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4.

E 1982 Anayasası’nın 78. Maddesine göre, savaş

sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM, seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi
ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule
göre bu işlem tekrarlanabilir. Savaş dışında başka
bir sebeple seçimler ertelenemez. Ertelemedeki
süre 1 yıldır. Meclis ne kadar süreyle erteleyeceğini kararlaştıramaz.

A 1982 Anayasası’nın 15. Maddesi gereğince te-

2.

D 1982 Anayasası’na göre olağan Cumhurbaş-

5.

D Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuru-

3.

E 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet

6.

A Belediye Kanunu’nun 30. maddesine göre, Bele-

mel hak ve hürriyetler sadece kısmen değil tamamen de durdurulabilir. Temel hak ve hürriyetlerin
durdurulmasında sert çekirdek haklar durdurulamaz. Temel hak ve hürriyetler, durumun gerektirdiği ölçüde ve milletlerarası hukuka uygun şekilde
durdurulabilir. Temel hak ve hürriyetler, savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde durdurulabilir.

MURAT YAYINLARI

1.

Meclisi savaş ilanına basit çoğunlukla karar verir
bunun için özel bir çoğunluk aranmaz. TBMM’nin
Anayasa Mahkemesine üye seçiminde (400-301),
Cumhurbaşkanı’nın geri gönderdiği bir kanunda
ısrar etmesinde (301), Meclis soruşturması açılmasına karar vermesinde (360), seçimlerin yenilenmesine karar vermesinde (360) özel-nitelikli
çoğunluk aranmaktadır.

MURAT YAYINLARI

kanlığı kararnamelerinde TBMM onayı aranmaz. OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde
TBMM onayı aranır. Anayasaya göre TBMM, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulma, kalkınma planlarını onaylama, Anayasayı değiştirme, hakimler ve savcılar kuruluna üye
seçme yetki ve görevlerine sahiptir.

luşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi soruşturma izni vermeye yetkilidir.

diye meclisi;

•• Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde
yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,

•• Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî
konularda karar alırsa,

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın
kararı ile feshedilir. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının
ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en
geç bir ay içinde karara bağlar.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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C Belediye encümenleri kurul halinde aynı anda

10. D İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 16. maddesine

aynı yönde karar aldıkları için bu işlemler açıklanan irade sayısı bakımından kolektif, hukuk dünyasında hukuki sonuç yarattığı için ise yapıcı
işlemdir.

göre,

•• Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ
olunur.

MURAT YAYINLARI

7.

TG-5. DENEME

8.

•• Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir.
Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın
görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap
vermesi için bir süre verilir.
•• Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu
süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde,
taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme
kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.
•• Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak
hak iddia edemezler. Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya
diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın
artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap
verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.

A 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay

üyelerinin dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından,
dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından
atanır. Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıldır.

•• Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay
veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir.

9.

D İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 20/B maddesine

göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM tarafından
yapılan merkezi ve ortak sınavlarda ilk inceleme
süresi 7 gündür.

MURAT YAYINLARI

•• Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden
itibaren on gün içinde görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.
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11. D Türk Ceza Kanunu’nun 66. maddesine göre za-

manaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son
hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda
kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda
son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan
kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun
on sekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye
başlar.

Diğer sayfaya geçiniz.
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12. E Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesine göre baş-

15. B Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç

avukat hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır
bulunabilir. Müdafiin müvekkilin istemi halinde tanıklık yapmaktan çekinme hakkı mutlaktır. Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi,
vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olması koşuluna bağlıdır.

MURAT YAYINLARI

kasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun
cezası ile cezalandırılır. Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden
yarısına kadar artırılır. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde
kullanılan araçları sağlayan kişi yardım edendir.
Söz konusu olayda A, 16 yaşındaki C’yi azmettirdiği için cezası artırılarak verilir. D ise C’ye teşvik eden değil araç sağlayandır. Olayda yalnızca
A’nın cezasında artırıma gidilir.

13. D Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesine göre daha

önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak
koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az
süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya
daha az süreli hapis cezası seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

16. A Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 43. maddesi-

ne göre Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı
kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu
işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya
sesler kayda alınabilir. Ancak; mağdur çocukların,
duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından
zorunlu olan kişilerin tanıklığında bu kayıt zorunludur. Akrabalık tanıklıktan çekinebileceklere yemin
verip vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir.
Tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanların yeminsiz dinlenmesi mutlak değildir.

14. B Adli kontrol ile tutuklama kararını yalnızca hâkim

verir. Ayrıca;

•• Avukat bürolarında arama ve el koyma
•• Gizli soruşturmacı görevlendirme

MURAT YAYINLARI

17. C Kesin karineler, aksinin ispat edilmesi mümkün ol-

•• Şirket yönetimi için kayyım tayini
•• Gözlem altına alma

•• Moleküler genetik inceleme kararını da yalnızca
hâkim veya mahkeme karar verir.
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mayan karinelerdir. Türk Hukuku açısından kesin
karine örnekleri sınırlı sayıdadır. Türk Hukukunda
taşıyıcı annelik kurumuna yer verilmemesinden
ötürü, çocuğu doğuran kadının anne olma statüsü tartışmasızdır. Benzer şekilde hak düşürücü
içerisinde dava açmamanın af manasına geldiği
hallerde, sonradan af beyanında bulunulmadığının ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır. Zira o
sürenin geçmesiyle dava açma hakkı düşmüştür.
Tapu sicilindeki hususlar alenidir. Dolayısıyla hiç
kimse bu hususları bilmediğini ileri süremeyecektir. Yine kişinin yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi gereği, yeni bir yerleşim yeri edinmedikçe eski
yerleşim yeri sona ermeyecektir. Ancak ölüm karinesi bir adi karine oluşturmaktadır. Her daim aksi
ispat edilebilecektir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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karar da mahkemede ilan edilmiştir. Ali’nin ayırt
etme gücünün bulunup bulunmadığına bağlı olarak, Ali ya sınırlı ehliyetsiz ya da tam ehliyetsiz
statüsünde olacaktır. Ali’nin tam ehliyetsiz olduğu
durumda, yapacağı bütün işlemler kesin hükümsüz olacaktır. Aksi takdirde ise Ali’nin kararın ilanına kadar iyiniyetli kişilerle yaptığı işlemler geçerli
olacak, kararın ilanından sonra üçüncü kişiler iyiniyet iddiasında bulunamayacaktır. Burada işlem
kararın ilanından önce yapıldığı için E seçeneği
doğrudur.

20. B İptal davasının sonunda hâkim, ölüme bağlı tasar-

MURAT YAYINLARI

18. E Olayda Ali, mahkeme kararıyla kısıtlanmış ve bu

21. D Bir kimsenin taşınmazı üzerinde veya altında bir

19. B Evlenmenin yokluğu ancak evliliğin kurucu şart-

larında eksiklik halinde gündeme gelebilmektedir.
Evliliğin kurucu şartları ise;

•• Farklı cinsten kişiler arasında evlilik,

•• Evlendirmeye yetkili memur önünde işlemin yapılması,

MURAT YAYINLARI

•• Eşlerin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıdır.

Ayırt etme gücünden yoksun bir kişiyle evlenme
halinde ise açılacak mutlak butlan davası ile evliliğin geçersizliği sağlanabilecektir.

rufun iptaline karar verdiği takdirde esas itibariyle tasarrufun tamamı geçersiz olmakta ve tasarruf
ortadan kalkmaktadır. Tasarrufun yalnız bir kısmının geçersiz olması ve diğer kısmının yürürlükte kalması kanunda açıkça belirtilen bazı istisnai
hallerde bahse konu olmaktadır. İptal davasını
açma yetkisi, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısındadır. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin ve tereke
alacaklılarının ölüme bağlı tasarrufların iptalini isteyemeyecekleri kabul edilmektedir. İptal davası
açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini
ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 ve her hâlde vasiyetnamenin açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi
tarihinin üzerinden iyiniyetli davalılara karşı 10 yıl,
iyiniyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle
düşer. Hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri
sürülebilir.
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inşaat yapmak veya mevcut bir inşaatı muhafaza etmek yetkisi veren üst hakkı (MK m. 826),
bir taşınmaz üzerindeki yapının arazinin bütünleyici parçası olacağına dair ana kuralın istisnasını oluşturmaktadır. Üst hakkı sahibi, üst hakkının
konusunu teşkil eden yapıyla sınırlı bir mülkiyet
hakkına sahiptir. Bu irtifak hakkı aksi kararlaştırılmadıkça başkasına devredilebilir ve mirasçılara
geçer. Üst hakkının kurulmasına ilişkin sözleşme,
tapu memuru tarafından resmi şekilde yapılır. Üst
hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı
sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz
olarak kaydedilebilir. En az 30 yıl için kurulan üst
hakkı sürekli niteliktedir. Üst hakkı kişi lehine kurulduysa sahibinin ölümü ile; taraflar üst hakkı için
bir süre kararlaştırmışsa sürenin sona ermesi ile
sona erer. Üst hakkı sona erince yapılar arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası olur.
Taşınmaz maliki aksi kararlaştırılmamışsa, kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine bir bedel
ödemez.

