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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. E 1995 Anayasa değişikliği ile yükseköğretim ele-
manlarının ve yükseköğretim öğrencilerinin siyasi 
partiye üye olabilmelerine imkan tanınmıştır. Yük-
seköğretim elemanlarının siyasi partiye üye olma-
ları ancak kanunla düzenlenebilir. Yükseköğretim 
elemanları siyasi partilerin ancak merkez organla-
rında parti görevi alabilir. Parti üyesi olabilmek için 
18 yaşında değil 18 yaşını doldurmuş olmak ge-
rekir. Siyasi partilere yükseköğretim öncesi (lise) 
öğrencileri üye olamaz. 18 yaşını doldurmuş olsa 
dahi lise öğrencilerinin siyasi partilere üye olma-
sı yasaktır. Terör eylemlerinden mahkum olanların 
siyasi partilere üye olamayacağı 2820 sayılı Siya-
si Partiler Kanunu’nda yer alır, Anayasa’da yer al-
maz

2. E 1982 Anayasası’na göre yasama dokunulmazlığı-
nın kaldırılması ve milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşürülmesi kararlarının iptali için milletvekilinin 
kendisi ya da başka bir milletvekili, kararların alın-
dığı tarihten itibaren 7 gün içinde Anayasa Mah-
kemesine başvurur. Anayasa Mahkemesi kesin 
kararını 15 gün içinde açıklar. Milletvekilliğinden 
istifa nedeniyle meclis üyeliğinin düşmesi parla-
mento kararı ile gerçekleştiği için bu kararın iptali 
için de Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

3. B Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
hakkında hem şekil hem de esas bakımından iptal 
davası açılabilir. Dava normun Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak 60 gün içinde 
Anayasa Mahkemesinde açılır. Davayı, TBMM 
üye tam sayısının en az beşte biri (120 mv.) ya da 
TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti gru-
bu açabilir.

4. A 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi iki 
bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır ve bölüm-
ler mahkeme başkanının başkanlığında değil bir 
başkanvekili başkanlığında toplanır. Genel ku-
rul, mahkeme başkanının ya da başkanın belirle-
yeceği başkanvekili başkanlığında en az 10 üye 
ile toplanır. Bölümlerde bireysel başvurular kara-
ra bağlanır. İptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan 
sıfatıyla yürütülecek davalara Genel Kurul bakar. 
Bölümler ve Genel Kurul kararlarını salt çoğunluk-
la alır.

5. D Yönetmelik genel, soyut, kişilik dışı olup uygu-
lanmakla etkisi tükenmeyen düzenleyici işlem-
lerdendir. Belediye meclisince yapıldığı için aynı 
zamanda kolektif işlemdir. 

6. D Büyükşehir belediye meclisi kararları, 7 gün için-
de belediye başkanı tarafından iade edilmez-
se veya başkan tarafından iade edilen kararlara 
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar 
ederse kesinleşir. 

7. E Toplumun ortak hizmetine sunulan mallara orta 
malı denir. Yayla, mera, kışlak harmanyeri, köprü 
ve yollar orta malıdır. Mezarlık ise hizmet malıdır.

8. B İYUK 11. Madde kapsamında idareye yapılan baş-
vuruya idarenin kesin olmayan cevap vermesinin 
dava açma süresine herhangi bir etkisinin olma-
dığına dikkat edilmelidir. Kesin olamayan cevap 
10. Madde kapsamında yapılan başvurulara iliş-
kin düzenlenmiş husustur.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Danıştay’da dokuzu dava biri idari olmak üzere 10 
daire bulunur.

10. C Yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme za-
manına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona 
erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış 
sayılır.

11. B Ceza hukukunda kusurluluğu etkileyen haller şun-
lardır;

 • Yaş küçüklüğü
 • Akıl hastalığı
 • Sağır ve dilsizlik
 • Geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisi altın-

da olma
 • Haksız tahrik
 • Haksızlık yanılgısı
 • Zorunluluk 
 • Amirin emrini ifa
 • Cebir veya tehdit
 • Meşru müdafaada sınırın korku panik heyecanla 

aşılması
Hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedenidir.

12. D Şamil söz konusu doğrudan kastla birden fazla 
kanun hükmünü ihlal etmiştir.

13. B 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış ço-
cuklar bakımından kanunda belirtilen zaman aşı-
mı sürelerinin üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz 
edilemez. 

14. C Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin karar-
da, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik 
bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve 
görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, 
işin niteliğine göre üç ayı geçemez. 

15. D Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mah-
kemelerinde sanığın sorgusundan önce, bölge 
adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde in-
celemenin hemen başlangıcında, duruşmalı 
işlerde inceleme raporu okunmadan önce veri-
lir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında 
bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu husus-
ta re’sen karar veremez. 

16. D Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen 
işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak 
bu süre, zorunlu hâllerde gerekçesi gösterilerek 
bir yıl daha uzatılabilir.

17. E Hakim hukuk boşluğunu doldurmak üzere hukuk 
yaratma yetkisini kullanırken iki şekilde hareket 
edebilir: Ya kıyasa (örnekseme, analogie) baş-
vurur, ya da kendisi bizzat bir hukuk kuralı koyar 
(yaratır). Hâkimin yarattığı hukuk kuralı bir kanun 
hükmü değildir. Diğer bir deyişle hâkimin yarattı-
ğı hukuk kuralının yazılı hukuk kuralları gibi bü-
tün mahkemeleri bağlayıcı niteliği yoktur. Hatta o 
kuralı bizzat yaratmış olan hâkim dahi sonradan 
önüne gelecek benzer anlaşmazlıkta bununla 
bağlı değildir. Eğer yaratılmış olan hukuk kuralı bir 
İçtihadı Birleştirme Kararı şeklinde ise, o takdirde 
bütün mahkemeler bununla bağlıdırlar. Hâkimin 
hukuk yaratması, kuvvetler ayrılığı ilkesini de ze-
delemez.  Ayrıca hâkim hukuk yaratma yoluyla 
boşluk doldururken, Anayasa’daki değer hüküm-
lerini göz önünde tutarak, genel ve soyut bir kural 
öngörmelidir. Sınavlarda sıklıkla sorulan bu so-
ruda düşülmemesi gereken tuzak E şıkkıdır. 



TG-9. 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

5 Diğer sayfaya geçiniz.

18. D Kısıtlama kararı kesinleşince, hemen kısıtlının 
yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân 
olunur. Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilândan 
önce etkilemez. Bir kimse dinlenilmeden savur-
ganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, 
kötü yaşam tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebe-
biyle kısıtlanamaz.

19. C Kanun, edinilmiş malları beş bent halinde 219. 
maddesinde şöyle belirlemektedir:
a) Eşin çalışmasının karşılığı olan edinimler,
b) Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu 

veya personele yardım amacıyla kurulan san-
dık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

c) Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen taz-
minatlar,

d) Kişisel malların gelirleri, 
e) Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Kişisel mallar, eşlerin sahip olduğu mallardan biz-
zat kanun tarafından veya eşler arasında yapılan 
sözleşme dolayısıyla kişisel mal sayılan mallardır. 
Kanun tarafından kişisel mal sayılanlar şunlardır 
(MK m.220):
a) Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yara-

yan eşya,
b) Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait 

bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla 
ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma 
yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri. Buraya 
tüm bağışlar, piyangodan, spor totodan, sayı-
sal lotodan, çekilişlerden kazanılan mal ve pa-
ralar girer.

c) Manevi tazminat alacakları,
d) Kişisel malların yerine geçen değerler.

20. E Eşlerin birlikte oturacakları konutu, yeni kanunun 
kullandığı terimle “aile konutu”nu seçme hakkı eş-
lere tanınmıştır. Gerçekten MK m.186/I’de “Eşler 
oturacakları konutu birlikte seçerler” denilmiştir. 
Eşlerden biri; diğer eşin açık rızası bulunmadık-
ça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshede-
mez, aile konutunu devredemez veya aile konutu 
üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlaya-
mayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine 
rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteye-
bilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz ma-
lın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili 
gerekli şerhin verilmesini isteyebilir (Kanunun bu 
düzenlemesi, şerhin kimin tarafından verile-
ceğine ilişkin tartışmalara sebep olmuştur. Bu 
nedenle, 2004 yılında Tapu Sicili Tüzüğü’nün 
57. maddesine eklenen d bendi ile, “Aile ko-
nutu şerhi için, konutun aile konutu olduğu-
nu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman 
yönetiminden alınmış belge ile birlikte vuku-
atlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı 
aranır” hükmü getirilmiş ve böylece malik ol-
mayan eşin tek taraflı olarak bu şerhi verdi-
rebilmesi imkânı yaratılmıştır. Fakat, Danıştay 
10. Dairesi, 2010/11873 Esas numaralı dosya-
sında, dosyaya konu olan söz konusu Tüzük 
maddesinin iptali hususu karara bağlanınca-
ya kadar YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı ver-
miştir). Aile konutu eşlerden biri tarafından kira 
ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, 
kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı 
hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile mü-
teselsilen sorumlu olur. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

21. C Mirasbırakan öldüğünde eğer 1. Zümre bir miras-
çısı mevcutsa ikinci zümredeki mirasçıların yasal 
mirasçılık ihtimali ortadan kalkmaktadır. Bu se-
beple torun T’nin varlığı, kardeşler K1 ve K2’nin 
mirasçılığına engeldir. Sağ kalan eş ise birin-
ci zümre ile birlikte mirasçı olduğunda mirasın 
¼’üne hak kazanmaktadır. Bu sebeple T: ¾; E: ¼ 
şeklinde bir paylaşım yapılacaktır.

