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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. A 1982 Anayasası’na göre olağan Cumhurbaşkan-
lığı kararnameleri yayımdan sonraki bir tarih be-
lirlenmemişse Resmi Gazete’de yayımlandığı gün 
yürürlüğe girer. Olağan Cumhurbaşkanlığı karar-
nameleri Resmi Gazete’de yayımlandığı gün Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmaz.
Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun 
hükmünde değildir. Anayasa’da münhasıran ka-
nunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi aynı konuda kanun çıkarırsa 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale 
gelir.

2. E 1982 Anayasası’na göre, Meclis çalışmalarına 
özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam  
5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin millet-
vekilliğinin düşmesine parlamento karar verir ve 
karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğudur. Anayasaya göre yapılan oylamada 
gizli oy usulü uygulanmaz. Bu parlamento kararı-
nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurula-
bilir.

3. B 1982 Anayasası’na göre Meclis başkanı üyesi ol-
duğu siyasi partinin Meclis dışındaki veya içindeki 
faaliyetlerine katılamaz. Meclis başkanı ve oturu-
mu yöneten başkan vekili oy kullanamaz. Meclis 
başkanı, görevinin gereği olan haller dışında Mec-
lis tartışmalarına katılamaz. Siyasi parti grupları 
Meclis başkanlığına aday gösteremez. Başkanlık 
divanı için iki seçim yapılır ve ilk seçilen divanın 
görev süresi 2 yıl, ikinci seçilen divanın görev sü-
resi o yasama döneminin sonuna kadardır.

4. A 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılacak seçim-
lerin birinci oylamasında aranan karar yeter sayısı 
Meclis üye tam sayısının 2/3’ü yani 400’dür. İkinci 
oylamada ise aranan karar yeter sayısı Meclis üye 
tam sayısının salt çoğunluğudur yani 301’dir. Ka-
rarlar gizli oyla alınır. 

5. B Bir kamu görevlisine verilen yetki öngörülen za-
manın dşında kullanılmışsa zaman yönünden yet-
kisizlik meydana gelir ve işlem yetki tecavüzüyle 
sakatlanır. Bu işlemin yaptırımı ise iptaldir. 

6. D Anayasaya göre rektörler Cumhurbaşkanı tarafın-
dan, dekanlar ise rektörlerin önerisi üzerine Yük-
seköğretim Kurulu tarafından atanır. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. C Kamulaştırma Kanunu’na göre taksitle yapılan ka-
mulaştırmalarda devlet kendi alacağına uygulaya-
cağı en yüksek faizi uygular ve taksit süresi beş 
yılı geçemez.

8. E Danıştay Kanunu’na göre Danıştay üyelerinin gö-
rev süresi 12 yıldır. Görevi sona eren üye tekrar-
dan seçilemez. 

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

10. E İki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetki-
li olduklarına karar verdikleri hallerde dava dos-
yaları tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine 
merci tayini için bölge idare mahkemesi veya 
Danıştay’a gönderilir. 

11. E Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli ha-
reketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp 
da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz 
ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Suça 
teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya 
tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, 
müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer 
hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte 
üçüne kadarı indirilir. Suçun teşebbüs halinde kal-
ması halinde dörtte birinden dörtte üçüne kadar 
yapılan indirim süreli hapisler için geçerlidir. 

12. A Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen 
hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. 

13. C Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya 
daha az cezayı gerektiren nitelikli  şekillerini bir 
yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen 
kişiye itiyadi suçlu denir. 

14. E Hakimin davaya bakamayacağı haller şunlar;
 • Suçtan kendisi zarar görmüşse,
 • Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur 

ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi 
bulunmuşsa, 

 • Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın 
hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,

 • Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât 
edinme bağlantısı varsa,

 • Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü 
derece dahil kan hısımlığı varsa,

 • Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya 
mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın 
hısımlığı varsa,

 • Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk 
görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur 
vekilliği yapmışsa,

 • Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla 
dinlenmişse hâkimlik görevini yapamaz. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

15. C Tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada on beş 
yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı 
oranında, on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar 
bakımından ise dörtte üç oranında uygulanır. 

16. C Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde 
edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; 
şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, 
işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 

17. E Olumsuz edimler, borçlunun bir kaçınma ve yap-
mama eylemini, bir diğer deyişle olumsuz bir dav-
ranışı borçlandığı edimlerdir. Belirtmek gerekir ki 
bütün irtifak hakları, olumsuz edimler içermek-
tedir. Dolayısıyla geçit ve manzara irtifakı, olum-
suz edim niteliğindedir. Benzer şekilde taşkın 
kullanımdan kaçınma ve rekabet yasağı sözleş-
melerinde de borçlu, belirli davranışları gerçek-
leştirmekten kaçınmayı yüklenmektedir. Kredi 
borcunun ödenmesi ise hem bir maddi edim hem 
de olumlu bir verme edimi niteliğindedir.

18. B Yenilik doğurucu haklar, tek taraflı irade beyanı 
ile borç ilişkisinde değişiklik yaratma yetkisi ve-
ren haklardır. Bu haklar, tek taraflı irade beyanı 
ile kullanılır. Diğer tarafın kabulüne bağlı değildir. 
Bu haklar, ulaşma anında hüküm ve sonuçları-
nı doğurur ve kullanıldıktan sonra geri alınmaları 
mümkün değildir. Yenilik doğurucu haklar zama-
naşımına değil hak düşürücü süreye tabi olur. 
Yenilik doğurucu hakların şarta bağlanması müm-
kün değildir. 

19. E Adam çalıştıranın sorumluluğunda sorumluluğun 
doğması için adam çalıştıran ile çalıştırılan kişi 
arasında bağımlılık ilişkisi şarttır. Bağımlılık iliş-
kisi, çalıştıran kişinin emir ve talimatları altında 
çalışma anlamına gelmektedir. Bu ilişkinin var ol-
madığı durumlarda TBK md. 66 gündeme gele-
meyecektir.

20. A Gecikme tazminatı talebinde bulunabilmek için 
alacaklı uğradığı zararı ispat etmelidir. Borçlu ise 
kusursuzluğunu ispat ederek bu zararı gidermek-
ten kurtulabilir. Belirli vadenin varlığı sadece bil-
dirim açısından bir etki doğurur. Ancak eğer TBK 
md. 125’teki seçimlik haklara başvurulacaksa, 
bunlar için son süre verme külfeti devam edecek-
tir. Borçlu eğer temerrüde düşmekte kusurlu ol-
madığını ispat edebilirse, beklenmeyen halden 
doğan sorumluluktan kurtulabilecektir. Aynen ifa-
dan vazgeçen alacaklı, müspet zararını talep ede-
bilecektir. 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

21. E Sözleşmenin kurucu unsurları öneri, kabul ve bu 
iki karşılıklı beyan arasındaki uyuşmadır. Ehliyet, 
hukuka ve ahlaka uygunluk, şekle uygunluk, edi-
min imkânsız olmaması, kişinin iradesi ile beya-
nı arasındaki uygunluk ise geçerlilik unsurlarıdır. 
Kurucu unsurların eksikliği yokluk sonucunu do-
ğururken, geçerlilik unsurlarındaki eksikliğin yap-
tırımı yerine göre kesin hükümsüzlük, yerine göre 
ise askıda geçerlilik veya geçersizlik olabilmekte-
dir.

22. A Olayda ortak illiyet mevcuttur. Felce sebebiyet ve-
ren darbenin kimden geldiğinin tespit edilememe-
si bizi bir an için seçimlik illiyete yönlendirse de, 
sebepler arasında birlik görüntüsünün varlığı or-
tak illiyete yönelmemiz sonucunu doğurmaktadır. 
Olayda 8 kişi felç sonucundan müteselsilen so-
rumlu olacaktır.