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. D Olaydaki ipotek, bir üst sınır ipoteğidir. Özellikle

24. B Borcun zamanında ifa edilmemesinden kaynaklı

menfaatlerin talep edildiği sözleşmesel zarar türü,
müspet yani olumlu zarardır. Burada alacaklının
ifaya ilişkin menfaatlerinin tazmini söz konusudur.
Müspet zarar, sözleşme gereği gibi ifa edilmiş olsaydı alacaklının malvarlığının bulunacağı durum
ile mevcut durumu arasındaki farktır.

MURAT YAYINLARI

ipoteğin, asıl borç miktarını aşan bir miktar için
öngörülmüş olması da bunu doğrular niteliktedir.
Dolayısıyla bu ipotek, en fazla 120.000 TL için bir
güvence sağlayacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek
kurulması, asıl alacak için işleyen zamanaşımını kesecektir. Alacak ödendiğinde dahi hak sahibi sıfatıyla K tarafından bir terkin talebinin varlığı
aranacaktır. İpoteğin paraya çevrilmesinden beklediği meblağı elde edemeyen K, şahsi sorumluluk çerçevesinde L’nin diğer malvarlığı değerlerine
karşı da takibe girişebilecektir.

23. D Somut olayda miktar hatası şeklinde oluşan bir

25. A Borç ilişkisi; ikale, ölüm, ehliyet kaybı, iflas, sü-

renin dolması, fesih, dönme, iptal, geri alma(azil)
ve tüm borçların ifası hallerinde sona ermektedir.
Kusurlu sonraki ifa imkansızlığı durumunda ise
borcun ifası imkansız hale gelmekle birlikte, borç
ilişkisi sona ermemekte, borçlu alacaklının müspet zararlarını gidermekle yükümlü olmaktadır.

MURAT YAYINLARI

beyan (açıklama) yanılgısı söz konusudur. Dolayısıyla burada bir saikte hata söz konusu olmayacaktır. Miktar hataları birer açıklamada yanılma
hali olup bu yanılgıya düşen kişiye yanılmanın
öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü
süre içerisinde sözleşmeyi iptal hakkı sağlamaktadır. Ancak eğer M, aradaki fiyat farkını ödemeyi taahhüt ederse, bu durumda artık iptal hakkı
kullanılamaz. Somut olayda sözleşme iptal eden
A, M’nin bu sebeple uğradığı zararları gidermekle yükümlüdür.
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ğindedir. Zira zamanaşımının konusunu oluşturan
alacak hakkı varlığını devam ettirmektedir. Bazı
durumlarda zamanaşımının kesilmesi veya durması gündeme gelebilmektedir. İcra takibi de bu
kesilme sebeplerinden biridir. Kesilme sonrasında kural olarak kesilen zamanaşımı süresi aynen
baştan başlayacaktır. Ancak senetle ikrar halinde,
önceki zamanaşımına bakılmaksızın 10 yıllık bir
zamanaşımı süresi gündeme gelecektir. İpotekle temin edilmiş alacaklar hakkında ise zamanaşımı işlemeyecektir. Borçlunun, henüz doğmamış
zamanaşımı def’inden vazgeçme imkanı bulunmamaktadır. Ancak doğduktan sonra feragat edebilecektir.

29. A Ticari temsilci kural olarak tacirin ticaret unva-

MURAT YAYINLARI

26. C Zamanaşımı, hukuki nitelik olarak bir def’i niteli-

27. E Tarafların, sözleşmenin kurulmasından sonra ve

30. E Ticaret şirketlerinin bütün işleri ticaridir. Onların

fakat edimin ifasından önce veya ifası zamanında borçlanılan edimden başka bir edimin yerine
getirilmesini, ifa olarak kabul etmelerine ifa yerine edim denir. Burada borç, ikame edimin ifası ile son bulmaktadır. Ancak unutmamak gerekir
ki, burada alacaklının iradesi önem taşımaktadır.
Alacaklının iradesinin, ikame edimi kabul olarak
yorumlanmasının mümkün olmadığı hallerde ifa
yerine edimden de bahsetmek mümkün olmayacaktır.

konusu para olan edimlerde ortaya çıkmaktadır
ve asıl borca bağlı (Fer’i) bir niteliktedir. Adi işlerde kararlaştırılacak anapara faizi oranı, yasal faiz
oranının yüzde elli fazlasını aşamaz. Para borçlarında gecikme halinde ödenen faize, gecikme faizi ya da temerrüt faizi adı verilmektedir. Temerrüt
faizinin anaparaya eklenmesi ile oluşan yeni meblağa tekrardan faiz işletilmesi, kümülatif ve önlenemez bir artışa yol açacağı için istisnai haller
dışında yasaktır.

adi iş sahası yoktur. Buna karşılık gerçek kişi tacirin bütün işleri ticari sayılmaz. Gerçek kişi tacirin işletmesiyle ilgili olmayan işleri ticari değildir.
Taraflardan biri için ticari olan iş, arada sözleşme
varsa diğer taraf için de ticari sayılır. Ticari borçlarda veya kefalette müteselsil sorumluluk vardır.
Ticari işlerde zamanaşımı süresi kesindir.

MURAT YAYINLARI

28. E Faiz, esasen paranın getirisidir. Bu borç, yalnızca

nı altında işletmenin olağan/olağanüstü her türlü
işlerini yapabilir. Bu yönüyle ticari temsilcinin çok
geniş yetkileri vardır. Fakat özel yetkisi olmadan
işletmenin özüne dair işlemleri (devir, rehin, işletmeye ortak alma veya ortak çıkarma) yapamaz.
Ayrıca tacirle ilgili iflas/konkordato talep edemez.
İşletmenin faaliyet konusu kapsamına girmeyen
taşınmazları devredemez veya ayni hakla sınırlayamaz.
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31. D Kurucuların, YK üyelerinin, denetçilerin, şirketin

kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, tescil tarihinden itibaren 4 yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz.

Diğer sayfaya geçiniz.
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şirketlerde denetim organı kaldırılmıştır. Denetim,
genel kurul tarafından her faaliyet dönemi için seçilen bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Daha önce seçilen bir denetçi son 10 yıl
içinde 7 yıl görev yapmadıkça yeniden seçilebilir.
Fakat şirkette pay sahibi olan, yöneticilik yapmış
veya şirketin çalışanı olan kişiler arasından denetçi seçilemez. Denetçinin olumsuz raporu yönetim
kurulunun görevini kendiliğinden sona erdirmez.
Bu rapora istinaden genel kurul, yönetim kurulunu
görevden alabilir. Seçilen denetçiye ilandan itibaren 3 hafta içinde haklı sebeplerle yönetim kurulu
veya azlık asliye ticaret mahkemesinde itiraz edebilir.

34. D Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi

MURAT YAYINLARI

32. E 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla birlikte anonim

33. C Muhatap, poliçe bedelinin tamamını veya bir kıs-

bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Düzenlenme
günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için
ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir (TTK m. 795).
Fakat bu hükmün uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihe kadar üzerinde
yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek
için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacaktır.
Yani çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce
ödenmesi için bankalara ibraz edilemeyecektir.
Dolayısıyla 31.12.2021 tarihine kadar çek üzerinde keşide tarihi hangi tarih yazılmışsa ibraz süresi
o günden itibaren hesaplanacaktır. Soruda verilen
çekin keşide yeri ve ödeme yeri aynı yer olduğuna
göre ibraz süresi 10 gündür.