22. E Tapuda kayıtlı olsun veya olmasın ancak özel mül-
kiyete elverişli taşınmazlarda olağanüstü zama-
naşımı söz konusu olabilir. Orta malları, hizmet 
malları, ormanlar, harman yeri, köy hayvanlarının 
sulanmasına mahsus yerler, özel mülkiyete tâbi 
olmayan mer’alarda olağanüstü zamanaşımı ile 
kazanma söz konusu olamaz. 

23. A Raflarda fiyatı ile birlikte mal sergilemek, aksi açık-
ça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça TBK m.8/ıı hükmü 
uyarınca öneri sayılır. Örnek olaydaki durumun 
vitrinde mal sergilemekten farkı, müşterinin sergi-
lenen mala doğrudan el atabilmesidir. Müşterinin 
raftan çorabı alıp sepete koyması kabul sayılmaz. 
Çünkü müşterinin malı satın almaktan vazgeçme-
si kasaya ulaşıncaya kadar mümkündür. Ancak 
bu olayda müşterinin indirimli çorabı kasaya gö-
türmesi öneri sayılmaktadır. Dolayısıyla dükkan 
sahibinin müşterilerine yönelttiği beyan öneri da-
vetidir. Çünkü dükkan sahibi son sözü söyleme 
iradesini kendinde saklı tutma imkanı mevcuttur. 
Diğer bir ifade ile aşırı miktardaki mal talebine yö-
nelik sözleşme yapmayı reddetmek hakkı dükkan 
sahibindedir.

24. C TBK m.31/3 uyarınca yanılan sözleşme yapma 
iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği ki-
şiden başkasına açıklarsa, sözleşme esaslı yanıl-
ma sebebiyle iptal edilebilir. Soruda sözleşmenin 
karşı tarafında yani kişide yanılma söz konusudur.

25. D TBK m.84 uyarınca alacaklıdan, hiçbir menfaati 
bulunmayan kısmi ifayı kabul etmesi beklenemez. 
Bir diğer ifade ile alacaklı, borcun tamamı belli ve 
muaccel ise kısmi ifayı reddedebilir. Ancak kural 
bu olmakla beraber KISMİ İFAYI KABUL ZORUN-
LULUĞUNUN doğduğu bazı istisnalar da mevcut-
tur. Buna göre,
1)  Taraflar sözleşme ile kısmen yapılan ifanın ka-
bul edileceğini kararlaştırabilirler. Bir diğer ifade 
ile alacaklı kısmi ifayı kabul ederse borçlu, bor-
cun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifadan 
kaçınamaz(TBK m.84/ıı).
2) TMK m.2’de öngörülen dürüstlük kuralı gereği 
ifa edilmeyen kısım, borcun tamamı nazara alındı-
ğında sembolik ve cüz’i kalıyorsa kısmi ifayı kabul 
zorunluluğu doğar.
3) TTK m.709/ıı uyarınca hamil kısmi ifayı redde-
demez.
Cins borçlarında işin özelliğinden veya sözleşme-
den aksi anlaşılmadıkça ifa edilecek şeyin seçimi 
borçluya aittir. Seçimlik borçlarda hangi edimin ifa 
edileceğini belirleme yetkisi kural olarak borçlu-
dadır. Bölünemeyen bir edimin alacaklıları birden 
çok ise alacaklılardan her biri borcun tamamının 
ifasını talep edebilecektir. Usulüne uygun bir ifa 
ise borç ilişkisini değil borcu sona erdirir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

26. B Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, tam 
borç olarak kabul edilirler. Bunun anlamı alacaklı-
nın dava ve takip hakkının sönmemiş olmasıdır.

27. D Olayda mutlak muvazaa söz konusudur. Zira sa-
dece görünürdeki işlem mevcut olup altta yatan 
farklı bir işlem bulunmamaktadır. Muvazaa iddia-
sı, kural olarak HERKESE karşı yöneltilebilen bir 
iddiadır. Bir diğer ifade ile muvazaa, üçüncü kişi-
lere karşı ileri sürülebilir.
İki hâl bakımından bu kurala istisna getirilmiştir.
1)  Eğer üçüncü kişi İYİ NİYETLİ ise ve hakkı-
nı tapu siciline güvenerek kazanmışsa (TMK 
m.1023)
2) Eğer üçüncü kişi İYİ NİYETLİ ve yazılı bir borç 
tanımasına güvenerek alacağını kazanmışsa 
üçüncü kişiye karşı, işlemin muvazaalı olduğu sa-
vunmasında bulunulamaz (TBK m.19/ıı).

28. B Tasarruf işlemlerine ilişkin olarak ön akit yapı-
lamaz. Bir diğer ifade ile sonradan kurulacak 
sözleşme tasarruf işlemi niteliğinde ise onu hazır-
layan borç sözleşmesi, ön akit değildir.

29. E 6102 sayılı Kanuna göre ticari defterler elektro-
nik ortamda da tutulabilmektedir. Fakat fiziki def-
ter tutmak isteyen tacir gerekli açılış ve kapanış 
onaylarını yaptırmak suretiyle fiziki defter de tu-
tabilir. Her defter açılış onayına tabi iken sadece 
yönetim kurulu karar defteri ve yevmiye defteri ka-
panış onayına tabidir. Bu onaylar kural olarak no-
ter tarafından yapılır. Defter tutma yükümlülüğü 
her bir işletme bakımından ayrı ayrı doğar ve iş-
letmenin tescil yükümlülüğü ile birlikte bu yüküm-
lülük de başlar. Pay defteri, yönetim kurulu karar 
defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri 
gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan def-
terleri ticaret şirketi tacirler tutar. Muhasebe def-
terlerini ise hem gerçek kişi tacir hem de tüzel kişi 
tacirler tutar. 

30. D Haksız rekabet hâlinde zarar gören veya zarar 
görme tehlikesine maruz kalan rakibin açacağı 
davalar şunlardır: 1.Haksız rekabetin meni davası, 
2.Önleme davası, 3.Eski hale iade davası (araç-
ların ve malların imhası talep edilebilir), 4.Hak-
sız rekabetin tespiti davası, 5. Maddi tazminat 
davası ve koşulları varsa manevi tazminat dava-
sı, 6.Vekâletsiz iş görmeden kaynaklı elde edilen 
menfaatin iadesi davası. Bu davaların dışında fa-
ile rekabet yasağı konulması veya faaliyetten ya-
saklama kararı alınması söz konusu olamaz. 

31. E Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Ti-
caret Bakanlığının iznine tabi olan şirketler şun-
lardır: 1. bankalar, 2. finansal kiralama şirketleri, 
3. faktoring şirketleri, 4. finansman şirketleri, 5. 
tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, 
6. varlık yönetim şirketleri, 7. sigorta şirketleri, 8. 
holdingler, 9. döviz büfesi işleten şirketler (yetkili 
müesseseler), 10. umumi mağazacılıkla uğraşan 
şirketler, 11. tarım ürünleri lisanslı depoculuk şir-
ketleri, 12. ürün ihtisas borsası şirketleri, 13. ba-
ğımsız denetim şirketleri, 14. gözetim şirketleri, 
15. teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 
16. serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler, 
17. 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa tabi 
şirketler, 18. portföy yönetim şirketleri, 19. aracı 
kurumlar (menkul değerler/kıymetler) şirketleri, 
20. yatırım ortaklıkları (menkul/gayrimenkul/giri-
şim sermayesi) şirketleri, 21. gayrimenkul değer-
leme şirketleri, 22. halka açık şirketler, 23. varlık 
kiralama şirketleridir.



TG-9. 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

8 Diğer sayfaya geçiniz.

32. D TTK m. 424/1 uyarınca bilançonun onaylanması-
na ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık 
bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu do-
ğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar 
hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilan-
ço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel 
olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bi-
linçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğur-
maz.

33. A Yusuf tarafından düzenlenen bonoda vadenin boş 
bırakılması bonoyu geçersiz kılmaz. Bu hâlde 
bono görüldüğünde vadeli olarak düzenlenmiş 
sayılır. Görüldüğünde vadeli bir bono keşide ta-
rihinden itibaren bir yıl içinde ödenmek için ibraz 
edilebilir veya ciro edilebilir. Yusuf ile şirket ara-
sındaki sözleşmeden doğan def’iler, sadece şir-
kete karşı ileri sürülebilecek nisbi def’ilerdendir. 
Emre veya hamiline yazılı senetlerde keşideci 
nisbi def’ileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri 
süremez. Fakat senedin düzenlenmesi sırasında 
keşidecinin ayırt etme gücünün bulunmadığına 
yönelik bir savunma, keşideci tarafından herke-
se karşı ileri sürülebilir. Bu durumda hamil, ancak 
başvuru hakkını kullanarak bono bedelinin öden-
mesini isteyebilir. Cemil tarafından konulan ciro 
edilemez kaydı senedin türünde bir değişikliğe 
sebep olmaz ve bono bu kayda rağmen ciro edi-
lebilir. Kaydın varlığına rağmen Hüseyin senedi 
ciro ettiği için, Hüseyin’den sonraki kişilere karşı 
Cemil sorumlu olmaz. Otomobil kiralama faaliyeti 
TTK’da düzenlenen işlerden değildir. Fakat taraf-
lardan biri şirket olduğu için bu faaliyet şirket açı-
sından nisbi ticari iştir. Taraflardan biri için ticari 
olan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de 
ticari sayılır. 

