapılması zorunlu de-
ğildir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

30. B Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bi-
lişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da 
sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açık-
lamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, 
bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde iti-
razda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubu-
nun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun 
olduğunu kabul etmiş sayılır. 

31. D Adi ortaklık 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
düzenlenen ve tüzel kişiliğe sahip bulunmayan bir 
şirkettir. Bu şirkete gerçek veya tüzel kişiler ortak 
olabilir. Kural olarak şirket malları üzerinde ortak-
lar elbirliğiyle maliktir. Şirket tüzel kişiliği olmadığı 
için şirket borçlarından bütün ortaklar birinci dere-
ceden ve müteselsilen sorumludur. 

32. A Komandit şirkette komanditer ortak kişisel eme-
ğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. 
Bunun dışında devrolunabilen ve nakden değer-
lendirilebilen her türlü değer sermaye olarak ko-
nulabilir. 

33. B Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe 
ibrazında ödenir. Böyle bir poliçenin düzenlenme 
gününden itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ib-
razı gerekir. Düzenleyen bu süreyi kısaltabileceği 
gibi, daha uzun bir süre de belirleyebilir. İbraz sü-
releri cirantalar tarafından kısaltılabilir. Dolayısıy-
la görüldüğünce ödenecek poliçelerde ödememe 
protestosu keşide tarihinden itibaren bir yıl içinde 
çekilmelidir. Fakat poliçenin ilk arzı vadenin son 
gününde olmuşsa, protesto o günün ertesi günü 
de çekilebilir. Soruda kural olarak denildiği için bu 
sorunun doğru cevabı B olacaktır. 

34. A Bononun geçerlilik unsurlarından biri de kayıtsız 
ve şartsız belirli bir bedel ödeme vaadini içerme-
sidir. Şayet bu bedelin ödenmesi belirli bir kay-
da tabi tutulursa bono geçersiz olur. B, C, D ve 
E seçeneklerinde bedelin ödenmesi bir kayda ve 
şarta tabi tutulmuştur. Bu sebeple bono geçersiz 
olur. Hâlbuki A seçeneğinde bedelin ödenmesi 
herhangi bir kayda tâbi tutulmamıştır. Bedel sa-
dece yabancı para birimi olarak belirlenmiş ve bu 
bedele ilişkin aynen ödeme kaydı konulmuştur. 
Kambiyo senetlerinde bedelin yabancı para birimi 
üzerinden belirtilmesine engel bir durum söz ko-
nusu değildir.

35. A İcra dairesi bağımsızdır. Yaptığı işlemlerle ilgili her 
makam ve merci ile doğrudan muhabere edebilir. 
İcra mahkemesine bağlı olmadığından işlemleri-
ni yaparken İcra Mahkemesinden talimat almaz. 
Mahkemeye bağlı değilse de, İcra Mahkemesi-
nin daimi gözetim ve denetimi altındadır. İstisnai 
olarak icra dairesi bazı durumlarda icra mahke-
mesine danışarak hareket etmek zorundadır. Ör-
neğin; Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir 
miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasar-
ruf olunan bir mal hissesi gibi başka nevi malların 
satılması gerekirse icra memuru satışın nasıl ya-
pılacağını icra mahkemesinden sorar. Her asliye 
mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar 
icra dairesi bulunur, her icra mahkemesinin 
yargı çevresinde değil.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

36. B İcra hukukundaki bazı dönemlerde bir takım sos-
yal düşünceler nedeniyle borçluya karşı belli bir 
süre icra takip işlemi yapılamaz. Bu durumlara 
talik halleri adı verilir. Talik halleri: Borçlunun eşi 
ile kendisi veya eşinin alt ve üst soyunun ölümü; 
borçlunun ölümü; borçlunun tutuklu, hükümlü, as-
ker veya ağır hasta olması halidir. Borçlunun ağır 
hastalığı talik haliyken çocuğunun ağır hastalığı 
talik hali değildir.

37. D İcra hukukunda, alacaklıların birden fazla olması 
durumunda, alacakların ödenme sırası aşağıdaki 
gibidir:

• Rehinli alacaklar
• Devletin malın aynından doğan kamu alacakları
• İmtiyazlı alacaklar

BİRİNCİ SIRA:
a)i şçi alacakları
b) nafaka alacakları
c) işverenin işçiler tarafından kurulan derneklere ve 

yardım sandıklarına olan borçları
İKİNCİ SIRA: Velayet ve vesayetten doğan ala-
caklar
ÜÇÜNCÜ SIRA: Özel kanunlarda imtiyazlı olduğu 
belirtilen alacaklar.

• İmtiyazsız alacaklar

38. C İhtiyati haciz kararı dava devam ederken alınmış-
sa, ihtiyati haczi korumak için hüküm tebliğinden 
itibaren 1 ay içerisinde icraya konulmalıdır.

39. E İflas idaresi 3 üyeden oluşur ve birinci alacaklılar 
toplantısı teklif eder icra mahkemesi seçer. 

40. A İflasta tasfiye usulunü iflas idaresi değil iflas dai-
resi belirler. Tasfiye usulünü belirleme süresi ise 2 
aydır.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. C Joseph A. Schumpeter 18831950 yılları arasında 
yaşamış Avusturyalı, iktisat profesörüdür. Yeni-
lik konusundaki düşüncelerini, 1942 yılında kale-
me aldığı Capitalism, Socialism and Democracy 
adlı eserinde yaratıcı yıkım yaklaşımı çerçeve-
sinde ele alan Schumpeter’in yaratıcı yıkım tezi-
ne Marx’ın artı değer kuramı kaynaklık etmiştir. 
Schumpeter’e göre, kapitalist mekanizmayı ça-
lıştıran ve çalışmasını devam ettiren; yeni tüke-
tim maddeleri, yeni üretim metotları, yeni ulaşım 
metotları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlen-
me tipleri, çeşitleridir ve bütün bunlar kapitalist 
teşebbüs tarafından yaratılmışlardır. Yeni milli pa-
zarların veya dış piyasaların açılması; el sanatları 
atölyelerinden, yoğun ve büyük işletmelere geçiş, 
kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan içinden 
bir ihtilal, yenilenme havasında tutmakta; bütün 
bu elemanlar gene devamlı olarak eski faktörleri 
yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu “Yaratı-
cı Yıkım Gelişimi” kapitalizmin esas temeldir; ister 
istemez her kapitalist teşebbüs er geç bu gelişime 
ayak uydurmak zorundadır.

