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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. B Yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan 
ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel ki-
şilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli 
kapatılır. Burada hazine yardımından yoksun bı-
rakılma söz konusu değildir. 68. Maddenin 4. Fık-
rasındaki hükümlere aykırı eylemler nedeniyle 
kapatılabilir ya da devlet yardımından mahrum bı-
rakılabilir.

2. A Anayasanın başlangıç kısmı değiştirilebilir. Ana-
yasanın ikinci maddesinde yer alan başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan  ibaresi değiştiri-
lemez. 1982 Anayasası’nın ilk 3 maddesi değiştiri-
lemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İnsan 
haklarına saygılı devlet, sosyal devlet ikinci mad-
dede yer alır. İstiklal Marşı ve Türkiye Devleti, ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür üçüncü 
maddede yer alır.

3. A 1982 Anayasası’nda başkaca bir hüküm yoksa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya katılanla-
rın salt çoğunluğuyla karar alır. Bu çoğunluk hiçbir 
zaman üye tam sayısının dörtte birinin bir fazla-
sından (151 milletvekili) az olamaz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapacağı tüm seçim ve işlemlerde 
üye tam sayısının en az üçte biri (200 milletvekili) 
ile toplanır.

4. E İki milletvekili seçim dönemi (yasama dönemi) 
arasında TBMM üyeliklerinde boşalma olması ha-
linde yapılan seçime ara seçim denir. Bütün mil-
letvekilleri için değil sadece boşalan üyelikler için 
seçim yapılır. Anayasanın 78. Maddesine göre 
ara seçim her seçim döneminde (yasama döne-
mi) bir defa yapılır. Genel seçimden 30 ay geç-
medikçe ara seçime gidilemez. Genel seçimlere 1 
yıl kala ara seçim yapılamaz. Ara seçimin istisnai 
olarak iki durumu vardır. Birinci duruma göre, ge-
nel seçimlerden 30 ay geçmeden boşalan üyelik-
lerin sayısı, üye tamsayısının (600) yüzde beşini 
(30 milletvekili) bulursa ara seçimlerin 3 ay içinde 
yapılmasına karar verilir. Eğer bu yüzde beşlik bo-
şalma genel seçimlere 1 yıl kala meydana gelirse 
ara seçime gidilemez. İkinci duruma göre, 2002 
Anayasa değişikliği ile bir ilin veya seçim çevresi-
nin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde genel 
seçimden 30 ay geçmemiş olsa da, genel seçim-
lere 1 yıl kalsa da o il veya seçim çevresinde ara 
seçim yapılması zorunludur. Seçim boşalmayı ta-
kip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü yapılır.

5. B Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranın-
daki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında 
gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önerge-
si, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedik-
çe görüşülemez. Meclis üye tam sayısının dört-
te üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik 
kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis 
başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare ami-
rine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüy-
le birlikte Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı, 
Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye 
başkanı, başkanlıktan düşer. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

6. D Anayasanın 125. maddesine göre;
• İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolu açıktır.  hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmaz-
lıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime 
ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 
için gidilebilir.

• Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadro-
suzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü 
ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

• İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, ya-
zılı bildirim tarihinden başlar.

• Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir su-
rette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. 
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 
esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtla-
yacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir 
yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verile-
mez.

• İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç 
veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek 
yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

• Kanun, olağanüstü hallerde, seferberlik ve savaş 
halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel 
sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması ka-
rarı verilmesini sınırlayabilir.

• İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlüdür.

7. A Sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi kuruluşu-
na veya iktisadi devlet teşekkülüne ait olan ve ona 
bağlı olan işletmelere müessese denir.

8. D İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesi-
ne göre Danıştay veya idari mahkemeler, ida-
ri işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açık-
ça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçek-
leşmesi durumunda, davalı idarenin savunması 
alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra 
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına 
karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek 
olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alın-
dıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, ida-
renin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. 
Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşı-
lığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre 
teminat aranmayabilir. Taraflar arasında temina-
ta ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin 
durdurulması hakkında karar veren daire, mahke-
me veya hâkim tarafından çözümlenir. İdareden 
ve adli yardımdan faydalanan kimselerden temi-
nat alınmaz. Yürütmenin  durdurulması istemleri 
hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairele-
rince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi 
Dava Daireleri  Kurullarına,bölge  idare  mahke-
mesi   kararlarına  karşı  en  yakın  bölge  idare  
mahkemesine,  idare  ve  vergi  mahkemeleri   ile    
tek  hâkim   tarafından  verilen   kararlara   karşı  
bölge  idare  mahkemesine  kararın tebliğini iz-
leyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya 
mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen 
merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren 
yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemeyen 
yürütmeyi durdurma kararları şunlardır;

 • İstinaf ve temyizde verilen yürütmeyi durdurma 
kararları

 • İvedi yargılama usulüne tabi davalarda verilen yü-
rütmeyi durdurma kararları

 • MEB ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi ve or-
tak sınavlarda verilen yürütmeyi durdurma karar-
ları. 
Danıştay dava dairelerinin verdiği yürütmeyi dur-
durma kararlarına karşı dava daireleri kuruluna iti-
raz edilebilir. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

9. B 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay 
Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır;

 • Danıştay daireleri arasında işbölümü yapmak
 • Danıştay üyelerinin görev yapacağı daireleri be-

lirlemek
 • Danıştay’da görevli tetkik hâkimlerin çalışacağı 

daireleri belirlemek
 • Gerektiğinde dairelerin görev alanlarını geçici ola-

rak değiştirmek.

10. A Karar düzeltme ve itiraz yolları İdari Yargılama 
Usul Kanunu’nda kanun yolu olarak düzenlenme-
miştir. 

11. 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 se-
kiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bi-
tirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya 
daha az süreli hapis cezası seçenek yaptırımlar-
dan birine çevrilir.

12. A Türk Ceza Kanunu’nun 67. maddesine göre so-
ruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya 
karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi 
gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu 
hallerde; izin veya kararın alınmasına veya mese-
lenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında 
kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç 
faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava 
zamanaşımı durur. 

13. E Fiil sayısınca suçun oluşmasına gerçek içtima de-
nir. 

14. B Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 227. maddesine 
göre Müzakerede ancak karara ve hükme katı-
lacak hâkimler bulunur. Mahkeme başkanı, mah-
kemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avukat 
adaylarının müzakere sırasında hazır bulunmala-
rına izin verebilir. Müzakereyi mahkeme başkanı 
yönetir. Mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden baş-
layarak oyları ayrı ayrı toplar ve en sonra kendi 
oyunu verir. Mahkeme başkan ve üyelerinden hiç-
biri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azın-
lıkta kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan 
çekinemez. Oylar dağılırsa sanığın en çok aley-
hine olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar 
kendisine daha yakın olan oya eklenir. 

15. D Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 81. maddesine 
göre üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis ceza-
sını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sa-
nığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, 
Cumhuriyet savcısının emriyle fotoğrafı, beden öl-
çüleri, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer al-
mış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri 
ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma 
ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konul-
masına ilişkin işlem fiziki kimliğin tespiti kararıyla 
olur.  Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz 
süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleş-
mesi hâllerinde söz konusu kayıtlar Cumhuriyet 
savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu hu-
sus tutanağa geçirilir.

16. A Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6. maddesi-
ne göre duruşmada suçun hukukî niteliğinin de-
ğiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek 
dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez. İd-
dianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören 
mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı 
anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mah-
kemeye gönderir. Suçun hukuki niteliğinin duruş-
ması sırasında değişmesi halinde üst dereceli 
mahkeme dosyayı alt dereceli mahkemeye gön-
deremezken, alt dereceli mahkeme üst dereceli 
mahkemeye gönderebilir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Medeni Kanun’un birinci maddesi hükmü hakime 
öncelikle asli kaynakları özüyle ve sözüyle uygu-
lama zorunluluğu getirmiştir. Asli kaynaklar aynı 
zamanda yazılı olan kaynaklardır. Asli kaynaklar-
da hüküm bulunmaması durumunda ise hakim 
öncelikle örf ve adet hukukunda çözüm aramalı, 
eğer orada da bir çözüm ulaşamıyorsa kendisi ka-
nunkoyucu gibi bir hukuk kuralı yaratmalıdır.