34. C Kambiyo senetleri arasında hamiline yazılı ola-
rak düzenlenebilen senet sadece çektir. Lehta-
rın bulunması çekin zorunlu bir unsuru olmadığı 
için keşideci, çeki hamiline yazılı olarak düzenle-
yebilir. Çekin hamiline yazılı olarak düzenlenmesi 
iki şekilde olur. Lehtarı belirtilmeyen ve “hamiline 
ödeyiniz” şeklinde düzenlenen çek hamiline yazılı 
olduğu gibi, lehtarın yanına “veya hamiline ödeyi-
niz” şeklinde bir ibare konulan çek de hamiline ya-
zılıdır.

35. C Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra 
emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşın-
maz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl 
içinde isteyebilir. 

36. A Gecikmiş itiraz, borçlu elinde olmayan nedenler-
le süresinde itiraz edememişse engelin ortadan 
kalkmasından itibaren 3 gün içinde mutlaka dilek-
çeyle icra mahkemesine yapılır ve takibi kendili-
ğinden durdurmaz. Süre 3 iş günü değil 3 gündür.

37. E Ücret haczi mümkündür ancak ücretin tamamı 
haczedilemez bir kısmı haczedilebilir niteliktedir.

38. D İflas ödeme emrine itiraz edildikten sonra alacak-
lı 1 yıl içerisinde ATM’den itirazın kaldırılması ve 
borçlunun iflasını talep edebilir. ATM itirazın kaldı-
rılmasına karar verirse bu durumu ilan eder.

39. B İflasın kapanmasından sonra müflise yeni takip 
yapılabilmesi için müflisin yeni bir mal iktisabı ge-
rekir. Bu husustaki itirazlar ise icra mahkemesin-
ce çözümlenir.

40. E İflasta tasfiyeye tabi malların satış usulünü 2 ala-
caklılar toplantısı belirler.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. C J. B. Say tarafından geliştirilen Say Yasasına göre 
her arz kendi talebini yaratır. Say’ın bu görüşüne 
karşı çıkanlar öncelikle Klasik Okul Çerçevesinde 
T. R. Malthus ve W. Senior’dur. Ricardo ise Say 
Yasasını kabul etmiştir. 

2. A Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para 
olarak tutmalarına para talebi adı verilir. Para tale-
bi kuramları paranın fonksiyonlarına göre iki temel 
grupta incelenir:
1. Grup: Klasik ve Paracı Yaklaşımlar 

 • Miktar Teorisi (Fisher/ Cambridge)  
 • Fisher Yaklaşımı (İşlem tipi Miktar teorisi, Fisher)
 • Cambridge Yaklaşımı Para tutumu Tipi Miktar Ku-

ramı (Marshall / Pigou) 
 • Modern Miktar teorisi (M. Friedman) 

2. Grup: Keynesyen ve Neo Keynesyen Yaklaşım-
lar 

 • Likidite Tercihi Teorisi (J.M.Keynes) İşlem amaçlı, 
İhtiyat amaçlı, Spekülatif amaçlı para talebi

 • Portföy Dengesi Yaklaşımı (J. Tobin, Markowitz) 
 • Servet Uyumlaması Yaklaşımı (Brunner, Meltzer) 
 • Dolayısıyla Portföy Dengesi Yaklaşımı A. Smith’e 

değil, Tobin ve Markowitz’e aittir.

3. E Terkip hatası (bireysel düzeyde doğru olan şeyin 
tüm bireylerin toplamı için de doğru olduğunun 
düşünülmesi), yanlış neden hatası (korelasyon ve 
nedenselliğin birbirine karıştırılması), ceteris pari-
bus varsayımının gözardı edilmesi, fırsat maliye-
tinin göz ardı edilmesi (maliyetin sadece parasal 
maliyet olarak algılanması) gibi batık maliyetlerin 
göz ardı edilmemesi de, iktisadi olaylar incelenir-
ken sıkça yapılan yanlışlardan biridir. 
Ockham’m usturası modellerin mümkün oldu-
ğu kadar basit olma ları gerektiğini, iyi modellerde 
gereksiz detayların ihmal edildiğini içerir. E şıkkı 
Ockham’ın usturasını tanımlar.

4. D X = 2Y bütçe doğrusu denkleminde yerine koyar-
sak;

Y Y

Y

Y

160 2 2

160 4

40

= +

=

=

 ·

X Y

X

X

2

2 40

80

=

=

=

5. D Soğuk çay talep eğrisinin üzerinde harekete ne-
den olan faktör soğuk çay fiyatının değişmesidir. 
Talep eğrisinin konum değiştirmesi malın fiyatı 
değişmezken  sabit kabul edilen faktörlerden bi-
rinin değişmesi ile gerçekleşir.
Soğuk çay talep eğrisinin sağa kayması için;

 • Tamamlayıcı malın (çerez) fiyatının düşmesi 
 • İkame malın (cola ve gazlı içecek) fiyatının artma-

sı
 • Tüketicinin gelirinin artması (normal mal varsayı-

mıyla)
 • Beklenen gelirin artması 
 • Fiyatların artacağı beklentisi
 • Zevk ve tercihlerin soğuk çay lehine değişmesi
 • Tüketici sayısının (nüfusun) artması gerekir.

6. B Q° = L0,7 K0,5 girdilerin kullanımı 4 katına çıkarılır-
sa;
Q = (4L)0,7 · (4K)0,5

Q = 40,7 · L0,7 · 40,5 · K0,5

·Q L K4 ·, , ,

°Q

1 2 0 7 0 5=
1 2 344 44

Q = 41,2 · Q°
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

7. E 

8. A 

Talep esnekliği sıfır iken talep eğrisi dikeydir. Fir-
ma üzerine salınan dolaylı vergi arz eğrisini sola 
kaydırır. Malın fiyatı artarken, üretimi aynı kalır.
Yani verginin tamamı malın fiyatına yansır yani alı-
cı öder.

9. D TC = aQ + b     AVC = 20     AFC = 10     Q = 2

AFC
Q
TFC TFC b= =

AFC b b
2

10 20= = =

AVC
Q
TVC=

AVC
Q
aQ a 20= = =

10. B 

Firma B noktası ve üstündeki her fiyat düzeyinde 
üretim yapar.
P < AVC ise durdurur. Çünkü firma bu fiyat düze-
yinde değişken maliyetini bile kurtaramaz.

11. B Monopolcü rekabet piyasasında yer alan firma-
ların talep eğrileri negatif eğimlidir. Ürettikleri 
ürünün farkı ile monopol gücüne sahip olan mo-
nopolcü rekabet piyasasında yer alan firmaların 
bu güçten dolayı, negatif eğime sahip olan talep 
eğrileri tam rekabete göre daha dik, monopol pi-
yasasına göre daha yatıktır. Monopolcü rekabet 
piyasasında yer alan firmaların talep eğrilerinin 
monopole göre daha yatık olma nedeni piyasada 
yer alan firma sayısının çok olması ve her firmanın 
malına yönelik talebin fiyat esnekliğinin monopo-
le göre yüksek olmasından kaynaklıdır. Monopol-
cü rekabet modelinde simetri varsayımı ve aynılık 
varsayımı olmak üzere iki varsayımdan söz ede-
biliriz. 
Simetri Varsayımı: Firmalardan biri fiyatını dü-
şürdüğünde rakiplerinin değiştirmeyeceğini düşü-
nür. Bu varsayım algılanan talep eğrisi üzerinde 
incelenir. Bir firmanın simetri varsayımı geçerli 
iken karşı karşıya kaldığı talep eğrisine algılanan 
talep eğrisi denir. 
Algılanan Talep Eğrisi: Firmalardan birinin fiya-
tını düşürmesi durumunda rakiplerinin düşürme-
yeceği varsayımıyla beklediği satış miktarı artışını 
gösterir. 
Aynılık Varsayımı: Ürün grubundaki tüm malla-
rın maliyet yapılarının aynı olduğu varsayılır. Bu 
anlamda aynı maliyetle çalışan firmaların büyük-
lükleri de uzun dönemde eşit olur. Bu varsayım 
oransal talep eğrisi üzerinde incelenir. 
Oransal Talep Eğrisi: Grup talep eğrisinin firma 
sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu anlamda fir-
maların pazar payını gösterir. Aynılık varsayımı al-
tında oransal talep eğrisi diye nitelendirilen eğri, 
algılanan talep eğrisine göre daha dik çizilir.

0

P0

P S
S1

D1

Q1 Q0

D
Q

E0

E1P1

S D<
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Q

P
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

12. E Hükümet tekelci firmaya götürü usulde bir vergi 
saldığında firma bunu sabit maliyet olarak algı-
lar ve toplam maliyetleri artar. Toplam maliyeti ar-
tan firmanın ortalama maliyeti artar ve toplam kârı 
azalır. Marjinal mailyet değişken maliyetin türevi 
olduğu için, uygulanan vergi değişken maliyetleri 
etkilemediğinden marjinal maliyet değişmez. Kâr 
maksimize noktası (MC = MR) değişmeyeceğin-
den toplam hasılatı da değişmez.