2. B Samuelson sayısal faydayı reddetmiş, bunun yeri-
ne sırasal fayda ve piyasa davranışlarına dayanan 
Açıklanmış Tercihler Teoremi’ni öne sürmüştür. 
Bu teoreme göre bireylerin piyasadaki tercihlerin-
den farksızlık eğrilerine ulaşılabilir ve bu durum-
da hiç bir değer yargısı fayda analizinin konusunu 
teşkil etmez.

3. D İhtiyaç: Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin 
edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duygudur. 
İhtiyaçlar mal ve hizmetlerle tatmin edilir.
İhtiyaçların Özellikleri

• İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. 
• İhtiyaçlar şiddet bakımından farklılık gösterir. 
• Tatmin edildikçe ihtiyaçların şiddeti azalır. 
• Bazı ihtiyaçların tatmin edildikçe şiddeti artar. 

(Bağımlılık yaratan ihtiyaçlar)
• İhtiyaçları tatmin eden mallar birbirini ikame ede-

bilir.

4. E 

Tüketicinin 6. bardak çaydan elde ettiği marjinal 
fayda sıfır ise toplam faydası maksimumdur ve tü-
ketici doyum noktasına ulaşmıştır.
Kardinalist yaklaşıma göre bireysel talep eğri-
si marjinal faydanın pozitif değerler alan kısmı ile 
çakışıktır. Bu nedenle bireysel talep eğrisi 6 birim 
bardak çay tüketiminde yatay ekseni kesmekte ve 
malın fiyatı bu tüketim düzeyinde sıfır olmaktadır.
Tüketici faydasını maksimize ettiğinde her mala 
harcanan son liraların marjinal faydaları birbirine 
eşit olur. Yani tüketici dengeye gelir.
Toplam faydanın maksimum olması fayda mak-
simizasyonu anlamına gelmez, doyum noktasını 
gösterir.

5. A Farksızlık eğrilerinin varlığı, tüketicinin araların-
da farksız kaldığı mal sepetlerinin varlığına bağ-
lıdır. Eğer tüketicinin aralarında farksız kaldığı 
mal sepet bileşimi yoksa farksızlık eğrilerinden 
söz edilemez. Böyle bir durum tüketici tercihleri-
nin sözlüksel sıralaması halinde ortaya çıkar. Bu 
hususun arkasında ise, sözlüksel sıralamanın ter-
cihlerin sürekliliği varsayımını geçersiz hale getir-
mesi yatar. 

0 6 x

x
dX

MUX

TUX
TU maxX

60

TUX

MUX
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

6. B U = X + Y şeklindeki fayda fonksiyonuna göre ka-
yıtsızlık eğrisi doğrusal negatif eğimlidir. Bu fonk-
siyona göre X ve Y tam ikame mallardır. Tüketici 
birbirinin tam ikamesi mallar tüketirken sadece 
ucuz mal tüketerek faydasını maksimize eder. Her 
yeni gelir düzeyinde sadece Y malı tüketir. Yani 
köşe dengesi söz konusudur.

PX > PY mal fiyat setine sahip ve tam ikame mal 
tüketen tüketicinin dengeye geldiği noktaların bi-
leşimi gelirtüketim eğrisini vereceğinden gelir tü-
ketim eğrisi Y malı eksenine çakışık oluşur.

7. C 

Birbirlerine paralel iki talep eğrisinin aynı fiyat dü-
zeyine karşılık gelen noktalarının esneklik değeri-
ni kıyaslarken nokta talep esnekliği formülünden 
yararlanırız.
Talep eğrilerinin paralel olması aynı eğime sahip 
olmalarını ifade eder.

·e
P
Q P

Qd
A

AT
T= e

P
Q

Q
P·d

B

BT
T=

D1 // D2 olması nedeniyle eşittir.

QB> QA bu nedenle edA > edB olur. Yani birbir-
lerine paralel talep eğrilerinin aynı fiyat düzeyine 
gelen noktalarından orjine yakın olanın esneklik 
değeri daha büyüktür.

8. D Firmanın idari personel ücret ödemeleri firmanın 
üretim miktarından bağımsız olduğu için, sabit 
maliyet olarak değerlendirilir. Sabit maliyetlerde 
ortaya çıkan azalış toplam sabit maliyet (TFC) eğ-
risinin paralel aşağı kaymasına neden olur.