35. E Borçlu, borca itiraz etmişse alacaklı itirazın tebli-

ğinden itibaren 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açabilir. İtirazın iptali davası esas itibarıyla bir
alacak davası olup uyuşmazlığı maddi hukuk yönünden çözümleyen bir davadır. Borçlu bu davada
itirazında bildirdiği sebeplerle bağlı değildir; itirazın kesin kaldırılmasında itiraz sebepleri ile bağlıdır.

MURAT YAYINLARI

mını kabul edebilir. Aynı şekilde kısmen veya tamamen aval vermek de mümkündür. Borçlar
hukukunda alacaklının kısmi ifayı reddetme hakkı kambiyo senetlerinde uygulanmaz. Kıymetli evrakta hak ve senet ayrılmaz bir şekilde birleştiği
için poliçenin kısmen ciro edilmesi mümkün değildir.
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36. A İlamlı icrada ödeme, süre verme veya zama-

39. E İflasta basit tasfiye yapılacaksa alacaklılara ala-

caklarını bildirmeleri için verilecek süre 20 günden az 2 aydan çok olamaz. Dolayısıyla 3 ay gibi
bir süre belirlenemez.

MURAT YAYINLARI

naşımı iddiası icra emrinin tebliğinden önce
gerçekleşmişse 7 gün içinde; tebliğden sonra gerçekleşmesi takip sona erinceye kadar icranın geri
bırakılması icra mahkemesinden istenebilir.

37. A Borçlunun kendi iflasını istemek zorunda olduğu

iki durum vardır; sermaye şirketinin pasifinin aktifini geçmesi (bu durum gerçek kişiler için geçerli
değildir), ikincisi ise haciz yoluyla takip sonucunda malvarlığının aktiflerinin yarısı elinden çıkmış,
kalan diğer yarısı da muaccel ve vadesi 1 yıl içinde gelecek olan diğer borçlarını ödemeye yetmemesi halidir. Borçlunun acz içinde olması ise
ihtiyari olarak iflas sebebidir.

38. B İflasta aciz belgesi sadece kesin olarak düzen-

lenebilir. Geçici aciz belgesi, borçlunun borca
yetecek kadar malı olmadığını gösteren haciz tutanağıdır. İflasta haciz olmadığına göre geçici aciz
belgesi de ortaya çıkmaz.

MURAT YAYINLARI

40. C Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam

10

edebilir. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet
kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını
kısmen dahi olsa devredemez, sınırlayamaz ve
ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Taşınmazın devri için
izin gerekirken taşınmaz devralmada izin aranmaz.

Diğer sayfaya geçiniz.
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4.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •
A Marjinal fayda kavramının iktisat bilimine kazandı-

rılması on dokuzuncu yüzyılda W.S. Jevons tarafından gerçekleşmiştir.

Marjinal Fayda (MU): Belirli bir dönemde, bireyin
tükettiği bir malın her son biriminden elde ettiği
faydadır. Toplam faydanın tüketim miktarına göre
türevidir.

2.

faydasını maksimize etmek isteyen tüketicinin tükettiği tüm mallar iyi mal grubundadır. Tüketilen
mallardan bir tanesinin kötü mal olması durumunda doymazlık varsayımı ortadan kalkacak ve farksızlık eğrisi pozitif eğimli çizilecektir.
Y
U

MURAT YAYINLARI

1.

D Tüketici teorisinde doymazlık varsayımı gereği

C Klasik Teoriye göre maliyeti belirleyen tek unsur

5.

emek faktörüdür. Gerçekte maliyet, emekten başka sermaye, doğal kaynaklar, girişimcilik faktörlerini de kapsamaktadır.

X

0

Neo-Klasik iktisatçı G. Haberler emek maliyeti yerine tüm üretim faktörlerini kapsayan fırsat maliyeti
kavramını ortaya koyarak karşılaştırmalı üstünlük
teorisinin eksikliğini gidermeye çalışmıştır.

B Tüketicinin gelirinde meydana gelen %50’lik aza-

lışın talep edilen mal miktarını %50’dan daha az
ya da daha fazla arttırdığı mal düşük maldır. Düşük mallarda tüketici geliri ile talep edilen miktar
arasında ters yönlü ilişkinin olması nedeniyle Engel eğrisi negatif eğimlidir.
Qx

Engel eğrisi

B Tercihlerin bütünlüğü: Bu varsayıma göre tüke-

ticinin iki mal sepeti arasında bir sıralama yaptığı varsayılır. X > Y ise X mal sepetini tercih eder,
Y > X ise Y mal sepetini tercih eder, X = Y ise tüketici iki mal sepeti arasında kayıtsız kalır.

Tercihlerin geçişliliği: Bu varsayımda X, Y ve Z
gibi üç farklı mal sepetiyle karşı karşıya olan bir
tüketici X’i Y’ye tercih ediyorsa ve Y’yi de Z’ye
tercih ediyorsa; X sepetini Z’ye tercih edecektir.
X > Y ise Y > Z ise X > Z şeklinde ifade edebiliriz.
Tercihlerin doymazlığı: Bu varsayıma göre
X sepeti Y sepetine göre daha fazla miktarda malı
içeriyorsa tüketici X mal sepetini Y mal sepetine
kesinlikle tercih edecektir.
Tercihlerin sürekliliği: Bu varsayıma göre, Y mal
sepetine tercih edilen X mal sepetinden, Y’ye tercih edilmeyen Z mal sepetine giden yolda N gibi
farklı bir mal sepeti vardır.

M

O

6.

MURAT YAYINLARI

3.

D Piyasa dengede iken arz ve talebin azalışı her iki

eğrininde sola kaymasına neden olur. Fakat kayma baskınlığı belli olmadığı için üç olasılık dahilinde incelenmelidir.
D. W S.
Sonucunda piyasa denge miktarı kesin azalır, piyasa denge fiyatı belirsizdir.
S3

P3

E3

P1

O
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S1

S

P

P2 = P0

Tercihlerin orijine göre dışbükeyliği: Bu varsayım ise; tüketici X ve Y sepetleri arasında kayıtsızsa, her iki sepetin ağırlıklı ortalamasında oluşan Z
gibi farklı bir mal sepeti tercih edilir. Ordinal fayda teorisi kayıtsızlık eğrileri yaklaşımına dayanır
ve kayıtsız eğrileri ile bütçe kısıtı araçlarından yararlanır.

S2

Q3

E2

E1

Q2 Q1

E0

Q0

D1

D

Q

Diğer sayfaya geçiniz.
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A Kısa dönem üretim analizinde azalan verimlerin

C Orijinden çıkan doğrusal artan toplam maliyet

fonksiyonuna sahip bir firmanın, toplam ürün eğrisi de toplam maliyet fonksiyonu gibidir. Çünkü
toplam ürün eğrisinin ters simetriği toplam maliyet
eğrisini verir.
TPL

TPL = Q
MURAT YAYINLARI

Azalan verimler safhasında firmanın değişir girdisi artmaya devam ederse toplam ürünü azalan
hızda artmaya devam eder. Her ilave birim değişken girdinin katkısı bir önce değişken girdinin katkısından daha az olacağı için kömür kullanımının
3 kat artması üretimin daha az artmasına neden
olur.

8.

9.

tamamen geçerliliği 2. Bölge için geçerlidir. Bu
bölgede;

TC
TVC

TC = TVC TC = a ·q ise

orijinden çıkan
artandır.

lerinin geometrik yerine eş ürün eğrisi denir.

Eş ürün eğrisi, aynı üretim düzeyini veren faktör
bileşimlerinin tanımlanabildiği bir eğri olup birçok
yönden kayıtsızlık eğrileriyle benzer özellikler taşır.

TC=TVC+TFC

TC=TVC TFC=0

MC
AC
a

•• Eş ürün eğrilerinin pozitif eğimli kısmı ile negatif
eğimli kısmını birbirinden ayıran çizgilere sırt çizgisi adı verilir. Kâr maksimizasyonu amaçlayan
firmalar sırt çizgilerinin arasında kalan eş ürün eğrilerinin negatif eğimli kısımlarını kapsayan bölgelerde üretim yaparlar. Eş ürün eğrilerinin negatif
eğimli kısmını kaplayan bölgeye üretimin iktisadi bölgesi adı verilir.