18. E Erginlik normal olarak 18 yaşın doldurulmasıyla 
kazanılır. Ancak evlilik ve mahkeme kararıyla ergin 
kılınma durumlarında erginliğin olağanüstü olarak 
kazanılması da mümkündür. Evlilik ile birlikte kişi 
ergin sıfatını kazanacaktır. Türk Hukuku’nda ola-
ğan evlilik yaşı 17, olağanüstü evlilik yaşı ise 16 
yaşın doldurulmasıyla gerçekleşecektir. 16 yaşını 
doldurmuş kişinin evlenebilmesi olağanüstü şart-
ların varlığına ve hakimin vereceği izne tabidir. 
Ancak belirtmek gerekir ki evlenme ile kazanılan 
erginlik, evlilik sona erse dahi devam edecektir.

19. D Vakıflar Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca mah-
keme kararıyla dağıtılan bir vakfın borçları öden-
dikten sonra arta kalan malvarlığı Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne intikal edecektir.

20. E Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları 
sona ermeyi izleyen bir yıllık zamanaşımına tabi-
dir (MK m.123). Burada söz konusu olan sürenin 
zamanaşımı süresi olduğuna dikkat edilmesi ge-
rekmektedir.

21. C Medeni Kanunumuz, 513. maddesinde, koruyucu 
nitelikte mirastan çıkarmayı bazı koşullara bağla-
yarak düzenlemiştir. Bu koşullar: 

 • Mirastan çıkarılacak mirasçı, mirasbırakanın alt-
soyu olmalıdır,

 • Mirastan çıkarılacak altsoyun borçlarını ödeme-
den acz içinde olduğu belgelenmelidir,

 • Mirastan çıkarılan altsoy, saklı payının yarısı için 
mirastan çıkarılmalıdır,

 • Bu yarı saklı pay, mirastan çıkarılan altsoyun doğ-
muş veya doğacak çocuklarına özgülenmelidir. 
Kanun, bu düzenlemesi ile, çıkarılan altsoyun yal-
nız mevcut çocuklarına değil, aynı zamanda ile-
ride doğması muhtemel çocuklarına da mirasçı 
olabilme imkânını sağlamış bulunmaktadır.
Dolayısıyla mirasçının en fazla saklı payının yarısı 
için mirasçılıktan çıkarılması mümkündür.

22. A Yasal ön alım hakkı, paylı maliklere, paydaşlardan 
birinin payının tamamını veya bir kısmını üçüncü 
kişiye satması hâlinde bu hisseyi aynı satış koşul-
larında alma hakkı veren bir haktır (MK m. 732). 
Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyetin devamı sü-
resince söz konusudur. Paylı mülkiyet sona erin-
ce, önalım hakkı da sona erer. Yasal önalım hakkı, 
sadece payın üçüncü bir kişiye satışı hâlinde do-
ğar. Paydaşlar arasındaki satışta yasal önalım 
hakkının kullanılması söz konusu olmaz. Payın 
bağışlanması, cebri arttırmayla satışı halinde de 
paydaşların yasal önalım hakkını kullanma imkânı 
yoktur. Bu hak satışın, alıcı veya satıcı tarafından 
noter kanalıyla hak sahibine bildirilmesinden itiba-
ren 3 ay ve herhalde satışın üzerinden 2 yıl içinde 
kullanılmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan hak 
düşer. İki yıllık süre yapılan pay satış tarihini izle-
yen günden başlar.

23. A Asli edim yükümlülükleri, belirli bir sözleşme ile 
amaçlanan en temel edimleri ifade eder. Bir huku-
ki ilişkiye temel karakteristiğini sağlayan edimler, 
asli edimlerdir. Her sözleşme tipinde asli edim-
ler birbirinden farklıdır. Örneğin bir satım sözleş-
mesinde malın mülkiyetinin devri ve satım parası 
ödenmesi asli edimken, bir kira sözleşmesinde 
malın kullanımının devri ve kullanıma hazır bulun-
durulması ile kira parası ödenmesi asli edim nite-
liği taşımaktadır.

24. B Bir sözleşmenin belirlenen zaman ya da yerde ifa 
edilmemesi ihtimaline binaen bir ceza koşulu ka-
rarlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça fera-
gat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş 
olmadıkça hem asıl borcun ifasını hem de cezai 
şartın ifasını isteyebilir. Somut olayda da belirli bir 
zamana ilişkin cezai şart kararlaştırılmıştır. Bu ce-
zai şart, ifaya ekli bir cezai şarttır. Dolayısıyla hem 
aynen ifa hem de cezai şart istenebilecektir.

25. D Aldatılan veya korkutulan kişinin bu yüzden uğ-
radığı zararın tazmin edilmesini talep hakkı, söz-
leşmenin iptali koşuluna BAĞLANMAMIŞTIR. Bir 
diğer ifade ile aldatma veya korkutmadan dolayı 
bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış 
sayılması, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz 
(TBK.m.39/ıı). Çünkü aldatma ve korkutma ey-
lemleri aynı zamanda birer haksız fiil sayılır. Do-
layısıyla tazminat talebi, haksız fiil hükümlerine 
dayanmaktadır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

26. C C ve D, S’ye karşı borcun sadece kendi payına dü-
şen kısmından sorumlu olduklarına ilişkin taksim 
def’ini ileri süremezler. Zira bu müteselsil borçlu-
luğun temel mantığına aykırı olur. D’nin acze düş-
mesi ona başvurabilecekleri oranda B ve C’yi S’ye 
karşı borcundan kurtarmayacaktır. Dış ilişkideki 
sorumlulukları devam etmektedir. D’ye karşı yapı-
lan takip, B ve C’ye karşı işleyen zamanaşımının 
da durmasına sebep olmaz. Sadece D’yi etkileye-
cektir. B’nin C’ye karşı rücu hakkının doğması için 
borcun kendi kısmını aşan bir miktarını ödemesi 
gerekmektedir. D’nin acz hali sebebiyle ödeyeme-
diği kısım B ve C arasında paylaştırılacaktır.

27. C Temerrüt, vadesi gelmiş bir borcun, haklı bir se-
bep olmamasına rağmen ifa edilmemesi durumu-
dur. Bunun için öncelikle ifası mümkün bir borç 
bulunmalıdır. Aksi durumda imkansızlık hükümle-
ri uygulanacaktır. Borç, muaccel olmalı ve talep 
edilebilir hale gelmiş olmalıdır. İhtarın veya ihtarın 
yerini tutan durumlardan birinin varlığı da şarttır. 
Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerdeki özel so-
nuçlardan yararlanabilmek için, borçluya son sür 
verilmiş olması veya son sürenin yerini tutan hal-
lerden birinin varlığı da şarttır. Ancak unutmamak 
gerekir ki, borçlu temerrüdü kusur ile ilintili değil-
dir. Kusur ancak bazı sonuçların ortaya çıkmasın-
da rol oynamaktadır.

28. D Zarar gören sözleşmeyi iptal edebilir ve edimlerin 
geri verilmesini isteyebilir ya da sözleşme ile bağlı 
kalabilir ve edimler arasındaki oransızlığın gideril-
mesini talep edebilir.
Zarar gören bu hakkını zor durumun bittiği ya 
da düşüncesiz davrandığını veya deneyimsizliği-
ne kurban gittiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde,
Zor durumun devam etmesi veya düşüncesizliği-
ni ya da deneyimsizliğini fark edememesi hâlinde 
sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 5 yıl için-
de kullanabilir.

29. D Tacirler, ticari olsun veya olmasın bütün borçları 
sebebiyle iflasa tabidir. Kural olarak bir tacir üc-
rette veya cezai şartta indirim talep edemez. Ta-
cir olmanın en önemli sonuçlarından biri de ticaret 
unvanı kullanıp bunu tescil ettirme zorunluluğu-
dur. Tacir aynı zamanda işletmesiyle ilgili faali-
yetleri sebebiyle ticari defter tutmak zorundadır. 
Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üret-
miş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan 
tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilme-
sini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gös-
terilmesini isteyebilir. Bir fatura alan kişi aldığı 
tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeri-
ği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği 
kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde teyit mektubunu 
alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün 
içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit 
mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklama-
lara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. 