Q

FC

TFC1

TFC2

O

9. A Çıktının emek esnekliği eL, K emeğin marjinal ürü-
nünün emeğin ortalama ürününe oranıdır.

MP
AP

MP
d
dTP

L L L

MP

e 1

6 8 20 4

6 4 8 4 20 84

·

· ·

, L
L

L
L

L

L

L K

2

2

=

= = - + =

= - + =

,

AP
L
TP

L L L

AP

e MP
AP

2 4 20 4

2 4 4 4 20 36

1 84
36
1 2 33

· ·

· ·,

L
L

L

L K L
L

2

2

= = - + =

= - + =

= = =

X

Y
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B

M1 M2U1 U2
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P
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

10. B Tam rekabetçi firmanın kapanma noktası ortala-
ma değişken maliyetinin minimum noktasıdır.
TC q q q

AVC
q

TVC
q

q q q

AVC q q

2 12 10 300

2 12 10

2 12 10

TVC TFC

3 2

3 2

2

= - + +

= =
- +

= - +

1 2 34444 4444 9

AVC’nin minimum noktasını bulmak için türevini 
alıp sıfıra eşitleriz.

dq
dAVC q

q

q

4 12 0

4 12

3

= - =

=

=

11. C Bir firmanın fiyatı marjinal maliyetin üzerinde be-
lirleyebilme gücü monopol gücü olarak tanımlanır. 
Monopol gücü (Lerner Endeksi) aynı zamanda ta-
lep esnekliğinin tersine eşittir.

. .

,

L E
P

P MC
e

e

e

e

1

2000
2000 400 1

2000
1600 1

1600
2000 1 25

D

d

D

D

= - =

- =

=

= =

12. D Monopolcü rekabetçi firmayla, monopolcü firma-
nın talep eğrisi karşılaştırıldığında monopolcü re-
kabetçi firmanın talep eğrisinin daha yatık olduğu 
görülür. Bu durum esneklikle açıklanabilir. Malla-
rın birbiri yerine ikame edilebilme derecesi, mo-
nopole göre daha kuvvetli olduğundan esneklik 
daha yüksektir. Bu nedenle monopolcü rekabette 
talep eğrisinin eğimi daha düşüktür.

13. C 

Geriye dönük bireysel iş gücü arz eğrisinin po-
zitif eğimli kısmında ikame etkisi gelir etkisinden 
büyüktür. Yani ücret düzeyi yükseldikçe boş za-
manın fırsat maliyetinin artacağını gören işçilerin 
kendilerine ayırdıkları süre azalmaktadır. Bireyin 
çalışmayı, boş zamana tercih ettiği ikame etkisi 
bireysel iş gücü arz eğrisinin pozitif eğimli olduğu 
bölgede daha fazladır. 
Ücretlerdeki değişmenin ikame etkisinin gelir et-
kisini ortadan kaldırması durumunda bireysel arz 
eğrisi dikey eksene paraleldir. 
Bireysel iş gücü arz eğrisinin negatif eğimli kıs-
mında ise gelir etkisi ikame etkisinden büyüktür. 
Ücret düzeyi yükseldikçe bireysel iş gücü arz eğ-
risinin negatif eğimli kısmında çalışmanın fırsat 
maliyetinin artacağını gören işçilerin kendilerine 
ayırdıkları süre artmaktadır. 

Çalışılan Süre
O

W

İE > GE

İE = GE

İE < GE



3. 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

12 Diğer sayfaya geçiniz.

14. D Cournot piyasası modelinde üretim düzeyi; 
 Q

n
n
1C = +

 formülü ile hesaplanır.

n = 4 iken Q
5
4

C =

Cournot modelinde piyasa talebinin 
5
4 ’i karşılan-

maktadır.

Piyasa talebi x 
5
4 500=  x 

5
4  = 400

15. D GSYİH = C + I + G + X – M
X – M = NX
GSYİH = 5000 + 2500 + 800 + 500
GSYİH = 8800 
Soruda amortismanlar ve bütçe açığı kafa karış-
tırmak için verilmiştir. Eğer Safi Yurt İçi Hasıla ve 
Yurtiçi Gelir sorulsaydı kullanırdık.

16. D GSYİH %20 artmış ise deflatör 120 değerini alır.

GSYİH Deflatör = 
‹
‹min

Reel GSY H
No al GSY H x 100

   
‹Reel GSY H

x120 12000 100=

  Reel GSYİH = 10.000

17. D Klasik Dikotomi Yaklaşımına göre reel büyüklük-
lerle parasal büyüklükler birbirini etkilemez. Kla-
sik Dikotominin varsayımları şunlardır: 
Para talebinin faiz esnekliği sıfırdır. 
Paranın dolaşım hızı sabittir. 
Fiyat esnektir. 
Durağan (statik) varsayımlar çerçevesinde sağ-
lanan gelirin tamamının aynı anda sarf edilebile-
ceğini kabul eder. (Gelir ve harcamalar arasında 
eşanlılık mevcuttur.) 
Para sadece değişim aracıdır.

18. E Potansiyel hasıla seviyesinde olan bir ekonomi, 
tam istihdam noktasındadır. Böyle bir durumda 
enflasyonist açığın ortaya çıkabilmesi için ekono-
minin toplam talep hacminin, potansiyel toplam 
talep düzeyinin üstünde kalması gerekir. Yani enf-
lasyonist açığın ortaya çıkması, toplam harcama-
larda meydana gelen artış ile açıklanır. Otonom 
harcamalardaki artış enflasyonist etki yaratırken 
gelir vergisi hasılasındaki artış deflasyonist etki 
yaratır. 

45º

Hasıla
Açığı

AE 45°=Y
AE1

AE2
E1

E2

A0–b.i

A0–b.i

YY1 YN

Denge
(Fiilî)

Hasıla

Potansiyel
(Tam istihdam)

Hasıla

0

Buna göre E seçeneğinde yer alan “gelir vergisi 
hasılasının artması” ifadesi, deflasyonist açık ya-
ratır. Yani gelir vergisi hasılasında meydana gelen 
bir artış, tüketimi düşüreceğinden toplam harca-
malar azalarak AE1 konumundan AE2 konumuna 
gelir. Bu durum ekonomide Yn – Y1 arası mesafe 
kadar hasıla açığı yaratır. Dolayısıyla AE1 ile AE2 
arasında kalan düşey mesafe, deflasyonist açığı 
yansıtır.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

19. A Vergilerin tamamen otonom olduğu dışa kapalı bir 
ekonomide, kamu harcamaları ve vergilerin aynı 
miktarda değişmesi denk bütçenin oluşmasına 
neden olur.