23. C Olayda saat A’nın elinden rıza ile çıkmıştır. Dolayı-
sıyla B, emin sıfatıyla zilyet statüsündedir. B, rıza 
ile malın zilyetliğini devrettiği için C de emin sı-
fatıyla zilyet sıfatına sahip olacaktır. D ise C’den 
malı iyiniyetle satın aldığı takdirde, emin sıfatıyla 
zilyetten iyiniyetle hak kazanan üçüncü kişi sta-
tüsünde olacak ve malın mülkiyetini işlem anın-
da kazanacaktır. Bu durumda A’nın artık D’ye 
karşı taşınır davası veya istihkak davası açabil-
me imkânı kalmamaktadır. Pazar veya açık arttır-
madan mal alan kişilere tanınan sınırlı koruma ise 
rıza dışı elden çıkma halleri için geçerlidir.

24. B A ile B arasındaki hısımlık bir yansoy hısımlığıdır. 
Zira bu kişiler arasında düz çizgi hısımlığı söz ko-
nusu değildir. Hısımlığın derecesi, kişilerin arasın-
daki doğum sayısına göre belirlenir. Bu kişilerin 
arasında ise beş doğum bulunmaktadır. Son ola-
rak bu kişiler aynı aileden ve soydan gelmektedir. 
Bu nedenle de aralarında kan hısımlığı mevcuttur.

25. E Mutlak butlan davası kamu düzenine ilişkindir. 
Dolayısıyla mutlak butlan davasına açma hak-
kı Cumhuriyet Savcısı’na da tanınmıştır ve bu 
dava herhangi bir süreye tabi değildir. Buna karşı-
lık nisbi butlan davası daha kişisel sebeplere da-
yanmaktadır ve kamu düzeninden sayılmaz. Nisbi 
butlan davası açma hakkı, ilgili sebep kimin şah-
sında gerçekleşmiş ise ona aittir.

26. D Mirasbırakan M’nin yasal mirasçıları tespit edilir-
ken zümre sistemi dikkate alınmalıdır. Bu sisteme 
göre önceki zümredeki mirasçının varlığı sonraki 
zümredeki mirasçıların yasal mirasçılığına engel-
dir. Bu sebeple ikinci zümre mirasçı olan K1 ve 
K2, M’ye yasal mirasçı olamazlar. Kalan paylar 
açısından ise eş E, birinci zümre ile birlikte miras-
çı olmasından ötürü ¼ pay alacaktır. Geri kalan 
kısım ise hayatta olan altsoylar olan A ve B ara-
sında eşit olarak bölüşülecektir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

27. E Çekişmeli şahsi hakların (alım hakkı, geri alım 
hakkı, taşınmaz satış vaadi vb.) korunmasına iliş-
kin olarak verilen ihtiyati tedbirlerin şerhi, tasarruf 
yetkisi sınırlaması şerhi niteliğindedir. Buna karşı-
lık çekişmeli olan hak bir ayni hak ise, buna ilişkin 
olarak verilecek şerh bir geçici tescil şerhi olacak-
tır. 

28. D İpotekte şahsi sorumluluk esastır. Bir diğer deyiş-
le borç ödeninceye kadar borçlu bütün malvarlığı 
değerleri ile sorumlu olur. Olaydaki ipotek bir üst 
sınır ipoteğidir. Bunu tespit etmemizi sağlayan en 
önemli ipucu, kredi miktarı ile ipotek miktarı ara-
sındaki farktır. Üst sınır ipoteğinde tapu sicilin-
de yer alan ipotek meblağı sınırlayıcı niteliktedir. 
Yani B Bankası bu taşınmazın paraya çevrilme-
sinden ötürü 250.000 TL’den daha fazla bir bedel 
elde edemeyecektir. B bankası bakiye alacağı için 
A’nın diğer malvarlığı değerlerine başvurabilecek-
tir. Ayrıca, ipotekte ipotek veren ile borçlunun aynı 
kişi olması şart değildir.

29. E Tacirlerin faydalanabileceği şu hükümlerden es-
naflar da faydalanabilir. 1. İşletmesine ad verme, 
2. İşletmesini rehin gösterme, 3. Gördüğü iş sebe-
biyle ücret talep etme, 4. Verdiği ödünç sebebiyle 
temerrüt faizi talep etme, 5. Hapis hakkını kullan-
madaki kolaylıktan faydalanma. 

30. C Ticareti terk eden tacir, durumun Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilanından itibaren 1 yıl süreyle 
eski borçları sebebiyle iflasa tabidir. 

31. D Kollektif şirket, en az iki gerçek kişinin ortak ola-
bileceği tüzel kişiliği bulunan bir şirket türüdür. 
Bu sebeple şirket borçlarından öncelikle şirket 
sorumludur. Alacaklılar, alacağını şirketten ala-
mazsa ortakların sorumluluğuna gidebilir. Bu tür 
sorumluluk dolaylı veya ikinci dereceden sorumlu-
luktur. Bu durumda ortakların sorumluluğu sınırsız 
ve müteselsildir. Şirket malları üzerinde ortakların 
elbirliği mülkiyeti yoktur. Şirket malları şirkete ait-
tir. Ortaklar sadece şirket kârında veya tasfiyesin-
den arta kalan mallarda hak sahibidir.

32. B Anonim şirkete nakit veya nakit dışı malvarlığı 
değerleri sermaye olarak konulabilir. Üzerlerinde 
sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, 
nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî 
mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil her tür-
lü malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konu-
labilir. Fakat hizmet edimleri, kişisel emek, ticari 
itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye ola-
maz. Sözleşme tarihinden bir yıl sonra ödenecek 
bononun vadesi gelmediği için sermaye olarak 
konulması mümkün değildir. 
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

33. B Bono, poliçe, makbuz senedi ve varant hamiline 
yazılı olarak düzenlenemeyen senetlerdendir. 

34. D Aval, kambiyo senetlerine özgü bir teminat türü-
dür ve aval veren kişi, kimin için taahhüt altına gir-
mişse aynen onun gibi sorumlu olur. Aval şerhi, 
poliçe veya alonj üzerine yazılabilir. Aval veren ki-
şinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksan-
dan başka bir sebepten dolayı batıl olsa bile aval 
verenin taahhüdü geçerlidir. Kimin için verildiği 
belirtilmemişse aval, düzenleyen için verilmiş sa-
yılır. Üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan 
bir kişi tarafından aval verilebilir. Yani kabul eden 
muhatap dahi aval verebilir.

 

35. C İlamsız icrada takibin kesinleşmesinden sonraki 
bir aşamada borçlu borcunu alacaklıya haricen 
(icra dairesi dışında) öderse (itfa), alacaklı borç-
luya süre vermişse veya alacak zamanaşımına 
uğramışsa ancak alacaklı takibe devam ediyorsa 
borçlunun başvurabileceği yol icranın geri bırakıl-
masıdır. İcranın geri bırakılması icra mahkeme-
sinden istenir.

36. E Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üze-
rinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden 
üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedie-
minliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza al-
tına alınmaz. Bu durumda alacaklının muvafakati 
aranmaz.

37. E Taşınır mallar satış talebinden itibaren iki ay için-
de satılır. Yetişmemiş mahsüller, borçlunun mu-
vafakati olmadıkça satılamaz. Alacaklı talep 
etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir. 
İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut mu-
hafazası masraflı olan malların satılmasına her 
zaman karar verebilir. Altın ve gümüş eşya maden 
halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile 
satılamaz. Önermelerin hepsi doğrudur.

38. D İflas içi konkordato, iflas tasfiyesi devam ederken 
teklif edilen konkordatodur. Teklif iflas idaresine 
yapılır. İkinci alacaklılar toplantısında karara bağ-
lanır. Kabul edilirse iflas idaresi ATM’den iflasın 
kaldırılmasını ister.

39. D Konkordato mühleti içerisinde borçluya karşı ta-
kip yapılamaz, başlamış takiplerde durur. Bu dö-
nemde hak düşürücü süre ve zamanaşımı süreleri 
işlemez. Bunun istisnası ise rehnin paraya çevril-
mesi yoluyla takip ve işçi/nafaka alacakları için 
yapılan takiptir.