13. A Cournot Modeli
 • Fransız iktisatçı Augustin Cournot tarafından 

1838 yılında geliştirilen modeldir. 
 • Miktar rekabetine dayalı bir düopol modelidir. (Her 

iki firma da takipçi konumundadır.) 
 • Simetri varsayımı geçerli olup, firmaların safça 

davranmaları söz konusudur. Yani firmalardan biri 
üretim miktarını değiştirdiğinde rakibinin üretim 
miktarını değiştirmeyeceğini varsayar ve firmalar 
geçmişteki hatalarından ders çıkaramazlar. 

 • Üretim kararlarını eşanlı alan firmaların, üretim 
yapıları ve maliyet yapıları aynıdır (Aynılık varsa-
yımı). 

 • Modeldeki firma sayısı basitleştirici olabilmesi 
adına ikidir. Piyasa talebi de iki firma tarafından 
eşit paylaşılır. 

 • Cournot modelinde marjinal maliyetin sıfır oldu-
ğu varsayımı altında her bir firma toplam talebin 
1/3’ünü karşılayacak düzeyde üretim yapar. Do-
layısıyla iki firmanın toplam üretimi tam rekabet 
üretiminin 2/3’üne eşittir. Şayet firma sayısı artar-
sa her firma için pay ve paydaya bir eklenir. Yani 
üç firma sözkonusu ise toplam üretim tam reka-
bet üretiminin 3/4’üne, dört firma sözkonusu ise 
toplam üretim tam rekabet üretiminin 4/5’ine eşit-
tir. Şayet modeldeki firma sayısı sonsuza giderse 
piyasanın da tam rekabet piyasasına dönüşmesi 
söz konusu olur. 

 • Cournot modelinde denge noktası, firmalara ait 
tepki fonksiyonlarından hareketle hesaplanır. Her 
iki firmanın tepki fonksiyonlarının keşisim nokta-
sında denge gerçekleşir. Bu durum Cournot den-
gesi olarak ifade edilir. 

 • Cournot dengesi bir Nash dengesidir. Her düopol-
cü rakibinin davranışı veriyken yani rakibinin üre-
tim miktarı veriyken kendisi için en iyisini yapar.

 • Cournot modelinin çözümü tam rekabet ile mo-
nopol çözümlerinin arasında yer alır. Cournot 
modelindeki üretim tam rekabete göre düşük, mo-
nopole göre yüksektir. Fiyat ise tam rekabete göre 
yüksek monopole göre düşüktür. 

Stackelberg Modeli 
 • 1934 yılında Alman iktisatçı Heinrich Stackelberg 

tarafından geliştirilen modeldir. 
 • Miktar rekabetine dayalı düopol modelidir. 
 • Firmalardan birinin Lider diğerinin takipçi olduğu 

bu modelde lider firma üretim miktarını değiştir-
diğinde, rakip firmanın yeni duruma göre üretim 
miktarını değiştireceğini bilir. Dolayısıyla lider fir-
ma öngörü sahibidir, karşılıklı bağımlılığın ve mik-
tar rekabeti oluşacağının farkındadır.

 • Lider firma üretim düzeyini takipçiden önce belir-
ler. Karşılıklı bağımlılığın farkında olmayan takip-
çi firma ise üretim düzeyini lider firmadan sonra 
belirler. 

 • Üretim kararları eş anlı değil, ardışıktır. Bunun 
nedeni, karşılıklı bağımlılığın farkında olmayan 
takipçi firmanın safça davranması ve üretimini li-
derden daha sonra belirlemesidir. 

 • Stackelberg modelinde üretim düzeyi Cournot 
modelindeki üretim düzeyinden daha büyüktür. 
Cournot modelindeki üretim düzeyi tam rekabet 
üretim düzeyinin 2/3’ü kadar iken, Stackelberg 
modelindeki üretim düzeyi, tam rekabet üretim 
düzeyinin 3/4’ü kadardır. Stackelberg modelinde 
lider firma tam rekabetin yarısı kadar, takipçi de 
kalan kısmın yarısı kadar (tam rekabet üretiminin 
dörtte biri) üretim yaparak dengeye gelir. 

 • Stackelberg modelindeki fiyat düzeyi Cournot mo-
delindeki fiyat düzeyinden daha düşüktür.

14. E Emek piyasasında fiyat alıcı firma tam rekabet-
çidir. Firmanın ücret belirleme gücü yoktur. Ücret 
piyasada belirlenir. Bu nedenle ortalama girdi ma-
liyeti (AICL), marjinal girdi maliyeti (MICL) ücrete 
(w) eşittir. AICL = w = MICL
Ürün piyasasında fiyat alıcı olan firma tam reka-
betçi firmanın fiyat belirleme gücü yoktur. Fiyat 
piyasada belirlenir. Bu nedenle P = MR’dir. Yani 
marjinal ürün geliri (MRPL), marjinal ürün değeri-
ne (MVPL) eşittir. (MRPL = MVPL)
  MICL = MRPL denge koşulu
AICL = w = MICL = MRPL = MVPL
MRPL = MVPL
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

15. A Gayri safi yurtiçi hasıladan amortismanları çıkarır-
sak safi yurtiçi haslıayı elde ederiz.
   GSYİH
– Amortismanlar
   SYİH
GSYİH – SYİH = Amortismanlar

16. C Klasik İktisat 
 • Ekonomiye arz yönlü ve uzun dönemli bakış açı-

sı vardır.
 • Her arz kendi talebini yaratır. " Say kanunu 
 • Fiyatlar ve ücretler esnektir. 
 • Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. 
 • İşsizlik diye bir sorun yoktur. 
 • Devletin ekonomiye müdahalesi gereksizdir. 
 • Para nötürdür. Yani reel değişkenleri etkilemez. 
 • Para talebi sadece işlem amaçlıdır ve faize du-

yarsızdır.
 • Paranın değeri miktarına bağlıdır. 
 • Ekonomide yatırımlar tasarruflara eşittir. (I = S) 
 • Faiz esnektir ve faiz haddi mal piyasasında yatı-

rımlar ve tasarruflar tarafından belirlenir.

17. A Y = C + I + G 
YD = Y – T + TR = Y – 60 + 50 = Y – 10
Y = 100 + 0,8 · YD + 108 + 100
Y = 308 + 0,8 (Y – 10)
0,2 · Y = 300 Y = 1500

18. A APC = 2c  iken  ?
Y
Co

D
=

C = Co + c · YD denkleminde eşitliğin her iki tara-
fını YD’ye oranlarsak

Y Y
Co c

Y
Y

c
Y
Co c

APC
Y
Co c APC c ise

c
Y
Co

C

2

2

·
D D D

D

D

D

D

= +

= +

= + =

=

:

19. C Kişilerin artan tasarruflarının tüketimi ve dolayı-
sıyla milli geliri azaltmasına tasarruf paradoksu 
denir. Kişiler daha fazla tasarruf yaparlarsa oto-
nom tüketim ve toplam planlanan harcamalar 
azalır. Bu durumda çarpan mekanizması ters yön-
de işler ve denge gelir düzeyi harcama çarpanı ile 
otonom harcamalardaki azalmanın çarpımı kadar 
azalır. 
S- C. AE. Y. 
Kişiler daha fazla tasarruf yaparlarsa sızıntıların 
artışı ile denge gelir düzeyi düşer. 
S- Sızıntılar- Y.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

20. B IS-LM analizinde  denge noktasının dışındaki 
noktalarda, makro ekonomik dengesizlikler söz 
konusudur.

l. Bölge & S > I ve M > L, Y azalır, i düşer. Toplam 
harcamalar, reel çıktı düzeyinden; para talebi de 
para arzından azdır. 

 • Mal arzı fazlası vardır, firmalar stok artışını önle-
mek için üretimlerini azaltırlar. 

 • Para arzı fazlası vardır, tahvil talebi artar, tahvil fi-
yatı artar, faiz oranı düşer.
II. Bölge & I > S ve M > L, Y artar, i düşer. Toplam 
harcamalar, reel çıktı düzeyinden fazla; para tale-
bi ise para arzından azdır. 

 • Mal talebi fazlası vardır, firmalar talep fazlasını 
karşılamak için üretimlerini artırırlar. 

 • Para arzı fazlası vardır, tahvil talebi artar, tahvil fi-
yatı artar, faiz oranı düşer.
III. Bölge & I > S ve L > M, Y artar, i yükselir. Top-
lam harcamalar, reel çıktı düzeyinden; para talebi 
de para arzından fazladır. 

 • Mal talebi fazlası vardır, firmalar talep fazlasını 
karşılamak için üretimlerini artırırlar. 

 • Para talebi fazlası vardır, tahvil talebi azalır, tahvil 
fiyatı azalır, faiz oranı artar.
IV. Bölge & S > I ve L > M, Y azalır, i yükselir. Top-
lam harcamalar, reel çıktı düzeyinden az; para ta-
lebi ise para arzından fazladır. 

 • Mal arzı fazlası vardır, firmalar stok artışını önle-
mek için üretimlerini azaltırlar. 

 • Para talebi fazlası vardır, tahvil talebi azalır, tahvil 
fiyatı azalır, faiz oranı artar.

21. D Üçlü Açmaz (Sürdürülemez Üçlü, Kutsal Ol-
mayan Üçlü, Bağdaşmayan Üçlü):
Jeffrey A. Frankel tarafından 1999 yılında ortaya 
atılmıştır. Karar vericilerin aynı anda: 

 • Tam sermaye hareketliliği (a) 
 • Sabit döviz kuru sistemi (b) 
 • Bağımsız bir para politikası (c) bağlamında bir ik-

tisat politikası izlemelerinin mümkün olmamasıdır. 
Buna göre aynı anda izlenebilecek üç alternatif 
politika vardır: 

 • a ve b 
 • a ve c 
 • b ve c

Yukarıdaki şekle göre bir kenarın iki ucundaki 
araçları kapsayan iktisat politikası üçüncü araç 
olarak o kenardaki politika aracını da kapsamak 
zorundadır.