30. B Acente, özel ve yazılı bir yetki almadan müvekkili 
adına sözleşme yapmaya yetkili değildir. Sözleş-
me yapmaya yetkili olmayan acenteye aracı acen-
te denir. Acente, aracılıkta bulunduğu veya yetkili 
olarak yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ih-
bar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları mü-
vekkili adına yapmaya ve bunları kabule yetkilidir. 
Bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan 
dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği 
gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava açılabilir. 
Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya vekâleti olma-
dan acente, bizzat teslim etmediği malların bede-
lini kabule ve bedelini bizzat ödemediği malları 
teslim almaya yetkili olmadığı gibi bu işlemlerden 
doğan alacağı yenileyemez veya miktarını indire-
mez. 

31. D Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı sak-
lı tutulmuşsa ortaklardan biri hiçbir gerekçe be-
lirtmeden şirketin feshini isteyebilir veya haklı 
sebepler varsa her ortak başkaca bir koşul aran-
maksızın şirketin feshini isteyebilir. Fakat bütün bu 
sona erme sebepleri şirketi kendiliğinden sona er-
dirmez. Bu durumlarda şirketin feshine mahkeme 
karar verir. 



TG-11. DENEME  Alan Bilgisi
   Hukuk • İktisat • Maliye

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

8 Diğer sayfaya geçiniz.

32. C Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy 
veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten veya 
bazı hâllerde toplantıda hazır bulunsun veya bu-
lunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da ol-
masın her bir pay sahibi iptal davası açabilir. Tek 
bir pay sahibi dahi iptal davası açabiliyorsa azlık 
oluşturan pay sahipleri hayli hayli açabilir. Yöne-
tim kurulu veya kararların yerine getirilmesi kişisel 
sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu 
üyelerinden her biri de iptal davası açabilir. Ancak 
denetçilerin iptal davası açma hakkı yoktur. 

33. D Bir çekin muhatap banka lehine cirosu makbuz 
hükmündedir. Ancak muhatabın birden fazla şu-
besi olup da ciro, muhatap şubeden başka bir 
şube üzerine yazılmış ise bu durumda makbuz 
hükmünde olmaz ve bu şube çeki yeniden ciro 
edebilir. 

34. B Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi 
sıfatıyla bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçe-
den dolayı bizzat sorumludur. Yetkisiz temsilci bu 
poliçeyi ödediği takdirde, temsil olunduğu kabul 
edilen kişinin haiz olabileceği haklara sahip olur. 
Yetkisini aşan temsilci için de hüküm böyledir. An-
cak temsil edilen, yetkisiz temsilcinin düzenlediği 
poliçeye onay verirse bizzat kendisi sorumlu olur. 
Yani bu durumda poliçe geçerli hâle gelir. Kanu-
ni temsilcinin temsilen kısıtlı adına kambiyo sene-
di düzenlemesi vesayet makamının iznine tabidir. 
Ticari temsilci özel yetkisi olmadan da kambiyo 
senedi düzenleyebilirken, ticari vekil ancak özel 
olarak yetkilendirilmişse kambiyo senedi düzen-
leyebilir. 

35. C İcra daireleri, yapılan takipler sonucunda alacağı-
nın tamamını alamayan alacaklılara verdikleri aciz 
vesikalarının bir nüshasını, bulundukları il merke-
zinde Adalet Bakanlığınca aciz vesikası sicili tut-
makla görevlendirilen icra dairesine gönderir. Aciz 
vesikası sicilini tutacak icra dairesini icra mahke-
mesi değil Adalet Bakanlığı belirler.

36. C İflasa tabi olan şahıslar sadece tacirlerdir. Kon-
kordato teklif edebilmek için tacir olmak gerek-
mez, her borçlu konkordato teklif edebilir.

37. D İflasta tasfiyenin adi veya basit tasfiye şeklinde 
yapılıp yapılmayacağını iflas dairesi iki ay içerisin-
de belirler. Sürenin uzatılması gibi bir durum söz 
konusu değildir.

38. E Geri alım hakkı şahsi bir haktır ve rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla takip yapma hakkı vermez. Ta-
şınmaz yükü sınırlı bir ayni hak olsa da İİK anla-
mında rehin sayılan haklar arasındadır.

39. C Üçüncü haciz ihbarnamesini alan 3 kişi, borçluya 
borçlu olmadığı iddiasında ise 15 gün içerisinde 
menfi tespit davası açmalı ve açtığına dair belge-
yi de 20 gün içinde icra dairesine teslim etmelidir. 
Bu takdirde dava sonuçlanıncaya kadar kendisine 
karşı yapılan icra takip işlemleri durur.

40. A İlamlı icrada itirazla takibi durdurmak olanağı yok-
tur. Karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu te-
minat karşılığında Bölge Adliye Mahkemesi’nden 
icranın geri bırakılması kararı alabilir.

Çözüm Bitti.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. E “Ekonomi Politiğinin ve Vergilendirmenin İlkeleri” 
isimli eser Keynes’e ait değildir.
Ricardo, piyasa fiyatlarının yükselişleri ile para de-
ğeri arasındaki ilişkiyi araştırmış ve 1871 yılında 
“Ekonomi Politiğinin ve Vergilendirmenin İlkeleri” 
adlı eserini yayınlayarak ekonomik ve sosyal po-
litika alanında ülkenin otoriteleri arasına girmiştir.

2. A Quesnay’ın Ekonomik Tablo isimli eserinde, fiz-
yokratlar net hasılanın bölüşülme sürecinde 
toplumda üç tür sınıfın bulunduğunu belirtmekte-
dirler. Ekonomik Tablo’ya göre bunlar:

 • Dağıtıcı Sınıf: Toprak mülkiyetini elinde bulundu-
ran toprak sahipleridir.

 • Üretici Sınıf: Toprağı işleyenler, toprağı kiralayan-
lar, yani çiftçiler/köylülerdir.

 • Kısır (Steril) Sınıf: Kısır sınıflar, zanaatkârlar, tüc-
carlar, sanayiciler ve sermaye sahiplerinden olu-
şur.
Bu üç sınıftan yalnızca çiftçiler üretkendir ve bu 
üretken sınıfın yarattığı hasıla toplumun üç sınıfı 
arasında dağılır ve dolaşır.
Zanaatkârlar: Üretim yapmaları için gerekli tüke-
timlerinden arta kalan bir artı ya da fazlalık, yani 
“net ürün” yaratmazlar. Ancak, üretimde kullan-
dıkları hammaddelerine değer ilave ederler; gelir-
leri bu değere eşittir. 
Zanaatkârlar, tarım ürünlerine “iyi bir fiyat” sağla-
yabilmek için gereklidir. Elde ettikleri gelir yarattık-
ları değere eşittir.
Tüccarlar, sanayiciler ve finansal kapital sahiple-
ri; Sadece malların satışına aracılık ettikleri ve bir 
değer yaratmadıkları için (o dönem Fransa’nın da 
sanayinin ekonomideki payı çok küçüktü) bunla-
rın geliri “parazitlerin geliri” olarak adlandırılmıştır.

3. B Üretim imkanları eğrisinin analizi, malların üreti-
minde kullanılan kaynakların birbirinin yerine geç-
mesinin varlığı üzerine  kuruludur. 

 • Malların üretiminde kullanılan kaynaklar birbirini 
mükemmel ikame ediyorsa doğrusal negatif eğim-
li üretim imkanları eğrisi söz konusudur.

 • Malların üretiminde kullanılan kaynaklar birbiri-
ni zor ikame ediyorsa  orijine göre içbükey üretim 
imkanları eğrisi söz konusudur.

 • Malların üretiminde kullanılan kaynaklar birbirinin 
kolay  ikame ediyorsa orijine göre dışbükey üretim 
imkanları eğrisi söz konusudur.

4. D Kardinal Fayda Teorisi 
Teorinin önde gelen savunucuları arasında Gos-
sen, Menger, Jevons, Marshall, Walras, Pigou yer 
almaktadır. Kardinal fayda teorisi fayda düzeyi-
nin sayısal olarak ölçülebileceğini savunmaktadır. 
Kardinal fayda teorisi bir takım varsayımlara da-
yanmaktadır. Bu varsayımları aşağıdaki şekilde 
sıralamak mümkündür. 

 • Tüketicinin en temel amacı yaptığı tüketim sonu-
cu elde ettiği faydayı maksimize etmektir. Bu du-
rumu tüketicinin rasyonel davranması şeklinde de 
ifade edebiliriz. 

 • Tüketici rasyonel davranış sergilerken gelirinin sı-
nırlı olduğunu her zaman göz önünde bulundurur.

 •  Fayda kavramı kişiden kişiye değişmez, yani ob-
jektiftir. 