40. D Konkordatoda borçlunun talebi üzerine, konkor-
datonun tasdiki kararında rehinli malların muhafa-
za ve satışı ile finansal kiralama konusu malların 
iadesi 1 yıl süreyle ertelenebilir.

Çözüm Bitti.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. A Hicks, bir malın herhangi bir fiyat düzeyindeki ta-
lep miktarını bir nokta ile belirlemiş, her fiyat de-
ğişiminde de talep miktarının ortaya koyacak 
noktaları birleştirerek tüketici talep eğrisini orta-
ya çıkarmıştır. Hicks’in bu analizi, talep eğrilerinin 
azalan marjinal fayda kuralına ve faydanın ölçü-
lebilir olmasına bağlı olmaksızın çizilebileceğini 
gösterir. Bu anlamda sol yukarıdan sağ aşağıya 
inen (negatif eğimli) bir talep eğrisini, farksızlık 
eğrileriyle çeşitli bütçe kısıtlarını elde etmek Hicks 
Analizi sayesinde mümkün hâle gelmiştir.

2. B Monetarist İktisat Yaklaşımının öncüsü olan M. 
Friedman’ın geliştirdiği Modern Miktar Teorisin-
de reel para talebini belirleyen temel faktör sü-
rekli gelirdir. Friedman’a göre sürekli gelir, uzun 
dönemde elde edilen ortalama gelir düzeyini gös-
terir ve istikrarlıdır. Bundan dolayı Modern Miktar 
Teorisinde reel para talebi de istikrarlı olur.

3. A Mikroekonomide küçük birimler (ev halkı, firma) 
ele alınmakta ve tüketicinin fayda maksimizasyo-
nuna, firmanın (üreticinin) kar maksimizasyonuna 
nasıl ulaştığı analiz edilmektedir. Ancak bu ana-
liz yapılırken tek tüketici alınarak bu tüketicinin 
maksimum fayda elde etmek için parasını nasıl 
harcayacağı, yine tek bir üretici firma alınarak bu 
firmanın üretim kararları (üretim maksimizasyonu) 
ve maliyet yapısı incelenirken, aynı zamanda pi-
yasadaki bu karar birimlerinin birbirlerini nasıl et-
kiledikleri üzerinde durulmaktadır. Mikroekonomi 
teorisine ilişkin ilk katkılar, Alfred Marshall “Eko-
nominin İlkeleri” (1890) kitabında yer almıştır.
Makroekonomi de ise analizler, ekonomideki 
tüm tüketiciler (tüketim kesimi, ev halkı) ve tüm 
üreticiler (üretim kesimi, firmalar) göz önüne alı-
narak yapılmaktadır. Dolayısıyla ekonomideki 
toplam gelir, toplam üretim, toplam tasarruf, top-
lam yatırım ve genel fiyat düzeyi gibi makro de-
ğişkenler inceleme konusu yapılarak, ekonomide 
tam istihdamın, fiyat istikrarının ve ekonomide 
büyümenin nasıl sağlanacağı konu edilmektedir. 
Makroekonomi teorisine ilişkin ilk katkılar, John 
Maynard Keynes’in “İstihdam, Faiz ve Paranın 
Genel Teorisi” (1936) adlı kitabında yer almıştır.
Soruda piyasa talebi mikro analiz kapsamında yer 
alırken; fiyat istikrarı, istihdam, faiz oranı ve öde-
meler dengesi makro analiz kapsamında yer alır.

4. E 

1 ve 2 nolu noktada A ve B bireyinin kayıtsızlık 
eğrisi kesişmiş ve 100 birim fayda elde edilmiştir.
Kayıtsızlık eğrileri üzerinde fayda değişmeyece-
ğinden UA = 100 ve UB = 100’dür.
3 nolu nokta A bireyinin kayıtsızlık eğrisinin altın-
da olduğu için 100 birimden daha az bir fayda dü-
zeyine tekabül eder.
3 nolu nokta B bireyinin kayıtsızlık eğrisinin üstün-
de olduğu için 100 birimden daha fazla bir fayda 
düzeyine tekabül eder.
3 nolu nokta için; UA < 100  ,  UB > 100

5. D 180 = X + 8Y bütçe doğrusunda X yerine 2Y ko-
yarsak;
180 = 2Y + 8Y  X = 2Y
180 = 10Y   X = 2 · 18 = 36
   Y = 18

6. A Toplam harcama (C) = P · Q
%DC = %DP + %DQ
%DC = –%30 + (+%15)
%DC = –%15

Y

X

4

4 6 8

2 UB
UA

3

1

6

8



2. 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

10 Diğer sayfaya geçiniz.

7. B Normal mallarda tüketici gelirinin artması talebi 
artıracağından talep eğrisi sağa kayar.
Vergi oranlarındaki artış üreticinin maliyetini artı-
racağından arz eğrisi sola kayar.
Arz ve talep eğrileri eşanlı (aynı zamanda) kayar-
ken, ne düzeyde yer değiştirdikleri bilinemediğin-
den üç olasılıkla çizimi yapılır.
D S- .Y

P

P0

P1

P2

P3

E3

E2

E1

E0

S3

S2
S1

S

D1
D

Q3 Q0 Q1

Q2

0
Q

D S- .Y

Denge fiyatı kesin artar.
Denge miktarı bilinemez.

8. B 

Tüketiciye yansıyan kısım P P1 0-^ h
E0 " Qd = Qs

P P90
2
1- =

180 – 2P = P
        3P = 180
        P0 = 60
Vergi sonrası arz denklemi;

Qs
t = · P

2
1 12-^ h

Qs
t = P6

2
1- +

E1 ( Qd = Qs
t Vergi sonrası denge

P P

P

P

90 6
2
1

96
2
3

641

- =- +

=

=

Tüketiciye yansıyan kısım; P1– P0 = 64 – 60 = 4 TL
12 TL verginin 4 TL’si tüketiciye yansıyor ise geri-
ye kalan 8 TL üreticiye yansıyan kısımdır.

P

P0

Q1 Q0

P1
E1

E0

S
St

Q

D

0



2. 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

11 Diğer sayfaya geçiniz.

9. A 

X1 ile Z1 arasında marjinal ürün pozitif ve azal-
maktadır. Bu durumda;
Toplam ürün azalarak  artmaktadır. Yani artmak-
tadır.
Ortalama ürün artmakta, maksimum yapmakta ve 
azalmaktadır.
Marjinal ürün ortalama üründen büyük, ortalama 
ürüne eşit ve ortalama üründen küçük olmaktadır.
 

10. C Q = 4 · K1/2 · L1/2 w = 10 r = 40 Q = 400

MP
MP

r
w

K

L =

L

L

L
K

K L

K

K

4
2
1

4
2
1

40
10

4
1

4

· · ·

· · ·

/ /

/ /

1 2 1 2

1 2 1 2

=

=

=

-

-

Üretim fonksiyonunda L yerine 4K yazarsak;
Q = 4K1/2 · L1/2

K K

K K

K

400 4 4

100 2

50

·

· ·

/ /

/ /

100
1 2 1 2

1 2 1 2

=

=

=

^ ^h h

11. D Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin konu-
munu etkileyen faktörler;
1.  DIŞSAL EKONOMİLER 
Firmanın faaliyetinden kaynaklanmayan, firmanın 
içinde bulunduğu endüstriden kaynaklanan mali-
yet avantajı veya dezavantajıdır. Dışsal ekonomi-
lerin varlığı LRAC eğrisinin konumunu etkiler. 
Pozitif dışsal ekonomiler varsa LRAC eğrisi aşa-
ğı kayar.
Negatif dışsal ekonomiler varsa LRAC eğrisi yu-
karı kayar.
2.  TECRÜBE (ÖĞRENME) EĞRİSİ 
Öğrenme eğrisi, kümülatif üretim arttıkça ortala-
ma maliyetlerde meydana gelen düşmeyi ifade 
eder ve bu durumun sonucu uzun dönem ortala-
ma maliyet eğrisi aşağı kayar.
3.  TEKNOLOJİK GELİŞME
Üretim sürecinde daha gelişmiş makinaların, daha 
nitelikli işçilerin kullanılması sonucu aynı miktarda 
çıktının, daha az girdi miktarıyla üretilmesine tek-
nolojik gelişme denir. Teknolojik gelişmenin varlığı 
uzun dönem ortalama maliyete eğrisinin konumu-
nu değiştirerek aşağı kaydırır.
İçsel ekonomiler uzun dönem ortalama maliyet 
eğrisinin üzerinde harekete neden olur.