·

·( )

Y
c
c G

Y

Y

1
1

1 1000 1000

1000

0T T

T

T

=
-
-

= =

=

20. E Diğer değişkenler sabitken fiyatlar genel seviye-
sindeki artış reel para arzının azalmasına ve LM 
eğrisinin sola kaymasına neden olurken IS eğrisi-
ni etkilemez.

i

Y
Y1 Y0

IS

O

LM
E1

E0
i0

i1

LM1

P- , M
P -
d n.  reel para arzı . , LM sola kayar.

21. C Tüm ülkelerde ticaret dengesi sağlanmışken, yerli 
paranın nominal değerinde kayıp yaşanması du-
rumunda dış ticaret dengesinde olumlu gelişme-
lerin yaşanması için Marshall  Lerner koşulunun 
sağlanmış olması gerekir. 
ex +em > 1  Marshall  Lerner koşuludur.
Bu koşulun sağlandığı öncüller II ve IV’ tür.

22. D Toplam talep eğrisinin yatıklaşmasını sağla-
yan faktörler; 

• Çarpan katsayısı (ke) arttıkça, (Marjinal tüketim 
eğilimi (c) arttıkça, marjinal tasarruf eğilimi (s) 
azaldıkça, marjinal vergi oranı (t) azaldıkça, marji-
nal ithalat eğilimi (m) azaldıkça); Toplam talep eğ-
risi (AD) yatıklaşır. 

• Yatırımların faize duyarlılığı (b) arttıkça; IS yatıkla-
şır. AD yatıklaşır.

• Para talebinin faize duyarlılığı (h) azaldıkça ve 
• Para talebinin gelire duyarlılığı (k) azaldıkça; LM 

dikleşir. AD yatıklaşır.

23. A Kısa dönem toplam arz eğrisinin konumunu de-
ğiştiren unsurlar;
Nominal ücretlerdeki artış
Teknolojik gelişme
Verimlilik artışı
Beklenen enflasyondaki artış  
Tekelci eğilimlerin azalması
Olumlu arz şokları
Olumsuz (ters) arz şokları
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24. B RASSAL YÜRÜYÜŞ HİPOTEZİ (R. HALL)
Gerek ömür boyu gelir hipotezi ve gerekse sü-
rekli gelir hipotezi, tüketim tahminlerini gelecekte 
elde edilmesi planlanan gelirlere göre düzenlediği 
için bir anlamda ileriye dönük bir yaklaşım sergile-
mektedir. Bu iki modeldeki, geleceğe yönelik ge-
lir tahminleri geçmiş gelirlerle ilişkilendirildiğinden 
daha çok uyarlayıcı bekleyişler yaklaşımı içinde 
kabul edilebilirler.
Bu anlamda rassal yürüyüş hipotezi ise, ge-
leceğe dönük gelir beklentilerinde uyarlayı-
cı beklentiler yerine rasyonel beklentilerin 
konulmasıyla oluşturulmuş bir hipotezdir. 
Rasyonel Beklentiler Hipotezi’nin ortaya çık-
masından sonra R. Hall tarafından 1970’lerde 
geliştirilmiştir.
Bu hipoteze göre, rasyonel beklentiler söz konusu 
olduğundan bireyler gelecekteki gelirlerini doğru 
olarak tahmin ederler ve tüketimlerini de ona göre 
ayarlarlar. Gelirde beklenmedik bir değişme olma-
dığı sürece tüketim de istikrarlı olur.
Tüketimin değişmesi için beklenmedik/tah-
min edilemez ya da öngörülemez olayların 
olması gerekir. Tüketimdeki değişmelerin tah-
min edilemediği durum ise “tüketimin rassal 
yürümesi” olarak adlandırılır.
Bu modele göre, sürprizler olmadığı taktirde, bir 
sonraki dönemin tüketimi, mevcut dönem tüketimi 
Ct ile hata payının (e) toplamına eşittir.
Ct + 1 = Ct + e

25. A Keynes’in yatırım teorisinde önemli yeri olan ser-
mayenin marjinal etkinliği analizine göre yatırım-
ların ömür boyunca sağlayacakları net getirinin 
bugünkü değerleri toplamının, yatırım malının 
bugünkü değerine eşitlenmesi ile kârlılık oranı 
hesaplanır. Buna göre yatırım yapılırken firma, 
sermayenin marjinal etkinliğini piyasa faiz oranı 
ile karşılaştırır ve sermayenin marjinal etkinliği-
nin piyasa faiz oranından büyük olduğu durumlar-
da yatırım yapar. Faiz oranlarındaki artış, firmanın 
sermaye malı talebini düşürdüğünden yatırımları 
da düşürür. Piyasa faiz oranının sermayenin mar-
jinal etkinliğinden büyük olduğu durumda yatı-
rım projesinin bugünkü değeri pozitif değil negatif 
olur. Bu durumda firma yatırım yapmak yerine faiz 
getirisi elde etmeyi tercih eder.

26. A İnterbank kredileri; bankalararası para piyasası 
kredilerini ifade eder. Bir ticari bankanın bir başka 
bankadan aldığı kredi olması nedeniyle pasif he-
sapta takip olunur.