 • Malların birlikte ya da ayrı tüketilmesi toplam fay-
dayı etkilemez. 

 • Her bir malın faydası diğerinden bağımsızdır. 
 • Fayda toplanabilir, sayısal olarak karşılaştırılabilir. 
 • Tüketici aynı malı sürekli tüketir ve tüketimine ara 

vermez ise tükettiği her ek birimin faydası azal-
ma gösterir. Bu duruma azalan marjinal fayda ka-
nunu (I. Gossen Kanunu) denir. Kardinalist fayda 
teorisinin tüketici teorisine en önemli katkısı olan 
azalan marjinal fayda kanunu Kardinal fayda teo-
risinde tüketici talep fonksiyonunun elde edilmesi-
ni de oldukça kolaylaştırmıştır.
Ordinal Fayda Teorisi 

 • Ordinal fayda teorisine göre fayda kavramını ölç-
mek yerine, çok faydalı olanı az faydalı olandan 
ayırmak ve sıralamak daha gerçekçi bir durumdur. 
İktisatçıların büyük çoğunluğu da bu konuda hem 
fikirdir. 

 • Ordinal fayda teorisi, kardinal fayda teorisinin ak-
sine fayda fonksiyonunun subjektif olması gerek-
tiğini, tüketicilerin tükettiği malların faydalarının 
karşılaştırılamayacağını öne sürer, çünkü tüketi-
len malın faydası bütün tüketiciler için eşit değildir. 
Herkes aynı malı aynı ölçüde sevmek durumunda 
değildir. Bu nedenle kişiler mallar arasında fayda 
sıralaması yapabilir. 

 • Ordinal fayda teorisine göre de tüketim miktarı art-
tıkça toplam fayda artar ve marjinal fayda azalır. 
Yani Kardinal teoride olduğu gibi azalan marjinal 
fayda kuramı geçerlidir. Bu teorinin temel savunu-
cuları arasında Hıcks, Pareto, Edgeworth, Fısher, 
Kaldor, Clark ve Samuelson yer almaktadır.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

5. C Tipik bir farksızlık eğrisinin özellikleri şunlardır: 
 • Negatif eğimli orijine göre dışbükey bir eğri şeklin-

dedir (doyumsuzluk varsayımı). 
 • Birbirini kesmezler (geçişlilik ve doyumsuzluk var-

sayımı). 
 • Aynı eğri üzerindeki her noktada fayda aynıdır. 
 • Orijinden daha uzak olan eğri, daha yüksek fay-

da düzeyini temsil eder (doyumsuzluk varsayımı). 
 • Eğri üzerindeki her noktada eğim (marjinal ikame 

oranı) farklıdır. 
Diğer değişkenler sabitken eğri üzerindeki her 
nokta, tüketilen iki mala ilişkin alternatif mal bile-
şimlerini gösterir.

6. A Talebin gelir esnekliği (em ) ile mal türleri arasın-
daki ilişki aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 • em > 0 & normal mal 
 • 0 < em < 1 & zorunlu (zayıf üstün) mal
 • em > 1 & lüks (kuvvetli üstün) mal 
 • em < 0 & düşük mal
 • em = 1 & normal üstün mal

7. E Belirli bir talep artışı, en düşük fiyat yükselişine 
uzun dönemde yol açar çünkü uzun dönemde arz 
eğrisinin esnekliği birden büyüktür (es > 1) ve arz 
eğrisi diğer dönemlere göre daha yatıktır.

Arz esnekliğinin birden büyük olması, arz edilen 
miktarın fiyattaki değişmelere duyarlılığının yük-
sek olduğunu ifade eder.

8. D Toplam fiziki ürün eğrisi üzerindeki A, B, C gibi 
noktaları orijinle birleştiren doğruların eğimleri o 
istihdam düzeylerindeki ortalama fiziki ürün de-
ğerlerini verir. C noktasını orijinle birleştiren doğru 
aynı zamanda bu noktaya teğet olduğundan, bu 
istihdam düzeyinde ortalama ürün marjinal ürüne 
eşittir (APL = MPL ).

9. D 

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma 
q1 üretim düzeyinde CD aralığı kadar kâr elde 
ederek kâr maksimizasyonunu gerçekleştirmiş-
tir. Firmanın üretimini azaltması durumunda top-
lam hasılatı azalmaktadır. Ancak toplam değişken 
maliyetleri daha az azalacağı için q2 üretim düze-
yinde kâr azalmaktadır. (Sabit maliyet üretim dü-
zeyinden bağımsız olduğu için değişmemektedir.)
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

10. C 

MC = MR kâr maksimizasyonu noktasını bulmak 
için;
P = 100 – Q
TR = P · Q
TR = (100 – Q) · Q
TR = 100Q – Q2

MR = TR
QD
D  = 100 – 2Q

MR MC

Q

Q

Q

100 2 10

2 90

45

=

- =

=

=

P = 100 – Q
Q = 45 iken P = ?
P = 100 – 45 = 55

Monopol rantı = Taralı dikdörtgenin alanı
  = 45 · 45 = 2025

11. D Monopolcü firmanın fiyat farklılaştırması yapabil-
mesi için; 

 • Piyasanın talep esnekliklerine göre farklı alt piya-
salara ayrılması gerekir. 

 • Monopolcünün talep esneklikleri farklı piyasalar-
da farklı fiyatlar uygulayarak kârını arttırması ge-
rekir. 

 • Monopolcü, fiyat farklılaştırması yaparken malı 
farklı bir mal gibi göstererek yapabilir. 

 • Monopolcü, fiyat farklılaştırması yaparken tüketi-
cileri gruplara ayırabilir. 

 • Monopolcü, fiyat farklılaştırması yaparken pazar 
farklılaştırmasına gidebilir. Pazar farklılaştırılması 
yapılırken piyasalar arasında geçiş ve arbitraj im-
kanı olmaması gerekir. Piyasalar arası geçiş olur-
sa fiyat farklılaştırması başarısız olur. 

 • Monopolcünün piyasaları bölerken, bölünebilme-
nin maliyetsiz ya da düşük maliyetli olması gerekir

12. E Monopolcü Rekabet Piyasası
Edward Hasting Chamberlin ve Joan Robinson 
tarafından gerçek yaşamın işleyişini daha iyi ifade 
edebilmek için 1933 yılında geliştirilmiştir. Bu mo-
delin özelliklerini aşağıdaki gibi ifade etmek müm-
kündür. Özellikleri: 

 • Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 
 • Firmalarca üretilen mallar birbirinin yakın ikame-

si olup heterojendir. Mal (ürün) farklılaştırması ya-
pılır. 

 • Piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir. (Giriş maliyet-
siz değildir.) Kısa dönemde aşırı kârlar görülebilir 
ancak iktisadi kârın görülmesi diğer firma girişle-
rini teşvik eder ve uzun dönemde firmalar normal 
kârla faaliyet gösterirler. 

 • Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren 
temsili bir firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğ-
risi tam rekabetçi bir firmanınkine göre belirli öl-
çüde fiyat belirleme gücü olduğu için daha dik, 
tekelci bir firmanın talep eğrisine göre ise daha 
yatık yani daha esnektir. 

 • Reklam harcamaları mevcuttur. (Reklam firmanın 
talep eğrisini sağa kaydırır.) 

 • Firmalar kendilerine ait talep fonksiyonunu tam 
olarak bilmektedir. (Tüketici tarafından eksik bilgi 
söz konusudur.

13. E Bertrand Modeli 1883 yılında Fransız iktisatçı Jo-
seph Bertrand tarafından geliştirilen modeldir. 

 • Eşit büyüklükteki iki firma arasındaki fiyat rekabe-
tini esas alan düopol modelidir. 

 • Firmalar fiyat belirlerken safça davranırlar. Yani 
firmalardan biri fiyatını değiştirdiğinde rakibinin 
değiştirmeyeceğini varsayar.

 • Aynı malları üreten iki firmanın fiyat rekabeti-
ne girmesi, fiyat marjinal maliyete eşit oluncaya 
kadar devam eder. Denge üretim ve fiyat düzeyi 
tam rekabetten farklı olmayan Bertrand Modelin-
de tüm piyasa talebinin karşılanması mümkündür. 
Bu nedenle en etkin düopol modeli olarak kabul 
edilmektedir.