TPPL

APPL
MPPL

105

25
35
45

0

0 1 3
I.

Bölge

II.
 B

öl
ge

 b
aş

ı

II.
 B

öl
ge

 s
on

u III.
Bölge

4 9

3 4 9 L

L

140
200 Z (TPPL Max)

TPPL

(MPPL max)

(APPL max=MPPL)

MPPL

APPL

X1

Y1

Z1

Y (Teğet noktası)

X (Büküm noktası)
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

12. B Firma ortalama değişken maliyetinin üstünde or-
talama maliyetinin altındaki bir fiyat düzeyinde 
üretim yapmakta ise elde ettiği gelir ile değişken 
maliyetlerini karşılayan firmanın zararı sabit mali-
yetlerinin bir kısmı kadardır.  Firmanın üretime de-
vam etmesi durumunda zararı sabit maliyetlerinin 
bir kısmı kadar, çekilmesi durumunda ise zararı 
sabit maliyetlerinin tamamı kadar olacaktır. Zarar 
minimizasyonu gereği firmanın üretime devam et-
mesi rasyoneldir. Firma bu fiyat düzeyinde üreti-
me devam ederse faaliyet kârı (üretici rantı) elde 
eder.
Faaliyet Kârı (üretici rantı) = TR – TVC = Toplam 
gelir – Toplam değişken maliyet 
Faaliyet Kârı = r + FC= İktisadi kar + Sabit maliyet

13. B Monopolcü firmanın talebin fiyat esnekliği 1’e eşit 
olduğu düzeyde toplam hasılası maksimum iken 
marjinal hasılası ise sıfırdır.
P = 60 – 30Q
MR = 60 – 60Q
Talep fonksiyonunun eğiminin 2 katı marjinal hası-
la fonksiyonunu verir.
ed 1=  iken TR maximum, MR = 0’dır.

MR = 60 – 60Q = 0
        60 = 60Q Q = 1
Q = 1 değeri talep fonksiyonunda yerine koyarsak
P = 60 – 30 · 1 = 30
TR = P · Q = 30 · 1 = 30

14. E Tam rekabet, monopolcü rekabet, monopol piya-
salarından farklı olarak, az sayıda firma arasında 
gerçekleşen stratejik bağımlılık oldukça karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Firmaların birbirlerine olan ba-
ğımlılığı farklı sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bu 
nedenledir ki genel bir oligopol teorisi oluşturula-
mamış, iktisatçılar farklı farklı oligopol modelleri 
geliştirmeye yönelmiştir. Oligopol modelleri anlaş-
masız ve anlaşmalı oligopol modelleri olmak üze-
re iki çerçevede incelenebilir.
Anlaşmalı oligopol teorileri;
1. Açık Anlaşmalı Oligopol Modelleri:
Kartel: Firmalar, aralarındaki rekabete son vere-
rek, açık anlaşma yoluyla bir araya gelerek tek bir 
firmaymış gibi davranırlar ve kârlarını arttırmaya 
çalışırlar. Kartelde firmalar hukuki bağımsızlıkla-
rını kaybetmezler. 
Tröst: Firmaların hukuki bağımsızlıklarının orta-
dan kalktığı, tek firma oldukları, kartelin daha ileri 
şekli olan anlaşmalı oligopol modelidir.
2. Örtük Anlaşmalı Oligopol Modelleri (Fiyat 
Liderliği)
Hakim Firma Fiyat Liderliği: Kartelde pazar 
payı en büyük firma hakim firmadır. Hakim firma-
ların belirlediği fiyatı diğer firmalar takip ederlerse 
buna hakim firma fiyat liderliği denir. 
Etkin Firma (Düşük Maliyetli) Fiyat Liderliği: 
Maliyeti en düşük olan firmanın fiyatı belirlemesi-
ne, etkin firma fiyat liderliği denir. 
Barometrik Firma Fiyat Liderliği: Saygınlığı en 
fazla olan firmanın fiyatı belirlemesine, barometrik 
firma fiyat liderliği denir. 
Anlaşmalı Firma Fiyat Liderliği: Firmaların ken-
di aralarında anlaşarak fiyatı belirlemesi şeklinde 
oluşan fiyat liderliğine anlaşmalı firma fiyat lider-
liği denir.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

15. A Enflasyonun ölçülmesinde fiyat endeksleri kulla-
nılır. Fiyat endeksleri parasal büyüklükleri reel bü-
yüklükler cinsinden ifade etmek için de kullanılır. 

 • Tüketici Fiyat Endeksi 
 • Üretici Fiyat Endeksi 
 • GSYİH Gizli (Zımni) Deflatörü
 • Fisher (İdeal Fiyat) Endeksi

16. D Kapalı ekonomide GSYİH’yı hesaplamak için;
Y = C + I + G denklemi kullanılır.
C = 3800
I = 2000
TR = 1000
T = 2500
Denk bütçe durumunda;
G + TR = T
G + 1000 = 2500
G = 1500
Y = C + I + G
Y = 3800 + 2000 + 1500 = 7300

17. D Merkantilizme tepki olarak ortaya çıkan Klasik 
modelin temel görüşleri;

 • Bir ulusun zenginliği değerli madenlere değil, reel 
faktörlere bağlıdır. Zenginliğin kaynağı yıllık üre-
tim ya da mal stokudur.

 • Kapitalizmin gelişmesi için serbest piyasa ekono-
misi en uygun araçtır. Bu nedenle ekonomiye dev-
let müdahale etmemelidir.

 • Fizyokratların “Doğal düzen” kavramını “Bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler” kavramı olarak ka-
bul etmişlerdir.

 • Adam Smith’in “görünmez eli” geçerlidir. Yani bi-
reyler fayda maksimizasyonu, firmalar da kâr 
maksimizasyonuyla hareket ettiklerinde toplum-
sal refah da maksimum olacaktır. 

 • İktisadi birimler rasyonel davranırlar. Tam ve doğ-
ru bilgiye sahiptirler.

 • Piyasaları temizleyen, süpüren fiyatlar vardır. Tüm 
piyasalarda fiyatların, faizlerin, ücretlerin esnekli-
ği sayesinde denge sağlanacaktır.

 • Bir piyasa dengedeyse diğerleri de dengeye gele-
cektir( genel denge ). Kararlı denge vardır.

 • Fiyat mekanizması tüketiciler ve üreticiler arasın-
da koordinasyonu sağlayacaktır.

 • Tam rekabet koşullarının varlığı, tüm firmaların 
tam kapasite çalışmalarını ekonominin de tam is-
tihdam düzeyinde olmasını sağlayacaktır.

 • “Her arz kendi talebini yaratır”, yani Say Kanunu 
geçerlidir. 

 • Ekonomide genel bir talep yetersizliği yoktur.
 • Ekonominin arz yönü önemlidir. Analizleri uzun 

dönemlidir, reel analizdir.
 • Ekonominin büyümesi üretim faktörlerinin artışına 

ve teknolojik gelişmeye bağlıdır. 
 • Tasarruflar yatırımları belirler.
 • Tasarruf yapanlarla yatırımcılar aynı ekonomik bi-

rimlerdir.
 • Faiz mal piyasasında dengeyi sağlar.
 • Faiz oranı tasarrufu yatırıma eşitleyen fiyattır.
 • Para yalnızca işlem amaçlı talep edilir. 
 • Ekonomik birimler reel değişkenleri dikkate alır.
 • Para aldanımı (ilüzyonu) yoktur. İşçiler nominal 

ücretler artışını reel ücret artışı olarak algılamaz-
lar.

 • “Miktar Kuramı” geçerlidir. Para arzındaki değiş-
meler sadece ve aynı oranda fiyat düzeyini etkiler. 