22. D Toplam Arz Eğrisini sağa kaydıran nedenler; 
 • Teknolojik gelişme ve verimlilik artışı
 • Üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin azalması 
 • Firmaların ekonomiye yönelik olumlu beklentileri 
 • Üretim faktörleri miktarının artması 
 • Olumlu hava koşulları 
 • Olumlu arz şokları 

Girdi fiyatlarının artması AS eğrisini sola kaydırır.
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23. C ARZ YANLI İKTİSAT 
1970’lerdeki ekonomik istikrarsızlıkların arz yanlı 
politikalarla giderilebileceği üzerine A. Laffer, M. 
Evans, C. Roberts, A. Reynolds, B. Barlet, N. Ture 
gibi iktisatçılar tarafından geliştirilen görüşlerdir. 

 • Arz yanlı bakışından dolayı Klasik iktisadın mo-
dern yorumu şeklinde de ifade edilir. 

 • En temel varsayımı ekonomide vergi oranlarının 
azaltılması ile hem devletin vergi gelirlerinin arttı-
rılabileceği hem de özel sektör yatırımlarının teş-
vik edilebileceğidir. 

 • Vergi oranları azaltılırsa ekonomide etkinlik ve 
üretim artışı yaşanır. 

 • Enflasyonun temel nedenleri kamu harcamaları, 
bütçe açıkları ve yüksek vergilerdir. 

 • Denk bütçeyi savunurlar.

24. B Hızlandıran Modeli, firmaların yatırım kararlarını 
elde ettikleri hasıla ile ilişkilendirmektedir. Mode-
lin çıkış noktasında firmaların arzuladıkları serma-
ye stokunu garanti eden sabit bir sermaye hasıla 
oranı vardır. Modelde faiz haddiyle yatırımlar ara-
sında bir ilişki yoktur. 
v = K / Y
v. Y: Arzulanan sermaye Stoku 
Gelir artışı yatırımı arttırırken gelir azalışı yatırım-
ları azaltır

25. E Reeskont Politikasının Etkilediği Unsurlar
a)  Banka rezervleri, Parasal taban ve Para arzı
b)  Faiz oranı, kredi koşulları
c)  Menkul kıymet fiyatları
d)  Beklentiler

26. D PARA POLİTİKASI KURULU 
TCMB bünyesinde oluşturulmuş bir kuruldur. Para 
Politikası Kurulu, Başkanın (Guvernör) başkanlı-
ğı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince 
üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın 
önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir 
üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya belirleye-
ceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı ol-
maksızın katılabilir.

Görevleri ve Yetkileri
 • Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası 

ilke ve stratejilerini belirlemek 
 • Para politikası ilke ve stratejileri çerçevesinde hü-

kümet ile birlikte enflasyon hedefini belirlemek 
 • Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için ge-

rekli tedbirleri almak
 • TL’nin yabancı paralar ile altın karşısındaki mua-

deletini tespit etmeye yönelik kur rejimini, hükü-
met ile birlikte belirlemek

 • Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusun-
da belirli dönemler itibariyle raporlar hazırlayıp, 
hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmek.

27. D Küresel kriz sonrası gerek sermaye akımlarının 
oynaklığındaki yükseliş gerekse finansal istikrara 
yönelik farkındalığın artması merkez bankalarını 
alternatif politika araçları kullanmaya yönlendir-
miştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası da finansal istikrarı destekleyici bir 
amaç olarak benimseyerek, dış finansal şoklara 
karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak amacıy-
la yeni bir araç olarak ROM uygulamasına Eylül 
2011’de başlamıştır.
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.
Rezerv opsiyonu oranı; Bu imkânın hangi ölçü-
de kullanılabileceğini belirleyen orandır. 
Rezerv opsiyonu katsayısı (ROK); Bir birim TL 
zorunlu karşılık başına tesis edilebilecek yabancı 
para veya altın karşılığını belirleyen katsayılardır.
Bu uygulama;

 • Bankaların TL mevduatı için TCMB’ye yatırmak 
zorunda oldukları zorunlu karşılıkların bir bölü-
münü yabancı para veya altınla ödemelerine izin 
verilmesi bankalar açısından TL likiditesinin art-
masını sağlar.

 • Günlük işlemlerini ağırlıklı olarak TL ile yapan 
bankalar açısından TL fonlama maliyetini düşürür. 

 • TCMB bu yolla döviz rezervlerini artırmış olur. 
Bankaların getirdiği dövizlerin TCMB’de toplan-
ması sonucu, para ikamesinin etkisi düşürülmüş 
olur.
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28. E Merkez Bankası Kayıp Fonksiyonu;
/ /L Y Y Y1 2 e

N N
2 2r r m= - + -^ ^^h h h8 B

 • Merkez bankası kayıp fonksiyonunun değerini mi-
nimum kılmaya çalışır.

 • Karelerinin dikkate alınmasının sebebi; pozitif ya 
da negatif sapmaların istenmemesidir.

 • λ katsayısı merkez bankasının her iki amaca ver-
diği önemi yansıtır.

 • λ = 0 " Merkez bankasının sadece enflasyonla il-
gilendiğini ifade eder " Tam (katı) Enflasyon He-
deflemesi

 • λ > 0 " Merkez bankasının her iki amaçla da il-
gilendiğini ifade eder " Esnek Enflasyon Hedef-
lemesi

 • λ = 1 " Merkez bankasının her iki hedefe de eşit 
derecede önem verdiğini gösterir.

 • λ > 0 ve λ = 1 olması durumuna Çifte Misyon adı 
verilir.
Soruda verilen fonksiyonda λ = 1 olduğundan 
MB’nın çifte misyonu vardır.

29. B Ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomi-
de mevcut üretim faktörlerinin diğer üretim alanla-
rından çekilip yeni kaynağa yönelmesi sonucunda 
toplam üretimin azalmasına Hollanda Hastalığı 
adı verilir. 1959 yılında Hollanda’da büyük doğal-
gaz rezervleri keşfedilmiştir. Hollanda’nın toplam 
ihracatı çok artmıştır. Ancak Hollanda’nın artan 
doğalgaz ihracatı Hollanda ekonomisini olum-
suz yönde etkilemiştir. 1970’ten 1977 yılına kadar 
Hollanda’da işsizlik %1,1’den %5,1’e yükselmiştir. 
Bu durum ekonomik açıdan tek problem olmamış-
tır. Çünkü doğalgaz alanındaki ekonomik büyü-
meyi fark eden firmalar, doğalgaza yönelik yatırım 
yapmaya başlamışlardır. Yatırımların doğalgaz 
sektörüne kayması sonucunda diğer sektörlere 
yönelik yatırımlar durma seviyesine yaklaşmıştır.

30. C Gümrük tarifesi sonucunda ithal malının yurt içi fi-
yatı artar ve ithal mala olan talep azalır. Böylece 
ikamesi olan yerli mala talep artar ve yerli üretim 
artar. Dolayısıyla gelir tüketiciden üreticiye kayar. 
Tüketici rantındaki azalış ile üretici rantındaki ar-
tış gümrük tarifesinin yeniden dağıtım yani bölü-
şüm etkisi olarak adlandırılır.

31. A Geri Satın Alım İşlemleri: Bağlı ticaret şekilleri 
içinde en çok uygulanan “geri satın alma”dır. Bu-
rada, teknolojisi gelişmiş bir ülkenin özel firması, 
azgelişmiş bir ülkeye makine-donatım, üretim tek-
nolojisi veya anahtar teslimi fabrika satar. Fakat 
bunlarla kurulacak tesislerde üretilecek malların 
bir bölümünü geri satın alma taahhüdünde bulu-
nulur.

32. D Dolaysız yabancı sermaye yatırımları, portföy ya-
tırımları ve uzun vadeli resmi sermaye hareketleri 
ödemeler bilançosunda uzun vadeli sermaye he-
sabına kaydedilir.

33. E Dengesiz kalkınma kuramcılarının öncüsü A. O. 
Hirschman’dır. Hirschman’a göre geri kalmış yok-
sul ülkeler, dengeli kalkınma teorisyenlerinin ön-
gördükleri gibi bütün sektörlerde eş zamanlı bir 
kalkınma hamlesini gerçekleştirecek ne serma-
ye miktarına ne de arz ve talep yönüyle piyasa 
genişliğine sahiptirler. Büyüme ve yoksulluktan 
kurtulma, ancak seçilmiş sektörlerden yayılarak 
gerçekleşebilir. Kalkınma çizgisel bir süreç değil, 
hamleler isteyen bir dizi kopuştur.

34. E Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı’na göre ol-
gunluk aşamasından sonra kitle tüketim çağı ya 
da kitlesel refah dönemi olarak adlandırılan bir dö-
neme girilir.

 • Yüksek insani kalkınma düzeyini yakalamış bu 
topluma “bilgi toplumu” da denir.

 • Bu aşamaya ilk ulaşan ülke ABD olmuştur.
 • 1913-1914 yıllarında Henry Ford’un kitlesel oto-

mobil üretimi bu aşamanın başlangıcı kabul edilir.
 • Bu aşamada toplum artık arz yerine taleple, üre-

tim sorunlarından ziyade tüketim sorunlarıyla ve 
en geniş anlamıyla refahla ilgilenmektedir.