Monopol rantı

P

P0

10

0 Q

MR

MC

D = AR = P
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

14. A Dışsallık, bir ekonomik birimin faaliyetinin bir baş-
ka ekonomik birime sağladığı fiyatlandırılamayan 
yarar veya yüklediği fiyatlandırılamayan maliyet-
lerdir. Dışsallıklar, yarattığı sonuçlar bakımından 
pozitif veya negatif negatif olabilir. Pozitif veya ne-
gatif dışsallıklar, üreticilerden kaynaklı olabilece-
ği gibi tüketicilerden kaynaklı da olabilir. Kamusal 
mallar ise dışsallıkların özel bir türünü oluştururlar.

15. D Gerek değerlendirmeye alınan mal ve hizmet se-
petinde yer alan mal ve hizmet sayısının daha 
fazla olması, gerekse yıllarla birlikte ekonomide 
üretim deseninin değişmesinin göz önüne alın-
ması nedeniyle, enflasyon oranının belirlenmesi 
bakımından, Paasche Fiyat endeksi kullanılarak 
hesaplanan GSYİH deflatörü, diğer fiyat endeks-
lerine ve bu endeksler arasında en kapsamlı olan 
ve Laspeyres fiyat endeksi kullanarak hesaplanan 
TÜFE’ye göre daha sağlıklı bir ölçüt olarak kabul 
edilmektedir.

16. D Stokları beklemediği biçimde azalan bir firmanın 
bulunduğu ekonomide, milli gelir düzeyi denge 
milli gelirinin altındadır ve stok azalışı söz konu-
sudur.
Bu durum aynı zamanda söz konusu ekonomi-
de yer alan firmaların gerçekleşen yatırımlarının 
planlanan yatırımlarına yaklaştığı görülmektedir.

Gerçekleşen
yatırım = Planlanan

yatırım + Planlanmamış
yatırım

17. A Paranın dolanım hızı (V); paranın belli bir sürede 
el değiştirme sayısını gösterir.
Paranın miktar teorisine göre paranın dolanım 
hızı (V) kısa ödeme alışkanlıklarına, gelirin elde 
ediliş sıklığına, ödeme şekillerine, sosyo psikolojik 
yapıya, kurumsal alışkanlıklara bağlıdır. Bu un-
surlar Klasiklere göre kısa dönemde değişmeye-
ceğinden paranın dolanım hızı (V) da sabit olup; 
para arzı artışından enflasyondan, gelir artışın-
dan, faizden kısa dönemde etkilenmez.
Miktar teorisine göre Mübadele Denklemi;
M · V = P · Y şeklinde formüle edilmiştir.
M para miktarını, V paranın dolanım hızını, P fiyat-
lar genel seviyesini, Y reel GSYİH anlamına gelir. 
Bu denklemden paranın dolanım hızını şöyle bu-
luruz:  
M · V = P · Y

V = ·
›min

min
M
P Y

No al para arz
No alGSMH=

A şıkkı yanlıştır. Para dolanım hızı nominal 
GSMH’nın  para arzına oranlanmasıyla bulunur.

18. C       Y = C + I + G + NX
1200 = 500 + I + 100 + 200
   NX = 400

19. A 

Verili bir faiz haddinde, reel balanslar talebinin, 
reel balanslar arzından yüksek olduğu bölge LM 
Eğrisinin alt bölgesi (sağında) olup bu bölgede 
para arzı para talebinden küçüktür (M < L) ve LM 
eğrisinin alt bölgesinde tahvil arzı tahvil talebin-
den büyüktür (BS > BD).

İ

Y

LM
L < M

Para arz
fazlası

L > M
Para talep

fazlası

0



TG-11. 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

13 Diğer sayfaya geçiniz.

20. C Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değişkenler 
sabitken, kısa dönem faiz oranlarının azalması, 
söz konusu ülke dolaylı yabancı sermaye (ki bu 
yabancı sermayeye portföy yatırımlar ve hatta sı-
cak para da denir) için cazip olmaktan çıkar. Yük-
sek faiz oranından yararlanmak isteyen yabancı 
sermaye ülkeden çıkış yapmaya başlar. Yabancı 
sermayenin ülkeden çıkışı, bir yandan döviz ar-
zının azalmasına ve döviz fiyatlarının artmasına 
neden olurken, aynı zamanda ulusal paranın ya-
bancı paralar karşısında değersizleşmesine ne-
den olur. Ulusal parası yabancı paralar karşısında 
değersizleşen ülkede, fiyatı göreceli olarak yük-
sek kalan ithal mallara olan talep azalır ve do-
layısıyla ihracat artarken ithalat hızla azalır. Net 
ihracatın artması ise, toplam talebin artmasına 
neden olur.

21. E DTR0- = DT0- = 200     DY = ?     s = 0,2     t = 0,25
c + s = 1
c + 0,2 = 1     c = 0,8

DY = 
tc1 1

1
·- -^ h  · c · DTR0

DY = 
, · ,1 0 8 1 0 25

1
- -^ h  · 0,8 · 200 = ,

,
0 4
0 8  · 200

= 400

DY = 
tc1 1

1
·- -^ h  · (–c · DT0)

DY = 
, · ,1 0 8 1 0 25

1
- -^ h  · (–0,8 · 200) 

    = ,
,
0 4
0 8  · 200 = –400

DTR- = 200
DY = +400

DT0- = 200
DY = –400

          
          Net etki  DY = 0

22. C Otonom harcamalarındaki değişmenin reel gayri-
safi millî hasıla (GSMH) üzerindeki etkisini hiç bir 
devlet müdahalesi olmadan kendiğinden azaltan 
unsurlar otomatik istikrarlandırıcılardır. Otomatik 
istikrarlandırıcılar şunlardır: 

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

Ancak Servet vergisinin otomatik istikrarlandırıcı 
özelliği hemen hemen yoktur.

23. E Toplam talep eğrisinin konumunu IS’nin ve LM’nin 
konumunu belirleyen faktörler belirlemektedir. 
IS’nin konumunu belirleyen faktörler toplam talep 
(AD) eğrisini paralel şekilde kaydırırken LM’nin 
konumunu belirleyen faktörler eğrinin eğimini de-
ğiştirerek kaydırır. Örneğin, para arzındaki bir ar-
tış enflasyonist etkiler yaratacağından toplam 
talep eğrisi yüksek fiyat düzeylerinde daha fazla 
kayar yani dikleşerek sağa kayar. Para arzı artışı 
dışındaki faktörler enflasyonist etki yaratmayaca-
ğı için toplam talep eğrisini paralel kaydırır.

24. D
Yeni  
Klasik

Yeni  
Keynesyen

Ücret ve Fiyat Esnek Kısa dönemde
YAPIŞKAN

Uzun Dönemli 
Bekleyiş Hipotezi

Rasyonel  
Bekleyiş

Rasyonel  
Bekleyiş

Piyasaların  
Temizlenmesi

Piyasalar  
Temizlenir

Piyasalar  
Temizlenemez

İstihdam  
Durumu

Tam  
İstihdam

Kısa Dönemde 
Eksik İstihdam

Beklenmeyen 
(şok)  
Politikaların Etkisi

Kısa Dönemde 
Etkili
Uzun Dönem-
de 
Etkisiz

Kısa Dönemde 
Etkili
Uzun Dönemde 
Etkisiz

Beklenen  
Politikaların Etkisi

Kısa Dönemde 
Etkisiz
Uzun Dönem-
de 
Etkisiz

Kısa Dönemde 
Etkili
Uzun Dönemde 
Etkisiz

25. A Reeskont oranındaki azalma bankaların borçlan-
ma maliyetini azaltacağı için bankalar daha düşük 
serbest rezerv oranıyla çalışacak ve para çarpa-
nı büyüyecektir. Ekonomik belirsizliklerin artması 
hem serbest rezerv oranını hem de nakit tercih 
oranını artıracağı için para çarpanı küçülecektir. 
Alternatif varlıkların getirisindeki azalma, hane 
halkının daha fazla nakit tutmasını etkileyecektir. 
Menkul kıymet faizlerinin düşük olması da banka-
ların serbest rezerv tercihini artıracak, bu durum-
da para çarpanını düşürecektir. Gecelik faizler 
(overnight) yani interbank piyasası faizlerinin yük-
sek olması bankaların borçlanma maliyetini artıra-
caktır. Bundan dolayı da para çarpanı azalacaktır.
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

26. A Para arzının dışsal yani model dışından Merkez 
Bankası tarafından belirlendiği durumda, 

 • para tabanının artması 
 • nakit tercih oranının azalması 
 • zorunlu karşılık oranının azalması 
 • serbest karşılık oranının azalması 
 • vadeli mevduat tercih oranının azalması para arz 

eğrisini sağa kaydıracaktır

27. E Monetarist Yaklaşıma göre tahvilin getirisini faiz, 
hisse senedinin getirisini kâr payı ve malların ge-
tirisini de beklenen enflasyon düzeyi belirlemek-
tedir. Paranın getirisinin veri olduğu bir durumda, 
mal fiyatlarının artacağı beklentisi söz konusu ola-
caksa malların nispi getirisinde artış meydana ge-
lecek ve reel para talebi azalacaktır. Bu durum 
alternatif varlıklar için de geçerlidir.