•• İki eş ürün eğrisi birbirini kesmez. İki eş ürün
eğrisinin birbirini kesmesi, işletmenin belirli bir
faktör bileşimiyle iki farklı üretim düzeyini gerçekleştirebileceği anlamına gelir ki, bu da işletmenin
her zaman etkin faktör bileşimini seçeceği varsayımıyla çelişir.

q

O

•• Negatif eğimlidirler. Eş ürün eğrilerinin hem negatif hem de pozitif eğimli kısmı bulunmaktadır. Ancak iktisatçılar pozitif eğimli kısmı tümüyle ihmal
ederler. Pozitif eğimli kısımda girdilerden birinin
miktarı artınca aynı miktarda çıktı elde etmek için
diğer girdinin de artması gerekir.

•• Bir eş ürün eğrisinin orijinden uzaklaşması durumunda eş ürün eğrisi daha yüksek bir çıktı seviyesini temsil eder.

TPL
orijinden
çıkan artan ise
türevi sabit bir
sayıdır. Bu nedenle MPL sabit
ve yatay eksene paraleldir.

L

O

E Aynı üretim düzeyini gösteren farklı faktör bileşen-

MC = AC

q

O

_
dTC
= qb
b
dq
` MC = AC
TC
AC =
= q bb
q
a
MC ile AC sabit ve yataydır.
MC =

MURAT YAYINLARI

7.

TG-5. DENEME

•• Eş ürün eğrileri orijine göre dışbükey eğrilerdir. Eş ürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması azalan marjinal teknik ikame varsayımını
beraberinde getirir. Bunun sebebi ise azalan verimler yasasıdır.
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10. A Dinamik analiz zaman unsuru dikkate alınarak ya-

12. A Tekelci bir firmanın talep eğrisi sola ya da sağa

pılır. Cobweb teoremi yalnızca tarımsal piyasalar
için geçerlidir.

kaydığında üretim miktarındaki değişmenin öngörülememesinin nedeni tekelci firmanın arz eğrisinin olmamasından kaynaklanır. Tekelci firma
fiyatını talebe göre belirlemektedir. Her arz miktarı için bir arz fiyatı söz konusu olmadığı için arz
eğrisi olmayan tekelci firma için talep eğrisi sağa
ya da sola kaydığında üretim miktarındaki değişme öngörülemez.

•• Dengenin zaman içindeki hareketi dinamik analiz
olarak adlandırılır. Özellikle tarımsal ürün piyasalarında üreticiler üretim kararlarını bir önceki yılın
fiyatlarına bakarak (statik bekleyişler) karar verirler. Bu anlamda arzda bir gecikme söz konusudur.

•• Arz ya da talep eğrilerinin esneklikleri (eğimleri)
mutlak değer olarak birbirine eşitse fiyat, denge
etrafındaki iki fiyat arasında gider gelir ve buna da
salınan (sürünen, sürekli dalgalanan) Cobweb
denir.

MURAT YAYINLARI

•• Bu piyasaların en önemli özelliği, cari üretimin bir
önceki dönemin fiyatlarının bir fonksiyonu olmasıdır.

•• Negatif eğimli talep eğrisi, pozitif eğimli arz eğrisinden daha yatık ise (talep esnekliği mutlak değer olarak büyükse) denge bir kez bozulduktan
sonra tekrar dengeye gelme süreci gerçekleştirecektir. Bu duruma kapanan Cobweb (istikrarlı
denge) denir.

•• Pozitif eğimli arz eğrisinin esnekliği, negatif eğimli
talep eğrisinin esnekliğinden mutlak değer olarak
büyükse (Arz eğrisi daha yatıksa) denge istikrarsız olacaktır ve buna açılan Cobweb denir

13. D Stackelberg modeli 1934 yılında Alman iktisat-

çı Heinrich Stackelberg tarafından geliştirilen modeldir.

•• Miktar rekabetine dayalı düopol modelidir.
P

PAC
P2

0

•• Firmalardan birinin Lider diğerinin takipçi olduğu
bu modelde lider firma üretim miktarını değiştirdiğinde, rakip firmanın yeni duruma göre üretim
miktarını değiştireceğini bilir. Dolayısıyla lider firma öngörü sahibidir, karşılıklı bağımlılığın ve miktar rekabeti oluşacağının farkındadır.

MC
AC
AVC

Sabit
maliyetlerin
tamamı

d = AR = MR2
B(Kapanma noktası)
q2

•• Lider firma üretim düzeyini takipçiden önce belirler. Karşılıklı bağımlılığın farkında olmayan takipçi firma ise üretim düzeyini lider firmadan sonra
belirler.

q

Kapanma noktasında firmanın fiyatı ortama değişken maliyetinin minimum noktasına eşittir. Firmanın bu fiyat düzeyinde üretimden çekilmesi ya
da devam kararı alması firmanın kendisine bağlıdır. Çünkü firma devam kararı da alsa, çekilme kararı da alsa zararı sabit maliyetleri kadar olacaktır.
Bütün firmaların birincil amacı kâr maksimizasyonudur ve bu durum firmadan firmaya değişmez.
Pazar payını kaybetmeme, istihdam yaratma gibi
amaçlar ise ikincil amaçlar olup firmadan firmaya
değişir. B noktasında bulunan firma ikincil amaçlara bakar ve şayet süreci riskli algılıyorsa çekilir. Pazar payını kaybetmek istemiyorsa, istihdam
yaratma kaygıları taşıyorsa firma üretime devam
kararı alır.

MURAT YAYINLARI

11. C

•• Üretim kararları eş anlı değil, ardışıktır. Bunun
nedeni, karşılıklı bağımlılığın farkında olmayan
takipçi firmanın safça davranması ve üretimini liderden 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 modelindeki fiyat düzeyinden daha düşüktür.
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14. E Üretimde etkinlik, iki mallı ve iki faktörlü bir model-

16. B Üretim Yöntemi (Katma Değer Yöntemi) :Belli bir

de etkinliği Edgeworth üretim diyagramı yardımıyla gösterebiliriz.

K

d

a

b

X1

e
c

XY
X2 Y 3 2
3

f
X
Y 5
X4 1

X1 Y4

Y5
0
X malı
Y
a
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
0

Y malı
0

Edgeworth Üretim Diyagramı

b

c

e

Qx : x malı miktarı
x

: 1 ........ n

Bu yönteme göre tüm tamamlanmış mal ve hizmetlerin üretiminde yaratılan katma değerlerin
toplanmasıyla da GSYİH’ye ulaşılır. Çifte sayma
sorununu ortadan kaldırır.
GSYİH =

/ nx = 1 = KDx

(KD)x : X malı üretimde yaratılan katma değerlerin toplamı

Katma Değer: Üretim her aşamasında ara malının değerine yapılan ilavelerdir.

f

X3 X4 X5

/ nx = 1 = Px·Qx

Px : x malı fiyatı

L

d
X2

Üretimin
Sözleşme Eğrisi

GSYİH =

MURAT YAYINLARI

Şekilde yine “d” gibi bir noktada bir malın üretimini
artırmak diğer malın üretimini azaltmak pahasına
gerçekleşmemiştir (e veya c noktalarına hareket).
Bunun yanında iki eş ürün eğrisinin birbirine teğet oldukları noktada üretimde etkinlik sağlanmıştır. Bir başka deyişle iki eş ürün eğrisinin eğimleri
(MRTS) eşit olduğunda üretimde pareto optimalite sağlanmıştır. Etkin noktaları birleştiren eğriye
“Üretim Sözleşme Eğrisi” denir.

dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarı ile fiyatlarının çarpımlarının toplanmasıyla
GSYİH’ye ulaşılır.