 • Kişi başına gelir oldukça yükselmiş, temel ihtiyaç-
ları aşan bir tüketim söz konusu olmuştur.

 • Kent nüfusu büyük oranda artmıştır.
 • Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken üç amaç 

bulunmaktadır:
 • Dış politika ve askeri alanlarda üstünlük sağlamak 

için ulusal kaynakların önemli bir kısmının savun-
ma ve diplomatik alanlara harcanması

 • Sosyal refah devleti olarak tanımlanabilecek bir 
düzenin kurulması, artan oranlı vergiler yoluyla 
gelirin yeniden dağıtılması ve serbest piyasa me-
kanizmasıyla sağlanamayan beşerî ve sosyal he-
deflere ulaşılması

 • Tüketim seviyesinin standart ölçütleri aşması, aşı-
rı tüketimin hedefi olarak kitle halinde mal ve hiz-
met tüketiminin sağlanması
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35. A Harrod-Domar Büyüme Modeli’nde gerekli ve fiilî 
büyüme hızlarının birbirine eşit olduğu (G = Gw) 
durum, ekonominin denge durumunu göstermek-
tedir. Bu denge “Bıçak sırtı denge” (Dengenin her 
an bozulabilecek durumda olması) olarak adlandı-
rılmaktadır.

36. D Solow Büyüme Modeli’nde üretim fonksiyonunda 
ölçeğe göre sabit getiri geçerli olduğu için girdi-
deki bir artış çıktıya aynı oranda yansımaktadır. 
Bu özellikteki üretim fonksiyonu Cobb-Douglas 
üretim fonksiyonu olarak adlandırılır. Bu fonksi-
yon Y = F (KαLβ) şeklinde ifade edilir. Cobb Doug-
las üretim fonksiyonunda yer alan α ve β değerleri 
sermaye ve işgücü girdilerinin ürün arz esneklik-
leridir. Bu esneklik değerleri işgücü ve sermaye 
girdilerinin çıktı artışı veya büyümeye hangi oran-
da katkıda bulunacağını gösterir. Fonksiyonda öl-
çeğe göre sabit getiri söz konusu olduğu için ürün 
arz esneklikleri toplamı da 1’dir (α + β = 1). Bu du-
rumda eşitlik şu şekilde düzenlenir: Y = Kα L1–α

Y ve K’nin küçük harf ile yazılması, bu değişkenle-
rin işçi başına oranlarını göstermektedir. O halde 
fonksiyonun son hali şu şekilde yazılabilir: y = f(k)
İşçi başına üretim fonksiyonun anlamı ise, işçi ba-
şına düşen çıktının, işçi başına sermayenin bir 
fonksiyonu olduğudur.

37. B 1958 İstikrar Önlemleri
Dış ödeme güçlüklerine 1958’de istikrar önlemle-
ri ile çare bulunabilmiştir. Doların değeri ithalat-
ta 2,8 TL’den 9 TL’ye çıkarılmış, 1960’da ihracat 
için de 9 TL’ye ulaşmıştır. Ancak dış ticaret açı-
ğının tam anlamıyla önlenememesi, karaborsanın 
yaygınlaşması ve dış yardımlarda görülen gerile-
me ile beraber özellikle IMF’nin devalüasyon ya-
pılması yönünde 1954’den sonra artan baskısı ile 
1958 istikrar programının ilk maddesi, devalüas-
yon yapılması, olmuştur. Söz konusu önlemler, te-
mel olarak şu alt başlıklardan oluşmuştur:

 • Dış ödeme güçlüğünün giderilmesi için TL’nin de-
ğerinin düşürülmesi

 • Para arzının kontrol altına alınarak kısıtlanması
 • KİT ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesi ve bu yol-

la toplam talebin azaltılması
 • İthalat rejiminin yeniden düzenlenerek serbesti 

getirilmesi
 • İhracatı artırmak için farklı kur sisteminin uygulan-

ması
 • Bütçe denkliğini sağlayacak yönde harcamaların 

kısılması
 • Yatırımlarda verimli ve kısa vadeli projelere önce-

lik verilmesi

38. E Yaşanan 2008 küresel krizin belirtileri ana hatla-
rıyla şu şekilde özetlenebilir:

 • Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi
 • Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye 

hareketlerinin yavaşlaması
 • Büyük ülkelerin dünya çapındaki büyük bankaları-

nın büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması 
ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması

 • Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin 
yaşanmaya başlaması

 • 2000’li yılların başından beri uluslararası para pi-
yasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta 
kurumaya başlaması

39. D Türkiye’de 1923-1938 döneminde dışa kapalı, it-
hal ikameci politikalar uygulanmıştır.

40. C Uzun vadeli gelişme stratejisinin temel amacı; 
Türkiye’nin dünya standardında üretim yapan, ge-
lirini daha adil paylaşan, insan hak ve sorumluluk-
larını güvence altına alan, hukukun üstünlüğünü, 
katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan öz-
gürlüğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel 
düzeyde etkili bir dünya devleti olmasıdır. İthal ika-
meci strateji 1980 öncesi döneme aittir.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. D Mal varlığı haklarının, daha açık bir deyişle malın 
faydası üzerindeki yasal hakların, hiçbir bireye ya 
da gruba verilmediği mallar ‘ortak (serbest) mal-
lar’ olarak adlandırılırlar. Bu malların faydasından 
tüm bireyler herhangi bir kısıtlamaya uğramaksı-
zın sınırsız olarak yararlanırlar. Malın faydasının 
herkese açık olması yüzünden, tek bir birey kendi 
hakkını satma olanağına sahip değildir. Bu açık-
lık ve kısıtlama yokluğu nedeniyle bireylerin ortak 
malı aşırı kullanması sonucunda ortak mal zarar 
görmektedir. Devlet müdahalesine gerekçe oluş-
turan bu durum kamu ekonomisi yazınında ‘ortak-
ların trajedisi’ sorunu olarak adlandırılmaktadır. 
Bu gibi ortak mallarda ortaya çıkan ortakların tra-
jedisi sorununu azaltmak için devletin, bazı görev-
ler üstlenmesi gerekmektedir. Devlet, ortak malın 
kullanımının bireyler arasında ve zaman yönün-
den dağılımını ayarlamak zorundadır. Devlet bu 
ayarlamayı yaparken zorlayıcı olmalı ve bireysel 
özgürlükleri sınırlandırabilmelidir.

2. B Gelir Yaklaşımı: Fonksiyonel maliye ile ilgili olup 
her devlet faaliyetinin millî geliri azaltıcı ve arttırıcı 
etkileri incelenmektedir. Buna kamu harcamaları-
nın finansmanından daha çok harcamaların düze-
yini vergiler yolu ile kısmak veya benzer şekilde 
kamu harcamaları fonksiyonunun hizmet sağla-
mak değil gelir akışını daraltmak olması örnek 
olarak gösterilebilir.

3. C Anayasal İktisat Yaklaşımı: Piyasa ekonomi-
si kuralları esas olmalı ve hükümetlerin müda-
halelerini önlemek için, anayasaya, devletlerin 
ekonomik ve mali hareket olanaklarını kısıtlayan 
hükümler konulmalıdır. Bu yaklaşımın temelinde, 
“piyasa başarısızlığı teorisine” karşılık geliştirilen 
“devletin başarısızlığı teorisi” vardır.

4. D Devlet doğal tekellere müdahale ederken tekelin 
fiyatını belirlemek isteyebilir. Ancak bu durumda 
fiyatın nerede belirleneceği ayrı bir sorun oluştu-
rur. Eğer fiyat marjinal maliyette belirlenirse tekel 
zarar edecek, ancak kaynak dağılımında etkinlik 
sağlanmış olacaktır. Eğer fiyat ortalama maliyet-
te belirlenirse bu durumda, tekel zarar etmeyecek 
ancak bir etkinlik kaybı oluşacaktır.

5. E İktisadi Transferler: Devletin, İktisadi Devlet Te-
şekküllerinin yatırımlarına katkıda bulunmak ama-
cıyla yaptığı transferlerdir.
Mali Transferler: Devletin özel bütçeli kuruluşlar 
ve yerel yönetimlere yaptığı transferlerdir (Üniver-
siteler, il özel idareleri ve belediyeler vb.).
Sosyal Transferler: Devletin sosyal amaçlar-
la yaptığı transferlerdir. Örneğin; emekli sandığı, 
dernek ve yardım kuruluşlarına yapılan yardımlar 
ve öğrenci bursları.
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6. C Sosyal Nedenler: Toplumun belirli bir eğitim dü-
zeyine ulaştırılması amacıyla, ücretsiz eğitim ve 
öğretim hizmeti sunulması, kimsesiz ve düşkün-
lere, yaşlılara yönelik sosyal tesisler, sağlık te-
sisleri, dinlenme tesisleri oluşturulması yanında, 
toplumun refah içerisinde yaşamını sürdürmesi 
bakımından gerçekleştirilen uygulamalar, bütçe 
rakamlarının yükselmesi sonucunu yaratmıştır. 
Kamu giderleri üzerinde; nüfus artışı dolayısıyla 
ortaya çıkan yeni hizmet çeşitleri nedeniyle yapı-
lan giderlerin büyümesi de etkili olmuştur. Başka 
bir deyişle, nüfus artışı; devletin gördüğü hizmet-
lerin çeşit ve nitelikleri bakımından etkili olmuş ve 
giderlerin gerçekte büyümesine yol açmıştır. Nü-
fusun şehirlerde yoğunlaşması, sanayileşmenin 
artması, ulaşım ihtiyacının karşılanması ile ilgili 
uygulamalar, toplum sağlığı ile ilgili olarak çeşit-
li problemlerin doğumuna neden olmuştur. Gerek 
yiyecek ve gerekse barınma ihtiyaçlarının karşı-
lanması çabaları yanında, insanların bir arada 
yaşamalarının gereği olarak ortaya çıkan (su, te-
mizlik, güvenlik, itfaiye gibi) hizmetlerin gerçekleş-
tirilmesi harcama düzeyinin yükselmesi sonucunu 
yaratmıştır.