28. B 1930 yılında kurulan Merkez Bankasının temel 
amacı, ekonomik kalkınmayı desteklemektir. Bu 
amaçla Merkez Bankası Türk parasının değerini 
korumak amacıyla hükûmetle ortak faaliyette bu-
lunmak, reeskont oranını belirlemek, hazine iş-
lemlerini yerine getirmek, paranın dolaşım hızını 
ve para piyasasının düzenlenmesi faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. Fiyat istikrarının sağlanması Mer-
kez Bankasının 2001 yılı itibarıyla temel amacıdır.

29. D Vernon’a ait olan Ürün Dönemleri Teoremi, Tek-
nolojik Açık Modeli’nin geliştirilmiş ve genelleşti-
rilmiş halidir.

30. B Fason imalatta, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan 
ülkelerdeki ucuz işgücünden yararlanmak için 
imalatı bu ülkelerde yaptırır. Gelişmekte olan ül-
kelerde bu durum istihdam yaratır ve döviz geliri 
sağlar.

31. C Müdahaleli ya da kirli dalgalanmada, döviz kuru 
piyasada belirlenir. Ancak merkez bankası zaman 
zaman alım-satım ile piyasaya müdahale eder. 
Amaç kurdaki geçici veya aşırı dalgalanmaları ön-
lemektedir. Kuru belirli bir düzeyde tutma amacı 
yoktur.
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32. E Ödemeler bilançosu dış denkleştirme mekaniz-
malarından harcama kaydırıcı politikalar toplam 
harcamaların bileşimini değiştirir. Talep yurt içi 
mallara kaydırılmaya çalışılır. Bu amaçla devalü-
asyon ve revalüasyon uygulamaları kullanılır.

33. B Kuznets eğrisi kişi başı gelirle gelir dağılımı ara-
sındaki ilişkiyi açıklar. Kişi başı gelir arttıkça gelir 
dağılımı eşik kişi başına gelir düzeyine kadar bo-
zulur, eşik kişi başına gelir düzeyinden sonra ise 
düzelmeye başlar. Gini katsayısı eşik kişi başına 
gelir düzeyine kadar yükselir. Eşik kişi başına gelir 
düzeyinden sonra gini katsayısı küçülmeye baş-
lar.

34. D Rostow’un kitle tüketim aşamasında ekonomide 
ağırlık tüketim mallarına kaymakta, toplum üre-
timden çok talep ve refah olgusuyla ilgilenmeye 
başlamaktadır. Toplum artık bir refah toplumudur. 
Gerek kişi başı gelir düzeyi gerekse gelir bölüşü-
mü açısından toplum en yüksek düzeydedir. Dev-
let bu aşamada tam anlamıyla sosyal refah devleti 
misyonunu yerine getirmektedir ve toplumun sos-
yal refah ve güvenliğini artıracak harcamalara 
kaynaklarını yöneltmektedir. Bu aşamada top-
lum artık modern teknolojinin gelişmesini bir he-
def olarak kabul etmekten vazgeçmiştir. Zamanla 
belli başlı sektörler tüketime yönelik mal ve hizmet 
üretimine doğru yer değiştirmektedir. Bu aşama-
da toplum arzdan çok taleple, üretim sorunundan 
ziyade tüketim sorunuyla ve en geniş anlamıyla 
refahla ilgilenmeye başlar.

35. A Neoklasik Büyüme Modeli’nin başlıca varsayımla-
rı şunlardır:

 • Üretim faktörleri arasında ikame mümkündür. Bu 
ikame, faktör fiyatlarının değişmesi vasıtasıyla 
sağlanmaktadır.

 • Emeğin dışsal bir faktör olduğu ve nüfus artış hı-
zına bağlı olarak arttığı varsayılmıştır.

 • Teknolojik gelişme dışsal bir faktör olarak kabul 
edilmektedir.

 • Ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir.
 • Üretim fonksiyonu olarak, Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu kullanılmaktadır.
 • Üretim fonksiyonu emek başına terimlerle ifade 

edilmektedir.
 • Emek ve sermaye için azalan verim kanunu ge-

çerlidir.
 • Üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit getiri sağlar.
 • Ekonominin dışa kapalı olduğu varsayılmıştır ve 

devlet harcamaları dikkate alınmamıştır.
 • Yakınsama hipotezi geçerlidir. Yakınsama hipote-

zine göre, yoksul ülkeler zengin ülkelerden daha 
hızlı büyürler ve zamanla bu iki grubun kişi başına 
gelir düzeyleri birbirine yaklaşır.

36. C Romer’in modelinde üretim fonksiyonunda 4 temel 
girdi bulunmaktadır. Bunlar Emek (L), sermaye 
(K), teknoloji (A) ve beşeri sermayedir (H). Model 
esasen bilginin iki temel bileşeninin iki ayrı özelli-
ğini göz önünde tutmaktadır. Bu bileşenler, beşeri 
sermaye ve teknolojik gelişmedir. Solow modelin-
de sermayenin bina-makine ve teçhizattan veya 
kısaca fiziksel sermayeden ibaret olduğunun ka-
bul edilmesine karşılık, yeni büyüme teorisi diye 
de nitelendirilen içsel büyüme teorisinde, serma-
yenin hem fiziksel sermayeyi hem emek girdisinin 
sahip olduğu bilgi, tecrübe ve becerilerden oluşan 
sermayeyi veya kısaca beşeri sermayeyi kapsadı-
ğı kabul edilmektedir. Bilgiyi ve beşeri sermayeyi 
ön plana çıkaran içsel büyüme teorisinde, üretim 
fonksiyonu beşeri sermayeyi de kapsamaktadır.
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37. C 1930’larda devletçilik uygulamasına geçilme-
sinde etkili olan faktörler:

 • Önceki dönemdeki ekonomi politikalarının serma-
ye birikimi ve kalkınmada yetersiz kalması

 • Dünyada Keynesyen iktisadın yükselmesi
 • 1929 bunalımı sonucu devletin ekonomide rol al-

ması fikrinin yaygınlaşması
 • SSCB ile kurulan yakın ekonomik ilişkiler

38. B 1947 Truman Doktrini ile komünizm ile silahlı mü-
cadele veren ülkelere mali ve askeri yardım ya-
pılması kararı alınmıştır. Bu kararı hızlandıran 
nedenler:

 • SSCB’nin güneye doğru yayılması
 • Yunanistan’da komünist gerillalarla başlayan iç 

savaş
 • Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak ve boğaz-

larda ortak savunma anlaşması istemesi ve bu-
nun için Türkiye’ye baskı yapması

39. D Toprak Mahsülleri Ofisi 1938 yılında kurulmuştur.

40. B 1960 öncesi planlar devletçi, kısmi ve ithal ikame-
cidir. 1960-1980 arası planlar karma ekonomi, bü-
tüncül ve ithal ikamecidir. 1980-2000 arası planlar 
liberal, stratejik ve açık ekonomi öngörülüdür.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. C Ortak mallar, mülkiyeti kamuda olan ve birçok ki-
şinin ortak kullandığı tüketim mallarıdır. Tüke-
timde rekabet söz konusudur, bir kişinin bu malı 
yüksek miktarda tüketmesi, diğerlerinin tüketimi-
ni, dolayısıyla refahını azaltır. Ancak diğer yan-
dan, bedel ödemeyenlerin tüketimden mahrum 
bırakılamaması, bu malları yarı kamusal mal gru-
buna sokar. Ortak mallarda bireyler, malın sınır-
sız kullanım hakkına sahiptirler. Örneğin bir mera, 
o yörede hayvancılık yapan bir grup hanehalkının 
ortak kullanımına tamamen açıktır. Hiçbir tedbir 
alınmadığında, bazı bireylerin bencil davranışla-
rı, diğerlerinin tüketimini azaltabilir. Ortak malların 
aşırı kullanımının yol açtığı bu sonuç “ortakla-
rın trajedisi” olarak adlandırılır. Bu durum piyasa 
başarısızlığına yol açar ve devlet müdahalesini 
gerektirir. Devlet, düzenleme ve denetleme faali-
yetleri ile kaynakların toplumsal açıdan etkin ol-
mayan kullanımını engellemeye çalışır. Örneğin, 
devlet tarafından belirli dönemlerde getirilen av-
lanma yasağı bu amaca yönelik düzenlemeler-
dendir.