Ara Malı

Değer

Katma Değer

Buğday

5

5

Un

15

10

Hamur

35

Ekmek

60

+

20
25
60

X

Üretim Olanakları Eğrisi

15. D İşgücüne katılım oranı = İşgücü/ Aktif nüfus) · 100

•• İşgücü = Çalışan + İşsiz

İşgücü = 400 + 40 = 440

MURAT YAYINLARI

17. B Klasikler devletin ekonomide etkin bir rol alması-

•• Aktif nüfus = İşgücü + İşgücüne dahil olmayanlar
Aktif nüfus = 440 + 60 = 500

İşgücüne katılım oranı = (440 / 500) · 100 = 88

na iki nedenle karşıdırlar. Birincisi, devlet kötü bir
yatırımcıdır dolayısıyla yaptığı harcamalar kötüdür. Devlet bütçesinin büyümesine kesinlikle karşıdırlar. İkincisi, devlet yatırım harcaması yapmak
için ya vergi almayı arttıracak ya da para piyasasından borçlanacaktır. Bu durumda özel kesimin
harcama yapabilme kapasitesi sınırlandırılacaktır.
Bu da Dışlama (Crowding Out) (Engelleme) etkisinin görülmesine neden olacaktır.

Klasiklere göre para ekonomi üzerinde bir peçedir. Paranın ekonomide reel değişkenler (işsizlikistihdam ve büyüme) üzerine etkisi yoktur sadece
nominal değerler (fiyatlar genel seviyesi) üzerine
etkisi vardır. Klasik Dikotomi (paranın yansızlığı)
kuralı geçerlidir. Ekonomiye herhangi bir müdahale olmaksızın dengeye dönüldüğüne göre, herhangi bir politika uygulanmasına da gerek yoktur.
Parasal değişmeler sadece parasal faktörleri etkileyebilir.
Klasik yaklaşımına göre ekonomideki istkrarsızlıkların nedeni, ekonomiye yapılan dışsal müdahalelerdir.
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Bu nedenle gelir ve faiz değişmez.

I

İ

I0

I0

I0

I0

i2
i3 = i1

1=3
–c/1–c

Otonom yatırımlar gelirden bağımsız yapılan yatırımlardır. Gelirden bağımsız olan yatırım düzeyini beklentilerde meydana gelen değişim etkiler.
Buna göre geleceğe yönelik olumlu beklentiler
arttığında otonom yatırımlar da artacak ve yatırım
talep eğrisi yukarı kayacaktır.

MURAT YAYINLARI

Y

0

O

LM

2

Y1
=
Y3

IS2
c/1–c
IS1 = IS3
Y

Y2

21. C Fiyatlar genel seviyesinin düşmesi (P.) reel para

19. C Toplam harcama akımını artıran unsurlar enjek-

arzını artırır. Reel para arzındaki artış LM yi sağa
kaydırır. LM nin sağa kayması faiz oranlarını düşürür, geliri artırıcı bir etki yapar. Vergilerdeki artış
ise IS eğrisini sola kaydırır. IS eğrisinin sola kayması hem faizleri hem de geliri düşürücü bir etki
yapar. LM ve IS nin aynı anda fakat farklı yönlerde kaymasının gözlendiği bu durumda, iki etkiden
hangisinin daha baskın olduğu ifade edilmediği
için faiz kesinlikle düşecek fakat gelir düzeyi üzerindeki etki belirsiz olacaktır.

siyon (ilaveler), toplam harcama akımını azaltan
unsurlar sızıntıdır. Bununla birlikte reel çıktının
hanehalkı tarafından satın alınmayan kısmı sızıntı, hane halkı dışındaki kesimler tarafından alınmak istenilen kısmı da enjeksiyondur.
Sızıntılar

Tasarruflar (S)
Vergiler (T)
İthalat (M)

Enjeksiyonlar
Yatırımlar (I)

Kamu harcamaları (G)
İhracat (X)

22. A BP Eğrisinin Eğimini Belirleyen Unsurlar

1 – Marjinal ithalat eğilimi (m); Marjinal ithalat eğilimi yüksekse, BP eğrisi daha diktir, eğimi
yüksektir.

20. A Kapalı ve vergilerin otonom olduğu bir ekonomi-

de transfer harcamalarındaki artış eşit vergilerle
finanse edilirse; denge milli gelir seviyesi değişmez.
TTR0 - = TT0 c
kadar
1-c

=

MURAT YAYINLARI

Ayrıca transferler de harcama düzeyini artıran ilaveler içinde yer alır.

2 – Sermaye hareketlerinin iç ve dış faiz oranları arasındaki farka duyarlılığı; düşükse eğimi
artar. BP eğrisi daha diktir.

23. A Hicks - Hansen tarafından geliştirilen IS – LM

-c
kadar
1-c

modelinde mal, para ve tahvil piyasasının eşanlı
dengesi incelenmiştir. IS – LM modelinde fiyatların değiştirilmesiyle toplam talep eğrisi (AD) elde
edilir. Bundan dolayı toplam talep eğrisi üzerindeki her nokta mal, para ve tahvil piyasasının dengede olduğunu göstermektedir.

IS sa€a kayar = IS sola kayar
1442443
Nihai sonuç, IS değişmez.
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24. B Rassal Yürüyüş (Tüketim) Hipotezi (Hall)

27. E Merkez Bankası kanununda yapılmış olan deği-

şiklikler kapsamında Merkez Bankasının görevleri
şu şekildedir:

Gelirdeki beklenmeyen değişmelerin tüketimi etkilediği, beklenen değişmelerin tüketimi etkilemediği üzerine kuruludur.

•• Açık Piyasa İşlemleri yapmak

•• Rasyonel beklentiler çerçevesinde gelecekteki
ortalama gelir doğru tahmin edilir ve sürprizler olmadığı sürece tüketim değişmez.

•• Hükûmet ile beraber ulusal paranın iç ve dış değerini koruyacak önlemleri almak
•• Kur rejimini belirlemek

•• Tüketimdeki değişmelerin tahmin edilemediği duruma Tüketimin Rassal Yürümesi denir.

MURAT YAYINLARI

•• Tüketimin değişmesi için beklenmedik olayların,
sürprizlerin olması gerekir.

kullanımının yaygınlaşması ekonomik birimlerin
paraya olan talebini azaltacaktır. Bu durumda kişilerin para talebinin azalması bankacılık sisteminin
daha fazla kullanılması ve bundan kaynaklı olarak
da bankaların kredi kullandırma mekanizmasının
hızlanması süreci ile kaydi para sürecini hızlandıracak ve bundan dolayı da para arzı artışı söz konusu olacaktır.

Paranın getirisinin veri olduğu bir durumda, mal fiyatlarının artacağı beklentisi söz konusu olacaksa
malların nispi getirisinde artış meydana gelecek
ve reel para talebi azalacaktır. Bu durum alternatif
varlıklar için de geçerlidir.

•• Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek

•• Ulusal paranın hacim ve tedavülünü düzenlemek
•• Finansal sistemde istikrarı sağlamak
•• Mali piyasaları izlemek

•• Ticari bankalardaki mevduatların vade türleri ile
özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının
vadelerini belirlemek

•• Banknot ihracı imtiyazını elinde bulundurmak

•• Hükûmetle ortaklaşa belirlenen enfl asyon hedefi
doğrultusunda uygulanacak para politikalarını belirlemek
•• Fiyat istikrarı amacıyla para politikası belirlemek
ve uygulamak
•• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna avans vermek

MURAT YAYINLARI

hisse senedinin getirisini kâr payı ve malların getirisini de beklenen enflasyon düzeyi belirlemektedir.

•• Reeskont ve avans işlemlerini yapmak

Merkez Bankası bu görevlerinden ayrı olarak bazı
hususlarda ise yetkilidir. Bu yetkiler görev değil
yetki kapsamında ele alınmalıdır. Merkez Bankasının yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

25. D Banka kartı, kredi kartı gibi finansal araçların

26. E Monetarist Yaklaşıma göre tahvilin getirisini faiz,

•• Zorunlu karşılıkları ve disponibilite ile ilgili usul ve
esasları belirlemek

28. E Parasal hedeflemenin dezavantajları:

•• Para ikamesi güçlü ise, merkez bankası hedeflenen para tanımını kontrol edemez.
•• Paranın dolaşım hızı değişirse hedeften sapmalar olur.
•• Hedef enflasyon ile hedeflenen para tanımı arasında istikrarlı, güçlü ve güvenilir bir ilişki olmalıdır.
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29. E Heckscher-Ohlin Modeli’ne göre bir malın üretim

33. D Düşük Gelir Düzeyli Denge Tuzağı’na göre ekono-

30. A Göreli satın alma gücü paritesi teorisine göre no-

minal döviz kurundaki değişim ülkelerin fiyat düzeyleri arasındaki farka eşittir. Mutlak satın alma
gücü paritesi teorisine göre ise ülkelerin fiyat düzeyleri oranına eşittir.

minin kendisini tuzaktan kurtarabilmesi için gelir
artış hızı nüfus artış hızından daha yüksek düzeye çıkarılmalıdır. Böylece ekonomi kendi kendini
besleyen bir büyüme hızına ulaşabilir.