TİCARİ BANKA BİLANÇOSU
AKTİF (FON KULLANIMLARI)          (FON KAYNAKLARI) PASİF

REZERVLER
   a) Serbest rezerv
   b) Zorunlu rezerv

MENKUL KIYMET
   a) Hazine bonosu
   b) Devlet tahvili
   c) Özel kesim tahvili
   d) Hisse senedi

KREDİLER
   a) Kısa vadeli krediler
   b) Uzun vadeli krediler

DİĞER AKTİFLER

MEVDUATLAR
   a) Vadesiz mevduatlar
   b) Vadeli mevduatlar

MEVDUAT DIŞI KAYNAKLAR
   a) Reeskont kredileri
   b) İnterbank kredileri
   c) Sendikasyon kredileri
   d) İhraç edilen menkul 
        kıymetler

SERMAYE

DİĞER PASİFLER
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15 Diğer sayfaya geçiniz.

27. C Tahvil piyasasında beklenen enflasyon tahvil arzı 
ve tahvil talebini bir arada etkileyen değişkendir. 
Beklenen enflasyon tahvil talebi ile ters yönlü iliş-
kili iken, tahvil arzı ile doğru yönlü ilişkilidir. Yani 
beklenen enflasyonda bir azalma tahvil talebi-
ni artırırken (sağa kayarken), tahvil arzını azaltır 
(sola kaydırır).

28. D Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin kesiştiği 
piyasaya Sermaye Piyasası adı verilir. 
Sermaye Piyasası araçları: 

1. Hisse Senedi 
2. Özel Sektör Tahvilleri 
3. Devlet Tahvilleri 
4. KârZarar ortaklığı belgesi 
5. Katılma İntifa Senetleri 
6. Gelir Ortaklığı Senedi 
7. Eurobond 

Varlığa dayalı menkul kıymet sermaye piyasası 
aracı değil para piyasası aracıdır.

29. B A. Smith’e göre toplam dünya serveti sabit değil-
dir. Dış ticaret, uluslararası uzmanlaşma ve işbö-
lümü doğurarak dünya kaynaklarının verimliliğini 
artırır, böylece dünya üretimi ve refahı yükselir. 
Dolayısıyla uluslararası ticaretten her iki taraf da 
kazançlı çıkar.

30. A Tahsisli sistemde kotalar, başvuruda bulunan fir-
malar arasında üretim kapasitesi, ihracat, istih-
dam gibi belirli ölçütlere göre dağıtılır. Kotadan 
pay alanlara ise ithalat izinlerini gösteren bir bel-
ge verilir.

31. D Uluslararası faktör gelir ve giderleri hesabına 
kaydedilecekler:

• Yurt içindeki yabancı sermaye şirketlerinin faali-
yetlerinden kazanıp yurt dışına transfer ettikleri 
kârlar

• Uzun ve kısa süreli yabancı mali yatırımların geli-
ri olarak dışarıya gönderilen paralar (faiz, temettü 
vb.)

• Dış borçlara ödenen faizler
• Geçici olarak yurt dışında çalışan işçilerin gön-

derdikleri ücretler

32. E Mutlak satın alma gücü paritesi yaklaşımına göre, 
bir ülkedeki fiyatlar cari döviz kurlarından diğer 
ülke paralarına dönüştürüldüğünde tüm diğer ül-
kelerde de aynı olmalıdır.
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33. B Gelişme Aşamaları Kuramı’ndaki olgunluk aşa-
masında sınai kesim ekonomide birinci derecede 
önem kazanır ve modern teknoloji kullanımı artar. 
Ayrıca ülke yapım sanayii kapsamındaki tüketim, 
ara malı ve yatırım mallarını kolayca üretebildiği 
gibi teknoloji de yaratabilecek güce erişir.

34. C Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ih-
tiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sok-
maksızın, bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen kalkınmadır.

35. E Lucas modelinde bireylerin becerilerini ortaya çı-
karmak için harcayacakları zamanda sürekli artış 
sağlayan bir politika işgücü başına çıktıda da sü-
rekli artış sağlar.

36. C Bir ülkede gelirin kaç yıl sonra ikiye katlanacağı 
70 kuralı ile hesaplanır.

ü ü ›
›

Ortalama b y me oran
y l70

7
70 10= =

37. C KİT açıklarının kapatılması 24 Ocak 1980 kararla-
rının orta ve uzun dönemli hedeflerindendir. Mali 
disiplinin sağlanması ve dış borçların düzenli ola-
rak ödenmesi de diğer orta ve uzun vadeli hedef-
leridir.

38. E 192330 döneminde demiryolu yapımına öncelik 
verilmiştir. Karayolu yapımı 194660 dönemi için 
önceliklidir.

39. E Şubat 2001 krizi nedenleri:
• TL’nin aşırı değer kazanması
• Yüksek dış ticaret ve cari işlemler açığı
• Kamu bankalarının yüksek görev zararları
• Özel bankaların kur ve faiz riski taşıması
• Bankacılık sektöründe yüksek döviz açık pozisyo-

nu
• Ek rezerv kolaylığı programının yer almaması

40. D 1947 Vaner Planı öngörüleri:
• Dengeli bir kaynak dağılımı ve büyüme
• Zirai kalkınma
• Dış ticaret ve kambiyo rejiminde serbestleşme
• Özel girişimin öncülüğü

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. C Mekanik devlet türünde devlet, bireylerin kendi bi-
reysel faydalarını kolektif olarak gerçekleştirecek 
hizmetleri sağlamak için ortak çıkarları doğrultu-
sunda kurdukları bir örgüttür. Bu devlet türünde 
devlet, toplumda özgürce yapılan seçimler sonu-
cunda bireyler tarafından belirlenir.