 • Para tüldür, örtüdür, peçedir.
 • Parasal değişkenlerin reel değişkenleri etkileme-

mesine; Klasik Dikotomi denir.
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18. C c + s = 1  s = 0,25
c + 0,25 = 1 c = 0,75

•• DG0 = 200

 • ·
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Denge milli gelir seviyesi hükümet alımlarındaki 
artış nedeniyle 800 birim artarken vergi artışı ne-
deniyle 300 birim azalmıştır. Denge milli gelir se-
viyesindeki nihai etki 500 birim artış yönündedir.

19. A LM EĞRİSİNİN KONUMUNU BELİRLEYEN UN-
SURLAR
1- NOMİNAL PARA ARZI (MS); Genişletici para 
politikası sonucu nominal para arzı artarsa, LM 
sağa kayar. 
2- FİYATLAR GENEL DÜZEYİ (P); Fiyatlar genel 
düzeyindeki artış sonucu reel para arzı azalır, LM 
sola kayar. 
3- PARA TALEBİ (L); Para talebindeki artış sonu-
cu LM sola kayar. 
Para talebini etkileyen unsurlar;

 • Servet düzeyi; servet arttıkça para talebi artar, 
LM sola kayar.

 • Alternatif ödeme araçlarının (kredi kartı, çek 
vb.) yaygınlaşması; para talebi azalır, LM sağa 
kayar. 

 • ATM, EFT uygulamalarının yaygınlaşması; 
para talebi azalır, LM sağa kayar. 

 • Tahvillerin likiditesinin artması; para talebi 
azalır, LM sağa kayar. 

 • Tahvillerin geri ödenmeme riskinin artması; 
para talebi artar, LM sola kayar.    

 • Fiyatlar genel düzeyinin artması; para talebi ar-
tar, LM sola kayar. 

 • Beklenen enflasyonun artması; para talebi ar-
tar, LM sola kayar.

20. B Merkez Bankasının nominal para arzını (M) artır-
ması fiyatlar (P) sabitken reel para arzını (M/P) 
artırır ve LM eğrisi sağa kayar. Başlangıçta E0’da 
oluşan denge E1’e kayar, faiz oranı (i) düşer, hası-
la (Y) artar.

i

Y
IS

LM

0

iı Eı

LMı

i1
i0

Y0 Y1

E1

E0

(M/P) Tahvil Talebi

Para politikasının
Likidite Etkisi

Para politikasının
Hasıla Etkisi

Tahvil Fiyatı i I Y

Genişletici para politikası ile likidite etkisi daha 
önce görülür. Buna göre öncelikle gelir düzeyin-
de bir değişme yokken faiz oranı iı seviyesine 
düşer. Eı noktası mal piyasasında talep fazlası  
(I > S) anlamına gelir. Düşük faiz oranı yatırımları, 
toplam harcamaları ve hasıla (gelir) düzeyini artı-
rır ve para politikasının hasıla etkisi ortaya çıkar.

21. E BP EĞRİSİNİN EĞİMİNİ BELİRLEYEN UNSUR-
LAR
1 –  Marjinal ithalat eğilimi yüksekse, BP eğrisi 
daha diktir, eğimi yüksektir. Gelirdeki artış cari 
açığın daha fazla olmasına ve daha fazla döviz 
talebine yol açar. Bu durumda da daha fazla ser-
maye girişi için faiz oranları da daha yüksek olur.
2 – Sermaye hareketlerinin iç ve dış faiz oran-
ları arasındaki farka duyarlılığı yüksekse 
eğimi azdır. BP eğrisi daha yatıktır. Faiz oran-
larındaki küçük bir değişim sermaye girişi için ye-
terli olacaktır. Gelirdeki artış, daha küçük oranda 
faiz oranı artışına yol açar. 
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15 Diğer sayfaya geçiniz.

22. B Mundell - Fleming modeli tam sermaye hareket-
liliğini inceleyen bir modeldir. Buna göre ödeme-
ler bilançosu dengesini gösteren BP eğrisi yatay 
konumdadır. Kamu harcamalarındaki artış IS eğ-
risini sağa kaydırırken gelir ve faiz oranları yük-
selecektir. Faiz oranalrındaki yükselme sonucu 
sermaye girişinin artması dış fazlanın oluşmasına 
neden olur. Dış fazla nedeniyle Merkez Bankası 
döviz alıp ulusal para satacaktır. Para arzındaki 
genişleme faizleri tekrar eski düzeyine getirece-
ği için yatırımlardaki artış nedeniyle hasıla bir kez 
daha artacak ve politika tam etkin olacaktır.

23. C Toplam Talep Eğrisinin Negatif Eğimli Olması-
nın Nedenleri 
a)  Servet Etkisi (Pigou Etkisi, Reel Balans Et-
kisi) Servet etkisine göre servet arzı sabitken fi-
yatlar genel düzeyi düşerse nominal (parasal) 
servetin satın alma gücü artar. Bu durum, birey-
lerin kendilerini daha zengin hissetmelerine ve 
daha fazla mal ve hizmet tüketmelerine neden 
olur. Bu nedenle toplam harcama (AE) eğrisi yu-
karı IS eğrisi ise sağa kayar ve daha yüksek gelir 
(hasıla) elde edilir.
b)   Faiz Etkisi (Keynes Etkisi) Nominal para arzı 
sabitken, fiyatlar genel düzeyi düşerse reel para 
arzı (M/P) artar, faiz oranı azalır. Faiz oranındaki 
azalma sonucu yatırım harcamaları artar ve daha 
yüksek reel gelir (hasıla) elde edilir.
c)  Dış Ticaret Etkisi (Açık Ekonomi Etkisi, 
Uluslararası İkame Etkisi) Nominal para arzı 
sabitken fiyatlar genel düzeyi düşerse reel para 
arzı (M/P) artar. Bu durumda faiz oranı azalır. Faiz 
oranındaki azalma, ülkeden sermaye çıkışına ne-
den olur. Sermaye çıkışı döviz kurunu artırır. Artan 
döviz kuruyla beraber ihracat artar, ithalat azalır, 
toplam harcama eğrisi yukarı kayar ve daha yük-
sek reel gelir (hasıla) elde edilir.

24. D Yeni Klasik yaklaşıma göre ekonomide rasyonel 
beklentiler varsayımı geçerlidir. Buna göre eko-
nomik birimler politika değişikliklerinden haberdar 
oldukları müddetçe değişikliğe hızla uyum göste-
recekler ve politika etkinsiz olacaktır. İzlenecek 
politika önceden ilan edilirse hızlı uyum sağla-
nacağı için üretim düzeyinde bir değişme olmaz-
ken fiyatlarda azalış ortaya çıkacaktır. Yeni Klasik 
yaklaşımda politikalar aracılığı ile ekonomi etki-
lenmek istenirse öngörülemeyen (sürpriz, şok) 
politikaların uygulanması şarttır.

25. D Mutlak Gelir Hipotezi (Keynes)
 • Keynes’in tüketim ile ilgili yaptığı açıklamalar Mut-

lak Gelir Hipotezi olarak bilinir.
 • Kısa dönem itibariyle tüketim, harcanabilir gelirin 

artan bir fonksiyonudur.
   C = f(Yd)          Yd - C-

           (+)
 • Tüketimdeki artış harcanabilir gelirdeki artıştan 

küçüktür. (Temel Psikolojik Yasa)
   Yd -  C-

 • Bireylerin tüketici davranışları birbirinden ba-
ğımsızdır.

 • Mikro temelden yoksundur.
 • Gelir istikrarsız olsada tüketim istikrarlıdır.
 • Marjinal tüketim eğilimi (MPC) 0 ile 1 arasında de-

ğer alır.
   0 < MPC < 1

 • Harcanabilir gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi 
(APC) azalır.
   Yd .  APC.

 • Ortalama tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğili-
minden büyüktür.