MURAT YAYINLARI

fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır. Yani bir mal
bir ülkede sermaye veya emek yoğun yöntemlerle üretiliyorsa, diğer ülkelerde de aynı yöntemlerle üretilir. Bu özellik bir malın üretim teknolojisinin
bütün ülkelerde aynı olması anlamına gelir.

34. C Boeke’nin Sosyal İkilik Kuramı’na göre doğulu

toplumların organizasyonla ilgili özellikleri:

•• Çalışma disiplini ve organizasyon yokluğu
•• Uzmanlaşma yokluğu

•• Sınırlı para ekonomisi

•• Geleneksel ticari yöntemler

•• Ekonomik kaynakların hareketsizliği

31. A Bağış, hibe, hediye ve yardımlar tek yanlı transfer-

35. B Neoklasik durağan durum dengesi ekonominin

lerdir ve ödemeler bilançosunda cari işlemler hesabına kaydedilir.

tur. Bunlar: Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası.

MURAT YAYINLARI

32. A Bretton Woods konferansında iki örgüt kurulmuş-

uzun dönem dengesini gösterir. Durağan durumda işçi başına sermaye (hasıla, tasarruf) sabit kalır. Yani işgücü başına sermaye artışı Dk = 0’dır.
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36. D Gerekli (garantili) büyüme oranı; planlanan yatı-

rımlar ile planlanan tasarrufları eşitleyen büyüme
oranıdır. Bu durumda bir kapasite fazlası veya boş
kapasite oluşmaz. Girişimcilerin üretim planlamaları gerçekleşmiştir. Böylece aynı karar büyüme
devam eder.
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37. A 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile mali

39. C 1970 öncesi dönemde kullanılan ithal ikameci sa-

nayileşme döneminde ihracat artışı sağlanmamıştır.

MURAT YAYINLARI

göstergelerde iyileşmeler başlamıştır. Ancak
Türkiye’de ara ve yatırım mallarının ithal edilme
zorunluluğu cari işlemler dengesindeki açıkların
devam etmesine neden olmuştur.

40. E 1950’lerin ikinci yarısında Türkiye ekonomisi du-

38. C Türkiye’de planlı kalkınma dönemi 1960’da Devlet

raklama dönemine girmiştir. Bir taraftan enflasyon ve işsizlik rakamları artarken diğer taraftan
dış borçların ödenmesinde güçlükler yaşanmaya
başlanmıştır. Bunun nedeni Kore Savaşı nedeniyle 1950’lerin başında buğday ihracatını durduran
ABD’nin savaş sonrasında tekrar pazarlara dönmesidir. Türkiye 1950’lerin ilk yıllarında kazandığı
buğday pazarını böylece kaybetmiştir.

MURAT YAYINLARI

Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile başlar. İlk kalkınma planı 1963-1967 tarihleri arasında uygulanmıştır.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •
E Faydacı

2.

C Coase teoremine göre dışsallıkta devletin her-

3.

B Borda kuralında tüm seçenekler çifter çifter oyla-

4.

A Merkezi yönetimin vergileri düşürmesi sonucu bi-

5.

A Richard-Metzler modeli, kamu harcamalarının

D Kamu harcamalarında gerçekte artış nedenleri

7.

E Üretimde artışa neden olan, verimliliği pozitif yön-

8.

D Nakdi gelirleri doğrudan doğruya arttıran trans-

9.

C Modern iktisatçılara göre kamu harcamaları,

yani Bentham’cı Sosyal Refah
Fonksiyonu’na göre herhangi bir politika sonucunda, bazı bireylerin faydası azalmış olsa dahi, toplam fayda artıyor ise bu durum, toplum tarafından
kabul edilebilir bir politikadır.

hangi bir müdahalede bulunması gerekmez,
sadece firmaların anlaşması için muamele maliyetlerini düşük tutması ve mülkiyet haklarını tanıması gerekir. Böylece aralarında anlaşma yapan
birey veya firmalar sosyal optimum çözümüne ulaşacaklardır.

MURAT YAYINLARI

1.

6.

reylerin gelirlerinde meydana gelecek bir artışın
yol açacağı yerel hizmet talebi artışının yerel yönetim birimine merkezden yapılan koşulsuz veya
karşılayıcı olmayan transferlerin yaratacağı talep
artışından daha düşük kaldığı belirlenmiştir. Literatürde sinek kâğıdı etkisi olarak adlandırılan bu
durumun nedeni, yerel harcamaların aktarılan
transferlere yapışık kalmasıdır.

artışını ortanca seçmen gelirinin ortalama gelire
göre ne düzeyde olduğuna bağlı olarak açıklar.
Demokratik toplumlarda, gelir dağılımı bozulduğu
yani ortanca gelir, ortalama gelirin altına düştüğü
sürece, ortanca gelir sahibi olan seçmenler kendilerine yönelik transfer harcamalarını ve bunları
finanse etmek için artan oranlı vergilemeyi daha
çok talep etmeye başlarlar. Bu da kamu harcamalarının düzeyini arttıracaktır.

MURAT YAYINLARI

maya sokularak her bir seçeneğin diğerlerine karşı aldığı oy bir oylama matrisi üzerinde gösterilir.
Bu ikili karşılaştırma sonucunda en çok oy alan
seçenek kazanır.
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arasında ekonomik nedenler de vardır. Ekonomik
dengeyi bozucu baskılar ile ekonomik dengesizlik
halleri de kamu harcamalarının büyümesinde etkilidir. Ekonomik krizler, yeni devlet fonksiyonlarının ve hizmet alanlarının ortaya çıkmasına neden
olabilir. Özellikle, söz konusu krizler dolayısıyla
toplumun refah düzeyini sürdürebilmesi bakımından yapılan katkı ve ödemeler bu anlamda büyük
önem taşır.

de etkileyen, eldeki kıt kaynakların daha iyi kullanılmasıyla verimliliği arttıran, dayanıklı nitelikte
ve faydası bir veya birden fazla yıla yayılan mallara yapılan harcamalara yatırım harcamaları denir. Yatırım harcamaları aynı zamanda, piyasada
sermaye stoku olarak bilinen mal ve hizmet üretiminde kullanılan tesislerin, zaman içerisinde
korunması ve geliştirilerek çoğaltılması için kullanılan faktörler ve stoklardaki artış ya da azalış olarak tanımlanmaktadır. Yatırım harcamaları akım
değişken olarak, sermaye stokunda meydana gelen değişimlerin zaman içerisindeki toplamından
oluşmaktadır.

fer harcamaları dolaysız transfer harcamaları olarak kabul edilmektedir. Kamu borç faizleri, yardım
harcamaları ve sosyal hizmetlerin büyük bir kısmı
dolaysız transfer harcamalarındandır. Tüketiciler
için mal ve hizmet fiyatlarını düşüren sübvansiyonlar ise dolaylı transfer harcaması niteliğindedir.

kamu kurumlarının toplumsal ihtiyaçları karşılamak veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede
bulunmak üzere, belirli usullere uyarak yaptıkları parasal harcamalardır. Modern iktisatçılar kamu
harcamalarını tanımlarken, Klasiklerin yaptıkları tanıma ek olarak, ekonomik ve sosyal hayata
müdahale unsurunu getirmişlerdir. Devletin ekonomiye ve sosyal hayata müdahalesi ile kastedilen, ekonomik faaliyetlerin yönünü değiştirmesi,
yoğunluğunu artırması veya azaltmasıdır.
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10. D Kamu harcamalarının gerçekleştirilmesine yön

13. E Vergi kaçakçılığı yasal olmayan bir eylem olup

11. C Re’sen vergi tarhına sebep olan unsurlar:

•• Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde
verilmemişse
•• Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde
verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına
ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa

MURAT YAYINLARI

vermesi bakımından “verimlilik” kriteri büyük
önem taşımaktadır. Ekonominin üretim kapasitesini arttıran ya da kamu gelirlerinde artış sağlayan
harcamalar verimli (üretken) harcamalar olarak
nitelendirilirken ekonomi ve kamu gelirleri üzerinde herhangi bir pozitif etkisi olmayan harcamalar
verimsiz (üretken olmayan) harcama olarak kabul
edilmektedir.

•• Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması mecburi
olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış
veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse

•• Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi
matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân
vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık
olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa
•• Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair
delil bulunursa

14. C Mutlak yansıma, belirli bir vergideki artışın diğer

vergilerde veya devlet harcamalarında bir değişiklik olmaması halinde gelir dağılımı üzerindeki etkisini incelemek için kullanılan bir araçtır.
Bu koşullarda vergi gelirlerindeki bu artış tabii ki
kamu harcamalarında bir artışa yol açabilecektir.
Diferansiyel yansıma ise, kamu harcamaları değişmez kabul edildiğinde, herhangi bir verginin
kaldırılıp yerine yeni bir vergi konulması hâlinde
gelir dağılımında meydana gelen etkilerdir.

15. D Sedüler gelir vergisinde, gerçek kişilerin tüm ka-

•• Vergi Usul Kanunu’na göre yetki almış meslek
mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen
beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse

MURAT YAYINLARI

12. B Her verginin bir konusu ve mükellefi vardır. Dev-

let lehine bir alacağın doğması için bazı şartların
gerçekleşmesi gerekir. Vergi kanunlarında verginin 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 doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra doğmaktadır. Vergi borcunun doğması için verginin konusu
ile mükellefi arasında kanunun aradığı şartların ve
ilişkinin doğması haline vergiyi doğuran olay denir. Konusu, mükellefi, matrahı ve nispeti kanunda
belirtilmiş olan bir verginin, mükellef bakımından
muayyen bir miktarda borç haline gelmesi için etkene ihtiyaç vardır. Bu etken de vergiyi doğuran
olaydır.

vergi yasalarında yasaklanan bir faaliyettir. Başka bir deyişle vergi kaçakçılığı, vergi yasalarının
yapılmasını emrettiği fiilleri yapmayarak veya yapılmamasını emrettiği fiilleri yaparak vergi mükellefiyetinden kısmen veya tamamen kurtulmak
olarak tanımlanabilir. Ödenmesi gereken vergilerin yasal olmayan yollarla azaltılması, vergi
kaçakçılığıdır. Vergiden kaçınmanın bir cezası olmadığı halde vergi kaçakçılığı yapan mükelleflere
ağır para cezaları ve hapis cezaları verilmektedir.
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zançları birbirleriyle bağlantı olmaksızın ayrı ayrı
ele alınarak vergilendirilir. Her gelir türü (ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı,
menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı
gibi) sanki farklı bireyler bunları elde etmiş gibi,
ayrı ayrı matrahlar ve tarifeler üzerinden vergilendirilir. Bu sistemde gelirler toplanmayacak, dolayısıyla bir kaynaktan elde edilen zarar diğer bir
kaynaktan elde edilen kârdan mahsup edilemeyecektir. Dolayısıyla sedüler gelir vergisi objektif karakterli bir randıman vergisi özelliği gösterir. Gelir
vergisinin amaçları ile bağdaşmayan sedüler gelir
vergisi yakın zamanlara kadar Fransa, Belçika ve
İtalya’da uygulama alanı bulmakla birlikte günümüzde uygulamadan kaldırılmıştır.

16. A Vergilemede iktisadilik ilkesine göre, her vergi,

hazineye girenin dışında, halkın elinden mümkün olduğu kadar az para çıkmasını sağlayacak
ve halkın elinden çıkması ile girmesi arasında geçecek süre mümkün olduğu kadar kısa olacak
şekilde tahsil edilmelidir. Verginin tarh ve tahsil
masrafları mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Ayrıca vergi ekonomik faaliyetlere mümkün olduğu
kadar az zarar vermeli, tüketim, tasarruf, yatırım
ve çalışma isteklerini saptırmamalı, vergi aşırı yük
yaratmamalıdır.
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17. B Harç, devletin bazı hizmetleri nedeniyle alınan ik-

21. E Devletin

•• Devletin yaptığı bir hizmet, kişiye sağladığı özel
bir fayda nedeniyle alınır.
•• Vergi gibi cebridir.

•• Yapılan hizmet ticari ve sınai nitelikte değildir.

Harç alınabilmesi için, toplum yararına yönelik
olarak yapılan bir hizmetten özel yarar elde edilmiş olması gereklidir. Harç olarak ödenen tutarın,
yapılan hizmete kıyasla çok yüksek olmaması gerekir. Aksi takdirde, yapılan ödeme vergiye yaklaşır, vergi niteliği kazanmaya başlar. Vergilerde
özel bir karşılık bulunmamasına karşın, harçlarda
özel bir karşılık vardır. Vergiler gibi cebri bir yapıya
sahip olan harçlar da kanuna ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak uygulamaya konulur.

MURAT YAYINLARI

tisadi değerler olup, vergiden farklı olarak harçlarda karşılık vardır. Kamusal nitelikteki bir hizmetten
bazı kişilerin özel yarar elde etmeleri söz konusu
olabilir. Devletin toplum yararına sunduğu hizmetlerden ayrıca, özel yarar elde edilmesi dolayısıyla
alınan bedel olarak tanımlanabilecek olan harçların nitelikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

22. A Alacaklının iradesi ile gerçekleşen gönüllü kon-

solidasyonun tersine zorunlu konsolidasyonda,
kamunun tek taraflı iradesi vardır. Zorunlu konsolidasyon kamu kredisine karşı bir güvensizlik yaratır. Öte yandan, vadesinde eline satın alma gücü
geçmeyen kişiler üzerinde hayal kırıklığı yaratarak, yatırım ve tüketim kararlarını saptırır.

18. B Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi

dairesine karşı muhatap olan kişi, vergi sorumlusudur. Vergi sorumlusu, gerçek vergi mükellefi değildir. Vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmadığı
halde, vergi mükellefi ile ilişkisi nedeniyle bazı
kişiler, kanunla, mükellefin vergi borcuna ilişkin
görevlerinin yerine getirilmesi açısından vergi dairesine karşı sorumludur.

Kısa vadeli borçların çoğaldığı ve geri ödeme
açısından sıkıntı oluştuğu bir ortamda konsolidasyon, borcun uzun vadeli düzenli bir ödeme
planına bağlanmasını sağlar. Bu şekilde devlet,
içinde bulunduğu sıkışık durumdan kurtulabilir ve
borçlarını geniş bir zaman dilimine yayma olanağına sahip olabilir. Ancak borç vadelerinin bu şekilde uzaması, uzun vadeli borçların faiz yükünün
kısa vadelilerden yüksek olması nedeniyle, devletin faiz yükünü arttırır.

•• Yatırımlar için gerekli olan sermaye yetersizliği
•• Teknik bilgi yetersizliği

•• İthalat için gerekli olan kaynak yetersizliği

MURAT YAYINLARI

19. C Dış borçlara başvurma nedenleri:

•• Kalkınma için gerekli olan iç kaynakların yetersizliği

bankacılık sistemine borçlanmasından doğacak sonuçlar kişi ve firmalara borçlanmasından doğacak sonuçlardan farklıdır. Devlet
borçlanması esnasında, banka sisteminde kredi
olarak kullanılmamış fazla mevduat bulunuyorsa,
bankalar bu kaynakları kredilere dönüştürebilir
ve bu yeni kredilerin banka sistemine geri dönüşüyle doğacak mevduat artışıyla devlet tahvilleri
satın alabilirler. Ancak bankaların, kredi-mevduat mekanizmasını işletmeksizin daha fazla devlet
tahvili satın alması suretiyle mevduatlarını kamu
kesimine aktarması, bankaların özel sektöre açabileceği kredi miktarını azaltacaktır. Diğer yandan
bankalar portföylerindeki devlet tahvili ve bonolarını merkez bankasına iskonto ettirerek nakde
çevirmeleri halinde, kaydi para yaratma mekanizması üzerinden ekonomiye enflasyonist eğilim verebilmektedir. Bankalar devlet tahvili ve bonolarını
portföylerinde tuttukları sürece enflasyonist etki
olmayacaktır.