2. B Refah ekonomisinde birinci temel teoreme göre 
tam rekabet koşulları altında varılan her rekabet-
çi denge aynı zamanda bir Pareto optimallik nok-
tasıdır. Hiç kimsenin refahını azaltmadan en az 
bir kişinin refahını arttırabiliyorsak bu bir Pareto 
iyileşmedir. Ancak Pareto iyileşmeler sonunda 
öyle bir noktaya gelinir ki en az bir kişinin refahını 
azaltmadan bir diğerininkini arttırma imkânı kal-
maz. İşte bu nokta Pareto optimumunun sağlan-
dığı noktadır.

3. D Doğal tekeller azalan maliyetlerle üretim yapar-
lar, yani üretim boyunca ortalama maliyetler aza-
lır ve bu nedenle marjinal maliyetler her üretim 
miktarında ortalama maliyetlerin altında seyreder. 
Bu durumun sonucu olarak, üretim ölçeği ne ka-
dar büyük olursa firmanın maliyetleri o kadar dü-
şük olacaktır. Bu sektörlerde, büyük ölçekli tek bir 
firmanın çalışması, her biri yüksek maliyetler ile 
çalışacak olan küçük ölçekli birden çok firmanın 
çalışmasından daha etkin olacaktır. Eğer herhan-
gi bir endüstride piyasa talebini tek bir firmanın 
karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşıla-
masından daha etkinse doğal tekel durumu mev-
cut demektir.

4. A Oy değiş tokuşu (Logrolling), farklı tercihleri olan 
seçmenlerin, birbirlerinin tercihlerine oy vererek 
kendi faydalarını sağlayacak olan projelerin kabul 
edilmesini sağlamalarıdır. Oy değiş tokuşu hipote-
zine göre eğer oy çoğunluğu kuralı geçerli olduğu 
durumda hiçbir seçenek tek başına kazanamıyor-
sa herhangi iki birey oy değiş tokuşu yaparak yani 
birbirlerinin projelerine oy vererek faydalarını yük-
selteceklerdir. Oy değiş tokuşu daha fazla sayıda 
kamu projesinin kabul edilmesine neden olacağı 
için kamu harcamalarını arttıran bir uygulamadır.

5. B Cari harcamalar veya tüketim harcamaları hizme-
tin aynı yıl içinde tüketildiği harcamalardır. Yatırım 
harcamaları ise hizmetin faydasının uzun yıllara 
yayıldığı harcamalardır.

6. E Wagner Yasası’na göre kamu harcamalarının ge-
lir esnekliği 1’den büyüktür. Eğitim, sağlık gibi har-
camaların artışı gelir artışından daha fazladır. 
Dolayısıyla bu mallar lüks mal özelliği gösterirler.

7. A Kamu kesimi yaptığı harcama kadar vergi aldığın-
da bu durum denk bütçe olarak adlandırılır. Denk 
bütçe durumunda milli gelir kamu harcamaların-
daki artış kadar artar. Yani denk bütçenin ekono-
mik etkisi genişleticidir. Bu durumda denk bütçe 
çarpanı 1’dir.

8. B Ekonomik krizler, ekonomik nedenler kapsamın-
da gerçekte artış nedenidir. Görünüşte artış du-
rumunda kamu harcamaları artarken kişi başına 
sunulan hizmet değişmemelidir. Ancak enflasyon 
veya deflasyon gibi ekonomik krizlerle mücadele-
de hem kamu harcamaları hem de kişi başına su-
nulan hizmetler artar.
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9. D Ekonominin üretim kapasitesini arttıran veya 
kamu gelirlerinde artış sağlayan harcamalar ve-
rimli kamu harcaması iken diğer harcamalar ve-
rimsiz kabul edilir.

10. D Kamu harcamalarına evrensel sınır getirile-
memesinin nedenleri:

• Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerindeki farklılıklar
• Ülkelerin devlet anlayışlarındaki farklılıklar
• Ülkelerin vergi bilinci ve vergi ahlakındaki farklılık-

lar
• Ülkelerin karşılaştıkları olağanüstü koşullardaki 

farklılıklar

11. E Bütçe içinde yer almadığı halde kamu gelirlerinde 
azalmaya neden olduğu için harcama olarak nite-
lendirilen bir harcama türü de vergi harcamaları-
dır. Vergi harcamaları, belirli sektörleri, faaliyetleri 
ve kişileri teşvik etmek için vergi ödeyicilerin bazı 
giderlerini vergi matrahından kısmen ya da ta-
mamen düşmeleri veya hiç mükellef olmamala-
rı sonucu daha az vergi ödemeleri veya hiç vergi 
ödememeleri dolayısıyla vergi gelirlerinde ortaya 
çıkan azalmadır. Yani vergi harcaması, devletin 
toplamaktan vazgeçtiği kamu geliridir.

12. D Vergilemede aşırı yük, devletin vergi koyması 
sonucu bireylerin piyasadaki tercihlerini değiş-
tirmeleri nedeniyle ortaya çıkan fayda kaybının, 
devletin elde ettiği vergi hasılatından büyük olma-
sı durumunu ifade eder. Devletin bir malı vergi-
lendirmesi sonucunda o malın fiyatında meydana 
gelen değişme malın talep esnekliğine bağlı ola-
rak tüketiciler arasında bir fayda kaybına neden 
olur. Bu fayda kaybının bir kısmı devlete vergi ha-
sılatı olarak gider. Ancak tüketicilerdeki fayda kay-
bı devletin vergi gelirinden daha fazla olur.