   APC > MPC = 
Y
C

d

0

 • Kuznets’e göre harcanabilir gelir arttıkça uzun dö-
nemde ortalama tüketim eğilimi değişmez. (Tüke-
tim Bulmacısı)
   Yd -  APC

 • Kuznets’e göre uzun dönemde ortalama tüke-
tim eğilimi, marjinal tüketim eğilimine eşittir. 
Bu nedenle tüketim fonksiyonu orijinden başlayan 
bir doğrudur.
   APC = MPC

 • Kısa dönemde harcanabilir gelir artışı, ortalama 
tüketim eğilimini azalttığı için ekonomi talep ye-
tersizliği sebebi ile durgunluğa girebilir. (Durgun-
luk Tezi)
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26. C Yüksek enflasyon koşullarında paranın satın alma 
gücü hızla azalır. Ekonomik birimler satın alma 
güçlerini korumak için alternatif varlıklara yöne-
lirler. Paranın diğer fonksiyonları da olumsuz et-
kilense de en fazla olumsuz etkilenen değer 
saklama fonksiyonu olacaktır.

27. E Bütçe açıklarının parasal finansmanı Merkez Ban-
kasının bütçe açıklarını finanse ettiğini göster-
mektedir. Merkez Bankasının kur hedefi olması 
durumunda dış açıkların kuru yükseltmesi nede-
niyle Merkez Bankasının döviz satışı nedeniyle 
parasal taban değişecektir.
Likiditenin son kaynağı olarak Merkez Bankasının 
finansal kriz riski nedeniyle bankacılık sektörünü 
fonlaması, parasal tabanı etkiler.
Gecelik faizlerin alt sınıra yaklaşması likidite fazla-
sını göstermektedir. Bu durumda Merkez Bankası 
fazla likiditeyi emerek para tabanını etkileyecektir. 
Bütçe açıklarının iç borçlanmayla finansmanı 
mevcut para tabanı koşullarında yapılacağından 
para tabanında bir değişme yaratmayacaktır.

28. B Merkez bankası bağımsızlığı, para otoritelerinin 
kurumsal, yönetimsel, finansal ve para politikası-
na ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurun-
dan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetini ifade 
etmektedir. Merkez bankası bağımsızlığı kavramı 
kullanılacak para politikası araçlarına ilişkin ka-
rarların bağımsız bir şekilde alınması anlamına 
gelecek şekilde kullanılmakla birlikte ekonomi li-
teratüründe merkez bankası bağımsızlığı kavra-
mına ilişkin çeşitli sınıflandırmalarının yapılmış 
olduğu da gözlemlenmektedir.
A.  Amaç Bağımsızlığı: Amaç bağımsızlığı, mer-
kez bankasının uygulayacağı politikalarda esas 
aldığı temel amaçları veya hedefleri seçmekte 
bağımsız olmasını ifade etmektedir. Günümüz-
de modern merkez bankalarının büyük bir ço-
ğunluğuna yasayla fiyat istikrarını sağlama görevi 
verilmiştir. Bu nedenle amaçları yasaları ile tanım-
lanmış olan merkez bankaları için amaç bağımsız-
lığı bulunmamaktadır.
B.  Araç Bağımsızlığı: Fonksiyonel bağımsızlık 
olarak da anılan araç bağımsızlığı, merkez banka-
sının yasayla belirlenmiş olan nihai hedefine ulaş-
mak için kullanacağı para politikası araçlarını ve 
yöntemlerini, hükûmetin veya bir başka otoritenin 
onayına gerek duymadan serbestçe seçebilmesi 
ve bu araçları serbestçe kullanabilmesi anlamına 
gelmektedir. Merkez bankaları açısından bağım-
sızlık çoğunlukla araç bağımsızlığını ifade etmek-
tedir.
C.  Finansal Bağımsızlık: Merkez bankasının ba-
ğımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek hedef-
lerini yerine getirebilmesi için yeterli mali kaynağa 
ve kendi bütçesini belirleme yetkisine sahip olma-
sı gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra merkez 
bankasının bütçesinin onaylanması sürecinde ku-
rum dışı müdahalelerden uzak olması ve işlevsel 
harcamalarını serbestçe belirleyebilmesi gibi un-
surlar da finansal bağımsızlık kavramına dâhildir.
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29. D Mutlak Üstünlük Teorisi’nde serbest ticaret orta-
mında, her ülkenin diğerlerinden daha düşük ma-
liyetle ürettiği mutlak üretim üstünlüğüne sahip 
olduğu malları uzmanlaşarak üretmesi, bunları 
ihraç ederek, pahalıya üretebildiklerini dışarıdan 
ithal etmesi ile dış ticaret refah seviyesinin artırı-
labileceği fikri ortaya konulmuştur. Buna göre ül-
kelerde dış ticaretin nedeni teknoloji yani emek 
verimliliği farklılığıdır.

30. A Döviz yabancı ülkeler tarafından kullanılan para 
birimidir. Döviz kuru ise bir birim ülke parasının di-
ğer bir ülke parası cinsinden fiyatı ya da değeridir. 
Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içerir, bu yüzden iki 
taraflı (nominal) döviz kuru olarak da adlandırılır.

31. C Resmi rezervler hesabı, hükümetin merkez ban-
kası ve IMF nezdinde sahip olduğu altın ve döviz 
rezervlerinde meydana gelen değişmeleri yansı-
tır. Resmi rezervler merkez bankasının ödemeler 
bilançosundaki dengesizliklere müdahalede kul-
landığı araçları içerir.

32. D Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sı-
nırları içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları 
dışında kalan, ülkede geçerli olan mali ve ekono-
mik mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tu-
tulduğu bölgelerdir.

33. E Tüketimi maksimize eden durağan durum, serma-
ye düzeyine, sermaye düzeyinin altın kuralı denir. 
Sermayenin altın kuralı, işçi başına çıktı ile işçi 
başına yıpranma arasındaki farkın en fazla oldu-
ğu sermaye düzeyini belirtmektedir.

34. B Barro, kamu harcamalarının büyüme sürecini hız-
landıran bir etken olduğunu savunmuştur. Yazara 
göre özel kesim, ekonominin genelinde kaynakla-
rın üretkenliğini arttıracak kamu malları üretmede 
yetersiz kalmaktadır. Ancak hükümet politikala-
rıyla Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi, eğitim, 
sağlık ve diğer alt yapı yatırımları gibi doğrudan 
sağlanan kamu hizmetleri, sosyal anlamda uygun 
düzeye erişmektedir.

35. D Singer’a göre azgelişmişlik görüldüğü zaman ta-
nınması kolay ancak tanımlanması zor olan bir 
zürafaya benzer. Kuznets ise azgelişmişliği ulus-
lararası gelişme farklılıkları, kaynak kullanım du-
rumu ile toplumsal ve bireysel temel ihtiyaçların 
karşılanmasına göre tanımlar.

36. E Ragnar Nurkse, aynı anda ekonominin birçok 
sektöründe birden başlatılacak yatırımın, birbirle-
rini karşılıklı besleyip destekleyerek, bir taraftan 
piyasanın sınırlarını genişleteceğini (iç pazarın 
oluşması), diğer taraftan da piyasaya dinamizm 
kazandıracağını ifade etmektedir. Böyle bir süreç 
bir kere harekete geçtiğinde verimlilik artışını da 
hızlandıracak, dengeli ve kapsamlı bir yatırım pro-
jesinin söz konusu olmadığı duruma göre bir dizi 
israfı ve verimsizliği de ortadan kaldıracaktır.
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37. D 1947 Vaner Planı önceki sanayi planlarının aksine 
temelde yabancı kaynaklara dayalı, tarım öncülü-
ğünde kalkınmayı amaç edinmiş, ihracatın özen-
dirildiği bir plandır. Türkiye Vaner Planı ile sanayi 
yerine tarıma dayalı bir büyüme modelini benim-
semiş ve sanayiyi ihmal etmiştir.

38. E 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçeve-
sinde öncelik verilerek hayata geçirilen yapısal re-
formlarda Türkiye’de yaşayan her bireyin yaşam 
standartlarının yükseltilmesi ve gelecek nesille-
re istikrarlı ve güçlü ekonomik yapıda dünyada 
söz sahibi daha güçlü bir Türkiye sağlamak temel 
amaç olarak belirlenmiştir.