7. E İşlevsel sınıflandırma, politik organlarca belirle-
nen kamu harcamalarını kapsayan ve harcama-
larla ulaşılmak istenen belirli hedeflerin anlamlı 
biçimde birleştirildiği bir sınıflandırma olarak ta-
nımlanabilir. İşlevsel sınıflandırmanın çeşitli ta-
nımlarından çıkan ortak özellik, belirli bir amaca 
yönelik hizmetlerle, bu hizmetlerin yürütülme-
si için yapılan kamu harcamaları arasında çok 
açık bir ilişkinin kurulmasıdır. İşlevsel sınıflandır-
mada yer alan hizmetlerin her biri (örneğin, millî 
savunma, eğitim, sağlık gibi) devleti oluşturan 
örgütlerin programları olup, halka sunulan deği-
şik hizmetleri kapsamaktadır. Bu sınıflandırma, o 
hizmetleri hangi kuruluşların yaptığını dikkate al-
maksızın, harcamaların hangi amaçları gerçek-
leştirmek üzere kullanıldıklarını gösterir. Böyle bir 
sınıflandırmanın yapılabilmesi için devletin bütün 
olarak görev ve sorumlulukları göz önünde tutu-
larak, kamu örgütlerinin sundukları hizmetlerin, 
programlar olarak gruplandırılması gerekmek-
tedir. Böylece kamu harcamalarının amacı, belli 
hizmetler arasındaki dağılımı ve öncelikleri daha 
kolay görülebilecektir. Bu sınıflandırma, hizmet-
ler konusunda, kamuoyuna, karmaşıklığı olmayan 
sağlıklı bilgiler verecektir. Aynı zamanda, devlet 
yönetiminden sorumlu karar organlarına da daha 
geniş politika amaçları belirleyebilme ve uygula-
ma olanağı sağlayacaktır.

8. A Cari harcamalar, yatırım harcamaları ayrımında, 
devletin sermayeye yönelik harcamalarını yatı-
rım harcamaları, tüketim malları alımlarına yönelik 
harcamalarını ise cari harcamalar olarak sınıflan-
dırırız. Cari harcamalar incelendikleri dönemde 
tüketilirler ve o dönemdeki Gayri Safi Milli Hası-
la rakamlarını artırırlar. Bu harcamaların yapılma 
amacı ekonominin mevcut üretim kapasitesini kul-
lanmak için gereken mal ve hizmetlerin alınması-
dır.

9. B Yarı kamusal mallar, kamusal malların sahip ol-
dukları iki temel özellikten yalnızca birini taşıyan 
mallardır. Bu mallar hem bireye özel fayda sağ-
layan hem de toplumsal fayda yayan mallardır. 
Bu nedenle kamusal mallarla özel mallar arasın-
da yer alırlar. Kamu kesiminin bu malları üretme 
gerekçeleri, yaydıkları toplumsal faydadır. Ancak 
yarı kamusal malların üretiminin yalnızca özel ke-
sime bırakılması durumunda bu malların fiyatları 
daha yüksek ve üretim miktarıysa daha düşük dü-
zeyde gerçekleşecektir. Bu durum kaynak dağılı-
mında piyasaların etkisizliğidir.

10. D Wagner, kamu tarafından üretilen mal ve hizmetle-
re yönelik talebin sürekli olarak artmasına karşın, 
vergi gelirlerinde aynı oranda bir artış söz konu-
su olmadığı için, kamu harcamalarının yüksele-
ceğini ilk olarak ortaya koyan iktisatçıdır. Wagner 
dönemin sanayileşme aşamasındaki ülkelerinden 
ABD, Fransa, Almanya ve Japonya’daki iktisadi 
gelişmeleri inceleyerek ekonomik gelişme ve sa-
nayileşme hızlandıkça kamu harcamalarının da 
arttığı sonucuna ulaşmıştır.



TG-9. 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.

11. B Eşit mutlak fedakârlık yaklaşımına göre, ver-
gi sistemi öyle düzenlenmelidir ki, vergi dolayı-
sıyla her bireyin katlandığı fedakârlık eşit olsun. 
Fedakârlığın eşit olması, herkesin kamu sektö-
rüne yaptığı katkı dolayısıyla uğradığı refah kay-
bının aynı olması anlamına gelmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, refah bağlamında 
katlandıkları fedakârlığın aynı olmasını gerektir-
mesidir. İkinci yaklaşım, en az toplam fedakârlık 
yaklaşımıdır. Bu öğretiye göre, vergi dolayısıy-
la bütün toplumun katlandığı toplam fedakârlık 
mümkün olduğunca az olmalıdır. Bunu gerçekleş-
tirmek için de toplumun zengin kesimlerinin, vergi 
sonrası gelirleri kendilerinden sonra gelen zengin 
grubun düzeyine eşitleninceye kadar vergilendiril-
meleri gerekir. Böylece, toplam fayda bütün top-
lum için maksimum düzeye çıkarılacaktır. Bunun 
anlamı, her bireyin gelirinin marjinal faydasının 
eşitlenmesidir. Ancak, bunun için marjinal vergi 
oranının %100’e ulaştığı bir vergi sistemine gerek 
duyulacaktır.

12. C Her verginin bir konusu ve mükellefi vardır. Devlet 
lehine bir alacağın doğması için bazı şartların ger-
çekleşmesi gerekir. İşte vergi kanunlarında vergi-
nin konusunun ve mükellefinin belirtilmesi vergi 
borcunun doğması için yeterli değildir. Mükellef 
bakımından vergi borcunun (devlet bakımından 
vergi alacağının) doğması için verginin konusu 
ile mükellefi arasında kanunun aradığı şartların 
ve hukuki ilişkinin doğmuş olması gerekir. Ancak, 
ondan sonra mükellef için bir vergi borcundan söz 
edilebilir. Devletin vergi alacağı da vergiyi doğu-
ran olayın gerçekleşmesinden sonra doğmakta-
dır. Vergi borcunun doğması için verginin konusu 
ile mükellefi arasında kanunun aradığı şartların ve 
ilişkinin doğması hâline vergiyi doğuran olay di-
yoruz. İşte konusu, mükellefi, matrahı ve nispeti 
kanunda belirtilmiş olan bir verginin, mükellef ba-
kımından muayyen bir miktarda borç hâline gel-
mesi için etkene ihtiyaç vardır. Bu etken de vergiyi 
doğuran olaydır.

13. A Tersine artan oranlı vergi tarifeleri, vergi yükü ile 
toplam gelir miktarı arasında kurulan ilişki sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bu tür tarifelere 
fazla rastlanmamakla birlikte, bazı vergiler mükel-
lef üzerinde tersine artan oranlı (gerileyici-ric’i) et-
kiler yaratabilmektedir. Bu tür vergi tarifelerinde, 
artan oranlı tarifelerin aksine mükelleflerin gelirleri 
arttıkça, vergi oranları giderek azalır. Bu yüzden, 
matrah arttıkça ortalama vergi oranının azaldı-
ğı tarifelere sahip vergilere, tersine artan oranlı 
vergiler ya da gerileyici (ric’i) vergiler denir. Ter-
sine artan oranlı vergi tarifelerinde, marjinal vergi 
oranı, ortalama vergi oranından daima küçüktür. 
Çünkü, yükümlülerin ödediği vergi miktarı değiş-
mediği için, gelirleri arttıkça marjinal vergi oranı 
azalır.

14. D Net Artış Teorisi’ne göre gelir bir gerçek kişinin 
belli bir dönemde harcamalarıyla varlıklarında 
meydana gelen artış veya azalışların toplamıdır. 
Böylece gelir geniş anlamda tanımlanmaktadır. 
Başka bir deyişle kişinin varlıklarında (servetlerin-
de) meydana gelen artışlar da verginin konusuna 
girer. Böylece üretim faktörlerinin üretim sürecine 
katılması sonucu elde edilen hâsıla da gelir olarak 
ele alınırken, miras, piyango geliri, hisse senetle-
rinin değerinde meydana gelen artışlar, mülklerin 
değerinde meydana gelen artışlar ve benzeri ge-
lirler verginin konusuna girmektedir.

15. A Toplu Muamele Vergileri: Toplu muamele ver-
gileri, bir malın üretim, toptan satış, perakende 
satış veya ithalat muameleleriyle ilgili aşamala-
rından sadece birisini kavrar. Buna göre her aşa-
mada sırasıyla, üretim vergisi, toptan satış vergisi, 
perakende satış vergisi, ithalat muamele vergisi 
adlarını alır. Verginin matrahı o aşamadaki satış 
değeridir.
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16. E Parafiskal gelirler (vergi benzeri gelir), kamu 
kurumlarının ve kamu yararına yönelik hizmet gö-
ren kuruluşların, finansmanlarını sağlamak ama-
cıyla, bu hizmetlerden dolaylı ve dolaysız bir 
şekilde yararlananlardan yasal zorunluluk altında 
aldıkları paralardır. Bununla birlikte parafiskal ge-
lirler özel kanunlara dayalı özel bir yükümlülüktür.