13. A Clarke vergi uygulamasına göre, eğer bir seçme-
nin tercihi sonucu değiştirebiliyorsa bu seçmene 
vergi yoluyla tercihini doğru açıklama dürtüsü ve-
rilebilir. Bu vergi diğer seçmenin faydası veri iken 
projenin kazanılabilmesi için gerekli olan mini-
mum açıklanmış fayda değerine eşit olmalıdır.

14. E Tüketim vergilerinde yüksek gelirliler düşük, dü-
şük gelirliler yüksek vergilendirilir, çünkü gelir 
arttıkça tüketime ayrılan pay azalır. Bu durumda 
tüketim vergilerinde gelir arttıkça verginin bütçe 
içindeki payı azalır, gelir azaldıkça verginin bütçe 
içindeki payı artar.

15. C Safi (Net) Artış Teorisi’ne göre gelir, kişinin belir-
li bir dönem içinde yaptığı tüketim ile bu dönem 
boyunca elde ettiği servet artışının toplamıdır. Bu 
teori kişinin her ne olursa olsun bütün gelirlerini 
kapsar. Bu gelirler tüketim ya da servet artışı şek-
linde mutlaka ortaya çıkacaktır.

16. B Sabit, düz oranlı vergilerde matrah arttıkça vergi 
oranı değişmez. Bu durumda düz oranlı tarifede 
gelir arttıkça ortalama vergi oranı değişmez. Ör-
neğin; KDV, kurumlar vergisi vb.

17. C Geriye doğru yansıma, verginin malı ya da üretim 
faktörü satanlar üzerinde kalmasıdır. Ya da üre-
timticaret zincirinin bir önceki halkasına vergi ak-
tarımıdır.

18. A Birincil denge veya faiz dışı bütçe dengesi, bütçe 
harcamalarından faiz ödemeleri çıkarıldıktan son-
ra kalan faiz dışı kısım ile bütçe gelirleri arasında-
ki farktır.
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19. D Ricardocu Denklik Teoremi’ne göre bireyler, bu-
gün ödemekten vazgeçtikleri verginin gelecek ne-
siller tarafından ne kadar ödeneceğini tam olarak 
bilmekte ve bugünkü tasarruflarını gelecekte öde-
necek bu verginin bugünkü değeri kadar arttır-
maktadırlar. Yani devlete borç verenler gelecekte 
bu borca ait faiz yükü nedeniyle bugünden tüke-
tim ve tasarruf kararlarını değiştirerek tasarruf 
yapmayı tercih ederler.

20. B Borç servisi; devlet iç borcu ve devlet dış bor-
cundan doğan anapara ve faiz ödemeleri ile bu 
borçlara ilişkin iskonto giderleri ile ücret ve diğer 
ödemelerin toplamıdır.

21. B Devletin bono ihraç ederek kısa vadeli borç-
lanmasının temel nedenleri şunlardır:

• Bütçe açıklarının finansmanı, bütçe dengesinin 
sağlanması

• Zaman itibarıyla denkleştirme
• Uzun vadeli borçlanmaya hazırlık
• Ekonomide likiditenin aşırı genişlemesi
• Koşulların dalgalı borçlanmaya daha uygun olma-

sı
• Dezenflasyon
• Piyasa faiz oranlarının düşmesi

22. C Süreli borçlarda borç sözleşmesinde yazılı olan 
tarih veya bono ve tahvil gibi devlet borçlanma 
senetlerinin vade tarihi geldiğinde borcun itfasına 
zorunlu (cebri) itfa (ödeme, amortisman) denir.

23. E Borçların borç sözleşmesindeki faiz hükümleri-
ne aykırı olarak yönetilmesine konversiyon denir. 
Borç sözleşmesine aykırı olarak yüksek faizli bor-
cun düşük faizli borca çevrilmesi demektir. Kon-
versiyon, borcun faiz yükünü hafifletmek ve borç 
stokunu azaltmak amacıyla yüksek faizli tahville-
rin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi işlemidir. 
Konversiyon olağanüstü dönemlerde başvurulan 
bir yöntemdir. Konversiyon için en uygun ortam, 
piyasa faizlerinin düştüğü ortamdır. Konversiyon-
da anapara değerleri aynı olan eski borç senet-
lerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz 
konusudur. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının 
yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Kon-
versiyonla birlikte eski borç yerine yeni bir borç 
getirilmiş olmaktadır. Konversiyonda yeni bir borç-
lanma söz konusu olmaktadır ve bu yeni borçlan-
ma için yeni bir kanun çıkarılmaktadır.

24. E Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’a göre haklarında ihtiyati haciz tatbik olu-
nanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde 
haczin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde ala-
caklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi 
itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine 
itiraz edebilirler.

25. D Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı ay-
dan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş 
sayılmazlar:

• Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen 
iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın 
ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benze-
yen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istira-
hat veya seyahat maksadıyla gelenler

• Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde ol-
mayan (mücbir) sebeplerle Türkiye’de alıkonul-
muş veya kalmış olanlar
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26. A Serbest Meslek Erbabı Sayılanlar:
1. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve 

acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükel-
lef olanlar

2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle 
beraber serbest meslek erbabını bir araya getire-
rek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin 
etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest mes-
lek kazancından hisse alanlar

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve 
adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde 
komanditeler

4. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla 
serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini 
takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları

5. Vergi Usul Kanunu’nun 155’inci maddesinde belir-
tilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, 
sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki fa-
aliyette bulunanlar

27. C Gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisi tarifesinin ilk 
gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öder-
ler. Kurumlar vergisinde ise cari dönemin kurum-
lar vergisi oranında geçici vergi ödenir.

28. D Veraset ve intikal vergisi çift artan oranlı bir vergi-
dir. Mirasta yüzde 1 ile yüzde 10 arası, bağış, hibe 
ve hediyede yüzde 10 ile yüzde 30 arası artan 
oranlı bir vergidir. Şans oyunları ile düzenlenen 
yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 
veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’dir.