39. D 24 Ocak 1980 istikrar paketinin öngörüleri:
 • Arz ve talep dengesini sağlamak
 • Kamu açıklarını en düşük düzeye indirmek
 • Özel kesim girişimciliğini desteklemek
 • Devletin ekonomik müdahalesini azaltmak
 • Serbest piyasanın işleyişini sağlamak
 • Ödemeler dengesi açıklarını kapatmak
 • Ekonomiyi dış rekabete açmak
 • Faiz haddinin serbest piyasa şartlarına göre be-

lirlenmesi
 • Döviz kurunun serbest piyasa şartlarına göre be-

lirlenmesi
 • Sermaye piyasasının geliştirilmesi
 • Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi
 • İhracat ve ithalatın serbestleştirilmesi

40. C İktisadi Buhran Vergisi, İktisadi Buhran’ın ülke-
mizdeki etkilerini hafifletmek amacıyla; ticaret ve 
sanat sektörüne oranla daha iyi durumda olduğu 
düşünülen hizmetli istihkaklarının vergilendirilme-
si için 1/12/1931 tarihinden itibaren yürürlüğe ko-
nulmuştur.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. A Doğal tekel, sabit maliyetlerin yüksek olduğu ve 
üretim teknolojilerinin üretim arttıkça uzun dönem 
ortalama maliyetlerinin azalması durumunda ger-
çekleşmektedir. Bu teorinin geçerli olduğu en-
düstrilerde, tek bir firmanın üretim yapması birden 
fazla firmanın üretim yapmasından daha etkindir. 
Aksi durumda, yani birden fazla firmanın üretim 
yapması yüksek fiyatların oluşması ile sonuçlan-
maktadır.

2. C Viner, parasal dışsallıkların, fiyat sisteminden ge-
çerek fayda veya maliyetler üzerinde dolaylı bir 
etki meydana getirdiğini, teknolojik dışsallıkların 
ise üretimin fayda ve maliyetlerini doğrudan etki-
lediğini savunmuştur.

3. D Denk bütçenin altın kuralı Klasik Maliyecilerin sa-
vunusudur. Buna göre kamu tüketim harcamala-
rı vergi ile finanse edilirken yatırım harcamaları 
borçlanma ile finanse edilmelidir.

4. C Musgrave’in geliştirdiği Devletin Klasik Mali Fonk-
siyonları Yaklaşımı’na göre devletin Klasiklerin 
savunduğu liberal devlet görevleri yanında 3 fonk-
siyon daha üstlenmesi gerekir. Bunlar:

 • Tahsis fonksiyonu
 • Dağıtım-bölüşüm fonksiyonu
 • İstikrar fonksiyonu

5. E Devletin egemenlik gücüne dayanmaksızın elde 
ettiği gelirler:

 • Mülk, emlak, mamelek, patrimuan geliri
 • Devletler arası yardımlar
 • İsteğe bağlı, ihtiyari borçlanma
 • Teşebbüs, işletme geliri

6. B Mutlak yansıma, belirli bir vergideki artışın diğer 
vergilerde veya devlet harcamalarında bir değişik-
lik olmaması hâlinde gelir dağılımı üzerindeki etki-
sini incelemek için kullanılan bir araçtır.

7. A Vergi Gayreti: Fiili olarak elde edilen verginin 
vergi kapasitesine oranıdır. Bir ülkede, bulunduğu 
tahmin edilen vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı 
arasındaki oransal ilişki şeklinde ifade edilebile-
cek vergi gayreti, mali yönetimin etkinliği ile yakın-
dan ilgilidir. Gerek vergi idaresinin gerekse mali 
mevzuat ve mali yargının etkinliği, mükelleflerin 
vergiye karşı duydukları tepkiler ve eğitim düzeyi 
vergi gayretini etkilemektedir.

8. E Safi (Net) Artış Teorisi’ne göre gelir bir gerçek kişi-
nin 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 hasıla 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.

9. A İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler mükellefe 
ihbarname ile tebliğ edilir.
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10. E Vergi harcaması; devletin, ekonomik, mali ve sos-
yal amaçlarla tahsil edeceği vergilerden, kısmen 
veya tamamen, geçici ya da sürekli olarak fera-
gat etmesidir. Uygulamada vergi harcamaları; ver-
gi muafiyet ve istisnaları, vergi kredisi, düşük vergi 
oranları ve vergi ertelemesinden oluşmaktadır.

11. A Olivera Tanzi etkisi, enflasyon döneminde ver-
gi tahsilinin gecikmesi ile uğranılan reel satın 
alma gücü kaybıdır. Bu kaybın nedeni enflasyon 
döneminde verginin tahakkuku ile tahsili arasında 
geçen sürenin uzamasıdır. Kazancın elde edildi-
ği zamanda verginin ödenmesi tahakkuk ile tahsil 
arasındaki süreyi azaltır ve Olivera Tanzi etkisini 
hafifletir.

12. C Mutlak artış kamu harcamalarının belirli bir zaman 
aralığında parasal olarak artması, göreli artış ise 
kamu harcamalarının ilgili diğer ekonomik büyük-
lüklere göre artmasıdır.

13. C Harcamayı yapan idari birimleri dikkate alarak ya-
pılan sınıflandırma türü idari (organik) sınıflandır-
madır. İdari (organik) sınıflandırma, geleneksel 
bütçe sisteminin benimsediği bir yöntemdir. Bu 
sınıflandırma, hangi kamu kuruluşunun cari dö-
nemde ne kadar harcama yaptığını gösteren ve 
kuruluşların alt alta listelenerek dikey toplama yo-
luyla toplam kamu harcaması rakamının tespit 
edildiği bir sınıflandırma türüdür.

14. E Cari harcamalar, devletin genel yönetiminin deva-
mını sağlayabilmek amacıyla yapılan, sağladıkları 
faydanın cari yıl içerisinde tükendiği, bu nedenle 
genellikle süreklilik arz eden tüketime yönelik har-
camalardır. Devletin cari yıl içerisinde satın aldığı 
emek hizmeti karşılığında ödediği personel ma-
aşları başta olmak üzere, kırtasiye, elektrik ve su 
masrafları gibi diğer cari harcamaları da söz ko-
nusudur.

15. B Emanet usulü, kamu hizmetlerinin kamu kesimin-
de yer alan tüzel kişilere gördürülme usulüdür. Bir 
başka anlatımla emanet, bir kamu hizmetinin dev-
let veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından doğru-
dan doğruya, örgüt ve hizmete tahsis edilen ayni 
ve şahsi vasıtalarla görülmesi usulüdür.

16. C Reel harcamalar gelir dağılımını dolaylı olarak 
etkiler. Bu hizmetlerden kimlerin yararlandığına 
bağlı olarak gelir dağılımına etkisi değişir.

 • Bu hizmetlerden daha çok düşük gelir grupları ya-
rarlanıyorsa gelir dağılımı iyileşir, gelir dağılımın-
da progresif (eşitsizliği azaltıcı) etki yapar.

 • Bu hizmetlerden daha çok yüksek gelir grupları 
yararlanıyorsa gelir dağılımı kötüleşir, gelir dağılı-
mında regresif (eşitsizliği arttırıcı) etki yapar.

17. C Reel harcamalardaki artış eşit vergi artışı ile fi-
nanse edilirse bu durumda denk bütçe söz ko-
nusudur. Dolayısıyla milli gelir denge değeri reel 
harcamalardaki artış kadar artar. Soruda reel har-
cama artışı 120 TL verildiğine göre milli gelir de 
120 TL artacaktır.
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18. B Borç anapara ve faiz ödemeleri toplamına borç 
servisi denilmektedir. Gerek faiz ödemeleri gerek 
ise anapara ödemeleri nihai olarak kamu bütçe-
sine konulan ödeneklerle karşılanmaktadır. Buna 
göre borç servisinin büyümesi kamu harcamaların 
büyük bir borç ödemesinde kullanılması anlamına 
gelecektir. Anapara ödemeleri yeniden borçlan-
ma ile (röfinansman) ve harcamalar ile karşılansa 
dahi özellikle faiz ödemelerinin cari yıl bütçe öde-
meleri üzerinde büyük baskılar yaratması söz ko-
nusudur.