20. D Monetizasyon, borç yönetiminde, borçların para

Konsolidasyon, ekonomide talep fazlalığının olduğu dönemlerde uygulanacak bir enflasyonla
mücadele aracıdır. Devletin borç gelirine ihtiyacı
olmadığı zamanlarda bile, ekonomiden talep emmesi amacıyla uygulama alanı bulabilir. Dolayısıyla konsolidasyon, alacaklıların eline satın alma
gücü geçmesini önlediği için deflasyonist etki yaratır ve varsa deflasyonist eğilimleri daha da şiddetlendirir.
23. D Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile dü-

basılarak finanse edilmesi alternatifidir. Diğer bir
ifadeyle, emisyon hacmi hızla artırılarak, borçların
azaltılması işlemine monetizasyon denilir. Monetizasyon durumunda, emisyon hacminde çok büyük artırıma gidilmesi gerekir. Mevcut borç stoku
kadar, emisyon hacminde artışa gidilir.

zenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül
ayı sonuna kadar bütçelerini kendileri hazırlar ve
doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Cumhurbaşkanlığına gönderirler.
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24. C Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hiz-

25. E Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası

dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

29. C Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle

bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait
itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi
ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi
Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
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met ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen
hizmetler için, (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden
merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek
olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya
Cumhurbaşkanı yetkilidir. Mali yıl içinde yedek
ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on
beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan
edilir.

30. E Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki

şekilde hesaplanır:

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün
hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün
tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı
güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son
gününün tatil saatinde biter.

26. B Ön izin ilkesi, mali yıla girilmeden önce bütçenin

3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde,
süre o günün tatil saatinde biter.

onaylanmış ve kanunlaşmış olmasını öngörmektedir. Böylece yasama organı yürütme organına
gelirlerin toplanması için izin ve giderlerin yapılması için yetki vermiş olacaktır.

4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki,
sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip
eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.

27. D William Beveridge, Winer ve Keynes’in düşünce-

28. C Program bütçe sistemi, aynı kurumsal amaca yö-

nelik çalışan tüm faaliyet ve programları, hangi
kamu kuruluşunun sorumluluğu altında olduğuna bakmaksızın düzenlemeye çalışan bir bütçeleme sistemidir. Bu sistemde devletin yürüttüğü
faaliyetler fonksiyonlar (hizmetler) olarak belirlenmekte ve bu fonksiyonların amacına ulaşması için
bütçede program sınıflandırmasına geçilmektedir.
Bu programlama ise programlar, alt programlar ve
faaliyet/proje şeklinde sınıflandırılmaktadır. Program bütçe sistemi, fayda-maliyet analizine önem
vermektedir. Böylece kurumlar yaptıkları harcamaların gerekçelerini göstermek zorundadır.

31. D Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç sa-

yılan haller:

•• Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal
yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden elde edilen kazançlar
•• Coberlik işlerinden elde edilen kazançlar
MURAT YAYINLARI

lerini kullanarak Telafi Edici Bütçe Teorisi’ni oluşturmuştur. Telafi Edici Bütçe Teorisi’nde bütçenin
yıllık veya konjonktürel denkliği değil, bütçenin
özel sektörün harcama ve talep yetersizliğini telafi
edici rolü önem kazanmaktadır. Telafi Edici Bütçe
Teorisi’nde devletin kontrollü bütçe açıkları yoluyla özel sektörün yetersizliğini telafi ederek eksik istihdam düzeyindeki ekonomiyi tam istihdam
denge düzeyine getirmesi gerektiği savunulmaktadır.

•• Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar
•• Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde edilen kazançlar

•• Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alımsatımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar

•• Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan
arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından
elde edilen kazançlar
•• Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar
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32. E Kira kazançlarında konut veya işyeri kira geliri ha-

36. C Mundell-Fleming modelinde genişletici para po-

sılatından indirilecek olan giderler;

•• Gerçek gider usulü veya

Gerçek gider usulünde fiilen yapılmış olan ve belgelerle ispatlanan giderler gerçek tutarlarıyla yıllık
kira geliri toplamından indirilebilir iken, götürü gider usulünde kira kazançlarının %15’i götürü olarak indirebilir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca bir
mükellef bu usullerden istediğini seçebilir. Ancak
götürü usulü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.
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•• Götürü gider usulü olmak üzere iki şekilde tespit
edilmektedir.

33. B Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili

olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun
öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap
dönemi için örtülü sermaye sayılır.

34. E Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ayında otomatik ta-

litikası uygulaması ile Merkez Bankası’nın para
arzını arttırması LM eğrisini sağa kaydırıp, faiz
oranlarının düşmesine yol açar. Bu noktada yatırımlar artar ve gelir düzeyi yükselir. Ancak yurt
içi faiz oranlarının yurt dışı faiz oranlarından düşük olması nedeniyle, sermaye çıkışı yaşanır ve
ödemeler dengesi açığı ortaya çıkar. Öte yandan
ülkenin dışa açıklığına ve ithalat eğilimine bağlı
olarak, yaratılan talebin bir kısmı ülke dışına çıkar ve dış ticaret açığı da artar. Ödemeler dengesi açığı, ulusal paranın değer kaybetmesine
neden olur ve Merkez Bankası ulusal paranın değerini korumak için piyasaya döviz satarak müdahale eder. Bu müdahale, yurt içi faiz oranlarının
yurt dışı faiz oranlarına eşitlenmesine, bir başka deyişle LM eğrisinin başlangıç noktasına geri
gelmesine dek sürer. Son olarak Merkez Bankası rezervleri erir ve ekonomi daralır. Sonuç olarak
Merkez Bankası’nın sabit döviz kuru sisteminde
bağımsız para politikası uygulama olanaklarının
olmaması nedeniyle, sermaye hareketlerinin serbest olduğu sabit döviz kuru sisteminde para politikası etkin değildir.

37. D Cari harcamalardaki artış durgunlukla mücadele-

hakkuk eder. Yani beyan yoktur. Kayıt ve tescilin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl
Ocak ayının başında senelik olarak otomatik tahakkuk ettirilmiş sayılır. Ocak ve Temmuz olmak
üzere iki taksitle ödenir.

de mevcut kapasiteyi daha işler hale getirir. Yatırım harcamaları ise ek kapasite yaratır.

38. B Enflasyonla mücadelede en kolay kısılabilen yani

en şiddetli darbeyi alan harcama yatırım harcamalarıdır.

35. D Vergi temelli gelirler politikası (Teşvik ve

39. C Gelir vergisinin otomatik stabilizatör olabil-

ceza):

•• Düşük ücret ve fiyat politikasını özendirici; yüksek
ücret ve fiyat politikasını ise cezalandırıcı vergi
sistemi benimsenmiştir.

•• Mal ve emek piyasasının yüksek artışlarını sınırlamak için kurumların vergilendirilmesi, yersiz ücret
ve fiyat artışlarını denetleyebilmektir.

mesi için gerekli koşullar:

•• Şahsi ve genel nitelikli bir vergi olmalı
MURAT YAYINLARI

•• Vergiler aracılığıyla ücret ve fiyat artışlarını sınırlama ve fiyatlar genel düzeyinde yaşanan artışları
kontrol altına alma amacını taşır.

•• Vergi oranı dik artan oranlı olmalı

•• Muafiyet ve istisna kapsamı dar olmalı
•• Kaçakçılık en alt düzeyde olmalı

•• Vergi kaynaktan kesme usulüne göre tahsil edilmeli
•• Vergi götürü usul tarh edilmemeli

•• Mükelleflerin büyük bir kısmı en alt gelir düzeyinde bulunmamalı

•• Sistemin işleyebilmesi için, vergi sistemi basit ve
adil olmalıdır.

40. A Mali kaldıraç, maliye politikası ile müdahalenin

•• Uygulama alanı yoktur.

dönemsel hareketler üzerindeki etkisini değerlendirmede kullanılır. Musgrave geliştirmiştir. Sadece
maliye politikasındaki değişmelerin toplam talep
üzerindeki etkisine ilişkindir.
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