17. D 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 
ödemeleri ifade eder.

18. E Kamu borç stokunun sürdürülebilirliği genel ola-
rak, kamu borç stokunun milli gelire oranının uzun 
dönemde sabit kalması olarak tanımlanabilir. Sür-
dürülebilir borç stoku oranı bir ekonominin borç-
lanmaya devam edip edemeyeceğini ya da vadesi 
gelen borçlarını yeniden borçlanarak ödeyip öde-
yemeyeceğini ifade eder. Sürdürülebilir borç oranı 
her ekonomi için ve üstelik dünyada oluşan eko-
nomik koşulların değişimine paralel olarak deği-
şim gösteren bir kavramdır.

19. D Faizin dışındaki kamu giderleri = Kamu gider-
leri – Faiz ödemeleri
Faizin dışındaki kamu giderleri = 280 milyar TL – 
30 milyar TL = 250 milyar TL
Birincil bütçe dengesi = Kamu gelirleri – Faiz 
dışındaki kamu giderleri
300 milyar TL – 250 milyar TL = 50 milyar TL fazla

20. B Moratoryum, borç ödemelerinin bir süreliğine 
durdurulması veya ertelenmesidir. Borcun ana-
parası ve faizi temerrüde düşmekle birlikte nakde 
çevrilmez. Moratoryum borcu sona erdirmese de 
azaltır.

21. E İhraç edilen bir tahvil üzerine yazılı bir değerde 
satışa çıkarılıyorsa, buna başabaş tahvil denir.

22. C Kısa vadeli borçlar dalgalı borç olarak da ifade 
edilir. Kısa vadeli borçlar hazinenin nakit ihtiya-
cındaki değişmelere bağlı olduğu için dalgalı borç 
olarak da adlandırılır. Kısa vadeli borçlar yatırım-
larda kullanılamaz. Ayrıca kısa vadeli borçlanma-
da başvurulan araçlar Hazine bonoları, Hazine 
kefaletini haiz bonolar, müteahhit bonoları, Mer-
kez Bankası avansları ve emanetlerdir. Devlet, 
gelir ve gider arasında uyumsuzluk söz konusu ol-
duğu durumlarda (zamanlar itibarıyla denkleştir-
me amaçlı) ve vergilerdeki düşüş sonucunda kısa 
vadeli borçlanmaya başvurmaktadır.

23. D Gelir Vergisi Kanunu’na göre teşebbüs sahibinin 
işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faiz-
ler gider olarak gösterilemez.
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24. D Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık bes-
lenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve 
aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde 
çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.

25. D Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beş yıldan fazla 
nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyanna-
melerinde yer alan zararlar gelirden mahsup edi-
lebilir.

26. A Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, 
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar ver-
gisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişi-
lerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, 
mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin 
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları gayri-
menkul sermaye iradından indirilebilir.

27. B Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, bağlı cet-
velde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

28. E Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler 
de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap 
eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbu-
zu ile serbest meslek makbuzlarının verilmeme-
si, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek 
meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu 
belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 
gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirle-
nen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak 
düzenlenmesi özel usulsüzlük suçudur.

29. C Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst 
yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denet-
çiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafın-
dan onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine ge-
tirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idare-

lerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendir-
mek

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıl-
ması bakımından incelemeler yapmak ve öne-
rilerde bulunmak

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi 
yapmak

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin 
karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 
kalkınma planına, programlara, stratejik plan-
lara ve performans programlarına uygunluğunu 
denetlemek ve değerlendirmek

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem de-
netimini yapmak ve bu konularda önerilerde bu-
lunmak

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere 
yönelik önerilerde bulunmak

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına 
göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir du-
ruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amiri-
ne bildirmek

30. B Ekonomik sınıflandırma
 • Personel Giderleri
 • Devlet Primi Giderleri
 • Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri
 • Faiz Giderleri
 • Cari Transferler
 • Sermaye Giderleri
 • Sermaye Transferleri
 • Borç Verme
 • Yedek Ödenekler
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31. A Kamu kaynağının etkin kullanımı açısından 5018 
sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetim Sisteminde 
getirilen önemli diğer bir yenilik hesap verme so-
rumluluğudur. Bu sorumluluk her türlü kamu kay-
nağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli 
ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, 
verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesin-
den, kullanılmasından raporlanmasından, mu-
hasebeleştirilmesinden, kötüye kullanımının 
engellenmesinden sorumlu olmaları şeklinde ta-
nımlanabilir.

32. E 
 • Bütçe, en basit olarak gelir giderleri gösteren bir 

dokümandır.
 • Bütçe, gelecekte devletin harcayacağı paralarla 

toplayacağı gelirlerin tahmindir.
 • Bütçe, kaynaklarla amaçlara ulaşmak için bir 

araçtır.
 • Bütçe, fiyat etiketli bir hedef sınıflamasıdır.
 • Bütçe, kaynakların sınırlı olması ve ihtiyaçların 

sonsuz olması nedeniyle, alternatif hizmetler ara-
sında tercih yapma mekanizmasıdır.

 • Bütçe, tercihlerin amaçlara ulaşmak üzere koordi-
ne edilmesi anlamında bir plandır.

 • Bütçe, amaçlara nasıl ulaşılacağını gösteren ay-
rıntılı bilgi içeriyorsa, bir çalışma planıdır.

 • Bütçe, yürütme organı ile halk arasında yapılan 
bir sözleşmedir. Bütçede harcama yetkisi yürüt-
menindir.

33. D Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları 
dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanunu-
nun şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca hazırlanır. Bu teklif, bir yıllık uygulama 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değer-
lendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen 
malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaş-
kanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine su-
nulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.

34. A Telafi Edici Bütçe Kuramı: William Henry Beve-
ridge tarafından geliştirilmiştir. Telafi edici bütçe 
teorisi esas olarak Keynes’in fikirlerine dayanmak-
tadır. Temel yaklaşım, durgunluk içindeki genel 
ekonomik durumu genişletmek, devlet harcama-
larını kullanarak yetersiz özel sektör harcamala-
rını gidererek ekonomiyi tam istihdam düzeyine 
getirmektir. Ayrıca, Telafi edici bütçe teorisi, dev-
letin belirli sınırlar çerçevesinde, genel ekonomiyi 
durgunluktan kurtarmak için bütçe açıklarını mali 
bir araç olarak görmektedir. Telafi edici bütçe dev-
letin ekonomiye müdahalesini gerekli görmekte-
dir. Bu yüzden devlet ekonomideki toplam talep 
yetersizliğini giderebilmek için kamu harcaması 
yapmalıdır. Artan kamu harcamalarını karşılamak 
için devlet borçlanmaya başvurabilir.
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35. C Vergilerin otomatik istikrar sağlayıcılığı, verginin 
gelir esnekliğine bağlıdır. Verginin gelir esnekli-
ği; vergi miktarındaki değişikliğin, gelirdeki de-
ğişmeye oranını ifade etmektedir. Verginin gelir 
esnekliğinin 1’den büyük olması verginin otomatik 
stabilizatör gücünün yüksek olduğunu göstermek-
tedir. Bu durum gelir arttıkça vergi hasılatının ge-
lirden daha çok artarak oluşan aşırı genişlemeyi 
bastıracağı ya da gelir azalırken daha çok azala-
rak daralmayı önleyeceği anlamına gelir.

36. A İradi maliye politikasının temel özelliği siyasal ik-
tidarlara; izlenen maliye politikası araçları, önce-
likleri, büyüklükleri ve zamanlaması konusunda 
geniş bir takdir yetkisi sunmasıdır.

37. B Enflasyona neden olan unsurlar:
 • Toplam tüketimin toplam üretimden fazla olması
 • Üretim miktarında azalma olması
 • Üretim faktörü ve girdi fiyatlarında artış olması
 • Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren 

para, döviz, altın miktarının artması
 • Dolaşımdaki banknot miktarının hızla artması
 • Yüksek kamu açıkları ve yüksek faiz oranları
 • Kredi hacminin genişlemesi

38. B Durgunluk döneminde borçlanma politikasında 
önemli olan tüketime gidecek fonlara dokunul-
maması ve mali disiplini bozmayacak ise Merkez 
Bankası kaynaklarına başvurarak para tabanında 
genişlemeye gitmek olacaktır. Ya da önceki dö-
nemlerde açık piyasa işlemleriyle piyasaya dev-
let borçlanma senedi satılmış ise bu senetleri geri 
almak da ekonomideki para hacmini artıracak ve 
harcanabilir geliri yükseltecektir.

39. D Likidite tuzağı LM eğrisinin yatay olması varsayı-
mına dayanarak gösterilmektedir. Hane halkının 
belli bir faiz oranında arz edilen tüm parayı elin-
de tutmak istemesini ifade eder. Keynesyen yak-
laşımın bir ifadesi olan likidite tuzağı durumunda 
maliye politikası uygulaması gelir düzeyinde bir 
artışa yol açacağından, maliye politikası etkindir.

40. E Stagflasyonun nedenleri:
 • Ücretlerin artması
 • Yanlış para ve maliye politikaları
 • Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi
 • Tüketimin artması
 • Finansal krizler ve döviz kurundaki istikrarsızlık
 • Para arzının üretimden fazla artması

Çözüm Bitti.
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