29. A Vergi ziyaı, genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük-
ten oluşan mali suçları işleyenler vergi dairesi 
tarafından sadece mali cezalara çarptırılır. Kaçak-
çılık, vergi mahremiyetini ihlal, mükellefin özel iş-
lerini yapma gibi cezai suçları işleyenler ise ceza 
mahkemeleri tarafından hürriyeti kısıtlayıcı hapis 
cezasına çarptırılırlar.

30. C Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, 
kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi-
ne yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tara-
fından belirlenir. Kamu idarelerinin bütçelerinin 
stratejik planlarda belirlenen performans göster-
gelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede 
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı büt-
çelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenir.

31. B Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 
politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve ba-
kanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stra-
tejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, 
yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve 
uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlık-
larla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan so-
rumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-
ğı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için 
Millî Eğitim Bakanına, mahallî idareler için Çevre 
ve Şehircilik Bakanına aittir.
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32. E Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, 
Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının 
ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, strate-
jik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekle-
ri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef 
ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyük-
lükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta va-
deli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile 
başlar.

33. B Ön izin ilkesi, mali yıla girilmeden önce bütçenin 
onaylanmış ve kanunlaşmış olmasını öngörür. 
Böylece yasama organı, yürütme organına gelir-
lerin toplanması için izin ve giderlerin yapılabilme-
si için yetki vermiş olacaktır.

34. E Klasik bütçe teorisi, bütçenin denk olması gerek-
tiğini ileri sürmekte olup, bütçe denkliği için kamu 
giderlerinin normal kamu gelirleriyle karşılanma-
sı gerektiğini savunulur. Klasik maliyeciler, devlet 
bütçesini, devlet gelirleri var olduğu oranda har-
cama yapılması düşüncesi içerisinde değerlen-
dirmişlerdir. Klasik bütçe görüşünün temelinde, 
devletin ekonomiye müdahale etmemesi ve kamu 
hizmetlerinin çok sınırlı düzeyde kalması yatmak-
tadır.

35. D Torba bütçe sisteminde ödenekler kuruluşlar dü-
zeyinde ayrıntıya inilmeden toplulaştırılarak veri-
lir. Torba bütçelerde kamu yöneticilerine harcama 
öncesi serbesti verildiği için çağdaş yönetim an-
layışına uygun bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca ay-
rıntılara inilmeden Meclis’te görüşülüp yasalaştığı 
için etkin bir planlama yapılamaz ve denetim za-
yıftır.

36. C Otomatik stabilizatör olarak artan oranlı gelir ver-
gisi esnekliği en yüksek olan vergidir. Kamu har-
camaları içinde ise esnekliği en yüksek olan 
işsizlik sigortası maaş ödemeleridir.

37. A Monetarist görüşe göre ekonomide para arzında-
ki düzensiz dalgalanmalar veya yanlış uygulanan 
para politikaları istikrarsızlıkların temel nedenidir. 
Bu nedenle istikrarsızlıkla mücadelede para poli-
tikası araçları kullanılmalıdır.
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38. B Reflasyon; deflasyon ortamında bulunan veya 
deflasyona kaymakta olan ekonominin yeniden 
tam istihdam denge noktasına getirilmesidir. Def-
lasyonist talep açığının giderilerek ekonominin is-
tikrarlı fiyat koşullarında tam istihdam hacmine 
doğru kaydettiği enflasyonsuz gelişmedir.

39. E Keynesyen Yaklaşım’da toplam talep çok önemli-
dir ve üretim ve istihdam hacmi toplam talep sevi-
yesine bağlıdır. Yani toplam talepteki bir artış tam 
istihdam seviyesine gelinceye kadar üretim ve is-
tihdam seviyesinde bir artışa neden olmaktadır. 
Bu nedenle talebi oluşturan unsurlardaki dalga-
lanmalar ekonomilerde istikrarsızlıklara yol açar. 
Kamu harcamaları ve vergiler, toplam talebi belir-
ledikleri için istikrarsızlığı, işsizliği ve enflasyonu 
önlemede önemli rol oynayan araçlardır. Key-
nesyen Yaklaşım’a göre maliye politikası etkin bir 
istikrar politikası aracıdır. Devlet kamu harcama-
larını ve vergileri bir araç olarak kullanarak toplam 
talebi arttırabilir. Keynesyen Yaklaşım’a göre eko-
nomide likidite tuzağı olduğunda para politikası-
nın etkinliği sıfırdır. Klasiklerin aksine Keynesyen 
iktisatçılar para politikasının ciddi bir durgunluk 
anında etkili olmadığını savunurlar.

40. C Rasyonel bekleyişler varsayımı ilk kez John F. 
Muth tarafından ortaya atılmış ve Robert Lucas, 
Thomas Sargent, Neil Wallace tarafından gelişti-
rilmiştir. Bu varsayıma göre kişilerin bugünkü dav-
ranışlarını belirleyen temel faktör gelecek ile ilgili 
“rasyonel” bekleyişlerdir. Yani, üretici ve tüketici 
olarak bütün kişiler piyasa göstergelerinin hepsini 
yakından izlerler ve ellerindeki düne, bugüne ve 
geleceğe ait bütün bir bilgi setini kullanarak, gele-
ceğe ilişkin beklentilerini şekillendirirler. Bundan 
dolayı kişiler beklentilerinde sürekli ve sistematik 
hatalar değil, sistemli olmayan kısa dönemli, bir 
defalık hatalar yapacaklardır.

Çözüm Bitti.
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