2. D Bir firmanın üretim faaliyetleri diğer firmanın veya 
firmaların üretim olanaklarını olumlu ya da olum-
suz yönde etkilediği takdirde üreticiden üreticiye 
dışsallık gerçekleşmektedir. Bir akarsuyun yuka-
rı bölümünde faaliyet gösteren bir üretim tesisinin 
atıkları ile suyu kirletmesi sonucu üretim süre-
cinde su kullanan ve su yatağının alt kısmında 
faaliyette bulunan firma olumsuz şekilde etkilene-
cektir. Bu durum üreticiden üreticiye gerçekleşen 
dış maliyet niteliğinde bir etki olup, bir üretici-
nin diğerine olan üretim maliyetini, üretim kalite-
sini etkileyici rol oynayacaktır. Bir gölde avlanan 
balıkçının yakaladığı balıkların, diğer balıkçıların 
avlanmasını güçleştirmesi, üreticiden üreticiye 
dışsallıklara örnektir. Petrol araması yapan bir ku-
ruluş belli bir alanda petrol bulduğu zaman, diğer 
araştırmacı kurumlara da değerli kullanışlı bilgiler 
sunmuş olmaktadır. Aynı şekilde bir firma kendi 
amaçları doğrultusunda istihdam ettiği işgücünü 
eğittiği zaman, çeşitli nedenlere bağlı olarak di-
ğer işverenlerin yanına geçen kişiler ikinci işvere-
ne de fayda sağlamış olurlar.

3. A Siyasal karar alma sürecinde politikacılar oy mak-
simizasyonu peşinde koşarken seçmenler fay-
da maksimizasyonu peşinde koşmaktadır. Bu 
yüzden politikacılar, oylarını almayı amaçladığı 
seçmenleri mutlu edecek, hemen etkisini göste-
recek politikaları uygularlar. Seçmenler ise daha 
az maliyet daha çok fayda sağlayacağı politika-
ları vaat eden partilere oy vermeyi kararlaştırır. 
İşte, politikacı ve seçmenlerin uzun vadeli toplum-
sal menfaatleri göz ardı ederek kısa vadeli kişisel 
menfaatleri tercih etmelerine politik miyopluk de-
nir.

4. B P. Samuelson’un geliştirdiği İktisadi Rasyonalite 
Yaklaşımı’nda, devletin Liberal Yaklaşım’ın öngör-
düğü geleneksel fonksiyonlarının dışındaki bazı 
faaliyetlere de katılması öngörülmektedir. Ancak, 
devlet bu faaliyetlerde asli unsur değildir. Özel ke-
simin çeşitli sebeplerle yeterli olamadığı alanlarda 
tamamlayıcı bir fonksiyon ifa edecektir. Yani dev-
let esasen kamusal ve yarı kamusal malları üret-
melidir.

5. B Yapılan hizmetlerin miktar veya kalitesindeki de-
ğişmenin etkilerine bağlı olmaksızın, bütçe ra-
kamlarının nominal artış göstermesinde, para 
değerindeki düşmelerin önemli etkisi vardır. Ön-
ceki yıllarda belirli bir tutarda para ile gerçek-
leştirilebilen bir kısım mal ve hizmetlerin aynen 
sürdürülebilmesi, enflasyonist etkiler sonucu 
daha fazla harcama yapılmasına ihtiyaç göstere-
bilmektedir. Genel fiyat düzeyindeki yükselme ne-
deniyle, topluma ulaştırılan o mal veya hizmetin, 
belki de niteliğinde ya da miktarında bir artma ol-
madığı hâlde, yapılan harcama tutarı yükselmiş 
olmaktadır. Bir süre önce bir miktar para ile ger-
çekleştirilebilen bir hizmet ya da satın alınabilen 
bir mal, bir süre sonra aynı tutardaki ödeme ile 
yapılamayabilir. Paranın satın alma gücünde or-
taya çıkan azalışlar, kamu hizmetlerinin gerçek-
leştirilmesi için katlanılması gereken giderlerin de 
görünüşte, yani nominal olarak artmasına yol aç-
maktadır.
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6. E Transfer harcamalarından yararlananların marji-
nal tüketim eğilimi bire eşit olduğunda reel har-
camalarla transfer harcamalarının çarpan etkisi 
birbirine eşittir. Bu durumda yoksullara yapılacak 
bir para transferi, yoksullar tarafından hiç tasar-
ruf edilmeden doğrudan tüketime kaydığında, bu 
transfer harcamasının ekonomideki genişletici et-
kisi, cari ve yatırım harcamalarının genişletici etki-
sine eşittir.

7. A George Stigler’e ait olan Direktör Teorisi’ne göre 
siyasal güç, çoğunluğun oylarınca seçilen iktida-
rındır. Yani güç ve siyasal süreçte seçimde etkili 
olan ortanca seçmen grubudur. Kamu harcama-
larının artışında temel rol de ortanca seçmenindir.

8. D Verimli - Verimsiz Kamu Harcamaları Sınıflan-
dırması:

 • Milli gelirde artışa neden olup olmamalarına göre 
kamu harcamalarının sınıflandırmasıdır.

 • Ekonominin üretim kapasitesini arttıran ve mil-
li gelirde artış sağlayan reel kamu harcamala-
rı (cari, yatırım ve kalkınma carileri) verimli kamu 
harcamaları olarak kabul edilir.

 • Ekonominin üretim kapasitesini arttırmayan, milli 
hasılada bir artış meydana getirmeyen daha çok 
sosyal amaçlı yapılan transfer harcamaları verim-
siz kamu harcaması olarak kabul edilir.

9. C Gelir transferleri: Kişilere yönelik olarak yapılan 
transfer harcamalarıdır. Ülkede gelirin bir birey-
den ya da gruptan diğer birey ya da gruba aktarı-
mı söz konusudur.
Sermaye transferleri: Kurumlara veya devletlere 
yönelik yapılan transfer harcamalarıdır.

 • Dolaysız Sermaye Transferi: Savaştan mağlup çı-
kan devletin galip devlete tazminat ödemesi

 • Dolaylı Sermaye Transferi: Konut inşasında koo-
peratiflere prim vermek

10. D Kalkınma carileri, faydası genellikle 1 yılı aşan, in-
sana yatırım niteliğindeki cari harcamalardır. Eko-
nominin beşeri sermaye stokunu arttıran eğitim 
ve sağlıkla ilgili cari harcamalar kalkınma carile-
ri ya da yatırım carileri adını alır. Bu harcamalar 
sermaye stokuna yönelmemiş olmasına rağmen 
faydası gelecek döneme yayılan harcamalardır. 
Eğitim ve sağlık carileri olmak üzere ikiye ayrılır. 
Örneğin, tarımsal alanda verimlilik arttırıcı şekilde 
çiftçiye eğitim verilmesi kalkınma carisidir. Bu har-
camaların cari harcama kapsamında yer alması-
nın nedeni, devletin sunduğu bu hizmetler sonucu 
cari harcamalarında artış olmasıdır.

11. E Mali (Fiskal) Amaç: Devletin kamu harcamaları-
nın finansmanını sağlamak amacıyla vergi topla-
masıdır. Maliyenin en klasik fonksiyonudur. Klasik 
liberalizmin tarafsız devlet anlayışının (tam ka-
musal mal ve hizmetler dışında ekonomide var 
olmayan ve böylece birey kararlarını etkileme-
yen devlet anlayışının) bir sonucudur. Bu anlayı-
şa göre devletin harcamaları minimum düzeyde 
tutulmakla birlikte, toplanan vergiler sadece bu 
harcamaları finanse edecek düzeyde tutulmalıdır. 
Dolayısıyla kamu gelirleri sadece kamu harcama-
larını finanse etmek amacıyla alınmalıdır. Vergi-
lendirmenin fiskal amacı olarak da ifade edilen bu 
durumun dışında, Klasiklerden daha sonra geli-
şen diğer fonksiyonlara da ekstra fiskal amaçlar 
denir.