19. C Sekuritizasyon kredisi, teminat verilerek alınan 
dış kredilerdir. Bu tür krediler banka portföyün-
de yer alan araçların gelecekte sağlayacağı nakit 
akımlarının teminat göstererek yurtdışından sağ-
lanan fonları ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle 
krediyi menkul kıymetleştirerek fonlama anlamına 
gelmektedir. Bu sistemde bankalar, verdikleri kre-
dileri teminat olarak gösterip menkul kıymet ihraç 
etmektedir. Kredinin finansmanı menkul kıymet 
ihraç ederek elde edilen gelirle sağlanmaktadır.

20. E Hazine’nin her milli piyango çekilişine ait ikrami-
ye ve amortileri karşılayacak miktarda hazine bo-
nosu düzenleyerek Merkez Bankası’na verdiği 
bonolardır. Ödenecek milli piyango ikramiyeleri 
karşılığının özel yasaya göre Merkez Bankası’nda 
nakit veya hazine bonosu olarak bulundurulması 
gerekir. Bu bonoların vadesi genellikle 9 aydır.

21. C Bütçe emanetleri, tahakkuk edip ödeme emrine 
bağlandığı halde muhasebe yetkilisince alacaklı-
lara ödemesi yapılmamış tutarlar olarak ifade edi-
lebilir. Buna göre yıl içinde herhangi bir nedenle 
bütçe yılı sonuna kadar parası ödenmemiş olanlar 
yıl sonu itibarıyla gider kaydedilerek emanet he-
sabına alınmaktadır. Ödenmeyen bu paralar ge-
lir ve giderler arasında zaman bakımından oluşan 
dengesizliği gidermede geçici bir kaynak olarak 
kullanılabilmektedir. Haliyle Hazine bu kaynakları 
yeni yıl bütçesinden ödeninceye kadar faizsiz bir 
kredi gibi kullanabilmektedir.

22. D Tap yönteminde, belirli miktarda devlet iç borç-
lanma senedi, talebi halinde satılacak şekilde 
Merkez Bankası’nda bekletilmekte, talep edenler 
belirli bir ihale tarihini beklemeden bu senetlerden 
satın alabilmektedir. Bekletilen senetler 1-2 yıl va-
deli, enflasyona endeksli tahviller ile üç yıl vadeli 
dövize endeksli tahvillerden oluşmaktadır

23. A Başabaşın altında yapılan konversiyonda bütçe-
nin faiz yükü azalırken devlet borcunun nominal 
değeri artar.

24. B Alenilik-şeffaflık-mali saydamlık ilkesi, bütçe ile il-
gili bilgi ve belgelerin kamuoyunun bilgisine su-
nulması gerektiğini ifade eder.

25. D Her bir özel bütçeli kuruluşun ayrı bir tüzel kişiliği 
vardır. Sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda 
görevlidirler. Belirli bir bakanlığa bağlıdırlar. An-
cak bu bağlılık, özerkliğe sahip olmalarına engel 
değildir. Kendi mal varlıkları vardır ve yönetimini 
kendileri yaparlar. Kendilerine ait gelirleri vardır. 
Kendi nakit idarelerini yaparlar.
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26. C Bütçe belli bir süre ile tahdit olmuş yani sınırlandı-
rılmış gelir ve gider tahminleridir. Bu durumda tah-
dit belirli bir zaman sınırını ifade eder.

27. E Devri (konjonktürel) bütçe teorisi Alvin Hansen ta-
rafından geliştirilmiştir. Bu teoriye göre bütçe iki 
refah dönemi arasında denk olacaktır.

28. B Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savun-
ma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek 
menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, 
sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmet-
lerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanıl-
mak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan 
ödenektir. Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cum-
hurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre 
gerçekleştirilir ve ödenir.

29. C Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Ha-
zırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanması-
na esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması 
gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir stan-
dartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin 
olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve 
diğer bilgileri içerir.

30. A Şirketin kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulun-
duğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabe-
si veya sermayesi bakımından vasıtalı vasıtasız 
olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bu-
lundurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile olan mü-
nasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak 
derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedeller 
üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım ima-
lat, inşaat muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde 
bulunursa bu durum örtülü kazanç dağıtımı olarak 
adlandırılır.

31. B Ürünlerin tarlada çiftçi tarafından satılması bir zi-
rai kazançtır. Ancak ürünlerin toplanmadan tar-
lada veya ağaçta toptan satılması ve alan kişinin 
tacir olması halinde alım-satımdan doğan kazanç 
ticari kazançtır.

32. A Gecikme zammı kesinleşmiş ve vadesi geçmiş 
tüm kamu alacaklarına uygulanır. Gecikme faizi 
ise; ikmalen, re’sen ya da idarece tarh olunan ver-
giler için uygulanır.

33. D Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler 
hariç olmak üzere kanuni süresi geçtikten sonra 
verilen vergi beyannameleri için kesilecek vergi 
ziyaı cezaları yüzde elli indirimli olarak uygulana-
caktır.
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34. E Serbest meslek kazancı ve ücret geliri elde eden 
mükellef kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu 
kişi sakat ise sakatlık indiriminden yararlanır. An-
cak basit usulde ticari kazanç elde eden mükellef 
sadece kendisi sakat olduğunda sakatlık indiri-
minden yararlanabilir.

35. C Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin 
veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

 • Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihin-
den itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları 
halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları ha-
linde altı ay içinde,

 • Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise 
mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, 
ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halin-
de dört, murisin bulunduğu ülke dışında yaban-
cı bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde 
verilir.

36. B İradi maliye politikası gecikmeler sorunu nedeniy-
le istikrar bozucu olabilir. Bu gecikmeler:

 • Tanıma, teşhis gecikmesi
 • Uygulama gecikmesi, yasal gecikme
 • Etki, tepki gecikmesi

37. A Bir ekonomide talep yetersizliği sonucu ortaya çı-
kan kapasite düşüklüğü ile birlikte fiyatlar genel 
düzeyinde de artış yaşanıyorsa stagflasyon söz 
konusudur.

38. D Transfer harcamalarından yararlananların mar-
jinal tasarruf eğilimi sıfır olduğunda transfer har-
camalarının genişletici etkisi ile reel harcamaların 
genişletici etkisi aynı olacaktır.

39. E Durgunlukla mücadelede cari harcamalardaki ar-
tış mevcut kapasitenin daha işler kullanılmasını 
sağlarken, yatırım harcamalarındaki artış ek ka-
pasite yaratır.

40. B Borçlanma kişilerden yapılırsa bu kişiler ve fir-
malar tahvil alımlarını tasarruflarından ya da tü-
ketimlerinden kısarak karşılayacaklarından diğer 
borçlanma kaynaklarına göre daraltıcı etki daha 
yüksek olacaktır. Borçlanma ticari bankalardan 
yapılırsa bankaların bu kaynağı nereden bulacağı 
önemlidir. Kredi talebinin az olduğu bir durumda 
kullanılmayan, atıl olarak portföylerinde tuttukları 
paralarla borçlanma yapılırsa, özel kesimin tale-
binde bir etki meydana gelmeyeceği için kısa dö-
nemde bir etki gerçekleşmeyecektir. Özel kredi 
talebinin yüksek olduğu durumda bu fonlar dev-
let tahvil alımında kullanılırsa özel kesim talebi kı-
sılacağından ekonomi üzerinde bir daraltıcı etki 
oluşturabilecektir. Borçlanma merkez bankasın-
dan yapılırsa merkez bankası bu tahvilleri para 
basarak alacağından, bu fonların harcanması du-
rumunda ekonomide genişletici bir etki oluştura-
caktır.

Çözüm Bitti.
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