12. C Verginin konusu, üzerine vergi konulan şeydir. Bir 
gerçek veya tüzel kişinin geliri üzerinden vergi alı-
nabileceği gibi, harcamaları veya edindiği servet 
üzerinden de vergi alınabilir. Bu nedenle verginin 
konusu gelir, harcama (tüketim) ve servettir. Bun-
lar bir anlamda vergilendirilebilir kaynaklardır.
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13. D Vergi tazyiki (vergi baskısı), mükelleflerin ödedik-
leri vergi karşısında hissettikleri psikolojik bas-
kıdır. Vergi tazyiki aynı zamanda subjektif vergi 
yükü olarak da anılır. Çünkü verginin mükellefte 
yarattığı baskı hissi psikolojiktir ve kişiden kişiye 
değişebilir. Vergi tazyikinin kişinin ödediği vergi 
miktarı veya ödeme gücüyle doğrudan ilişkisi yok-
tur. Çünkü aynı gelire sahip olan ve aynı miktar-
da vergi ödeyen iki kişinin vergi tazyiki birbirinden 
farklı olabilir. Burada önemli olan kişilerin gelirinin 
veya ödediği verginin miktarından ziyade hissetti-
ği psikolojik baskı hissidir.

14. B Tobin vergisi; James Tobin tarafından speküla-
tif para ve sermaye akımlarını caydırmak ama-
cıyla önerilen bir vergidir. James Tobin spekülatif 
amaçlı kısa vadeli sermaye hareketlerinin %0,1 ile 
%0,5 arasında değişen bir oranla vergilendirilme-
sinin piyasa hassasiyetlerini azaltabileceğini ve 
döviz spekülasyonlarını önemli ölçüde azaltabile-
ceğini ileri sürmüştür.

15. A Vergi gayreti, fiili olarak toplanan vergi hasılatının 
vergi kapasitesine oranlanmasıyla elde edilen ve 
bir ülkede vergi potansiyelinin ne kadarının kul-
lanıldığını ifade eden bir kavramdır. Vergi gayreti 
aynı zamanda gelir idaresinin etkinliğini gösterir.

16. E Merkezi ya da yerel yönetimlerin bayındırlık ve 
imar hizmetlerinden dolayı bölgede bulunan gay-
rimenkullerin (bina ve arsaların) değerlerinde 
meydana gelen artış, gayrimenkulün sahiplerin-
den şerefiye olarak alınır. Bir başka deyişle bu tür 
hizmetlerin maliyetine, şerefiye ile malikler katılır-
lar. Şerefiyeler, bir hizmet karşılığı olması ve zo-
runlu karakteri bakımından harçlara benzerler. 
Şerefiyeler yine harçlara, bayındırlık faaliyetlerin-
den yararlananlardan, faydalanma ilkesine göre 
alınmaları nedeniyle de benzerler. Bu açıdan şe-
refiyeler, vergi gibi karşılıksız karakterde değildir.

17. B Götürü vergilendirme, idarenin matrahı tespi-
ti esasının uygulanmasıdır. Ancak, idarenin doğ-
rudan takdir usulünden farklı durumdadır. Götürü 
vergileme ile, bütün bir yükümlü grubunun veya 
meslek erbabının belirli koşullar altında ödeye-
ceği belli bir vergi saptanmaktadır. Bu bakımdan 
götürü usul genel ve objektiftir. Bununla beraber 
götürü vergilendirmede vergi yükümlüsü veya yü-
kümlüleri ile vergi idaresi arasında bir pazarlık da 
söz konusu olabilip, bunun sonucunda belirlenen 
vergi miktarı kadar vergiyi vergi yükümlüsü öde-
mektedir.

18. E İç denetçinin görevleri:
 • Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarele-

rinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
 • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılma-

sı bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde 
bulunmak

 • Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi 
yapmak

 • İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin ka-
rar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kal-
kınma planına, programlara, stratejik planlara ve 
performans programlarına uygunluğunu denetle-
mek ve değerlendirmek

 • Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem dene-
timini yapmak ve bu konularda önerilerde bulun-
mak

 • Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere 
yönelik önerilerde bulunmak

 • Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre 
soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildir-
mek
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19. B Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her 
türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel 
bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait 
taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması kanun-
larında ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde 
belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. 
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 
taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim 
bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olan-
lar, Cumhurbaşkanı kararıyla satılır.

20. C Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi 20 gün içinde 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülür ve onaylana-
rak kanunlaşır.

21. C Tahsis İlkesi: Bütçe gelirlerinden her kamu hiz-
meti türü için ayrı ayrı ödenek ayrılmasıdır. Tahsis 
ilkesi, bütçe ödeneklerinin kullanımına nitelik, ni-
celik ve zaman bakımından kısıtlama getirmekte-
dir.
Tahsis ilkesinin nitelik kısıtlaması gereği, bir 
hizmet için tahsis edilen ödenek, normal koşullar-
da başka bir hizmet için kullanılamaz.
Tahsis ilkesinin nicelik kısıtlaması gereği, mali 
yıl içinde herhangi bir hizmet için tahsis edilen 
ödeneğin üst sınırı aşılamaz.
Tahsis ilkesinin zaman kısıtlaması gereği, mali 
yıl sonu geldiğinde kullanılmamış bütçe ödenekle-
ri gelecek yıla aktarılamaz, ödeneklerin yılı içinde 
kullanılması gerekir.

22. E Çağdaş bütçe fonksiyonları:
 • Tahsis Fonksiyonu
 • Planlama ve Yönetim Aracı Olma Fonksiyonu
 • Bölüşüm, Dağıtım Fonksiyonu
 • İstikrar Fonksiyonu
 • Muhasebe Fonksiyonu

23. D 
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Kamu İhale Kurumu
 • Rekabet Kurumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve De-

netleme Kurumu
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24. E 

Net Bugünkü Değer = 
(1 Faiz Oran›)
Gelecek De€er

vade+

           800 = 
(1 Faiz Oran›)

1000
1+

              Faiz oranı = 0,25
Bu durumda, tahvil fiyatı ile faizi arasında negatif 
yönlü bir ilişki vardır. Tahvil fiyatının düşmesi, fai-
zinin artması anlamına gelir.

25. D Sendikasyon kredisi düşük olan devletlere, kredi 
riskini paylaşmak amacıyla bir bankanın liderliğin-
de iki veya daha fazla banka tarafından ortakla-
şa verilen kredidir. Sendikasyon kredileri için bu 
işi yürütecek bir lider banka grubu oluşturulmakta, 
kredinin en büyük kısmını genel olarak lider ban-
ka taahhüt etmektedir. Krediye uygulanacak olan 
faiz, Liborun üzerine bir marj eklenerek belirlen-
mektedir.

26. E Ebedi borçlar, borç sözleşmesinde itfa, geri öde-
me tarihi belli olmayan, devletin kendisi için en 
uygun koşullar gerçekleştiğinde geri ödediği borç-
lardır. Devlet borç aldığı kişiye düzenli olarak ve 
piyasa faizinin üzerinde bir faiz öder, ancak bor-
cun ana parasını dilediği zamanda itfa eder. İh-
tiyari amortisman; süresiz borçlarda devletin 
dilediği tarihte borcunu itfa etmesidir. Devamlı 
borçlar veya ebedi borçlar, konsolide (uzun vade-
li) borçlar arasında yer alan büyük deftere kayıtlı 
borçlardan, ihraç tarihinde itfa tarihi öngörülme-
miş borçlardır. Bu borçlanmada sözleşmede bor-
cun ne zaman ödeneceğine ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır.

27. D Kur riskinin yüksek olması nedeniyle tasarruf sa-
hiplerinin yerli para cinsinden tahvil almaktan ka-
çındığı durumlarda devlet dövize endeksli tahvil 
ihraç ederek tahvil sahiplerini kur riskinden koru-
maktadır. Dövize endeksli tahvillerin anaparala-
rı ve faizleri endekslendiği dövizin değeri dikkate 
alınarak ulusal para cinsinden hesaplanır ve ulu-
sal para cinsinden ödenir.

28. C Borçların borç sözleşmesindeki faiz hükümleri-
ne aykırı olarak yönetilmesine konversiyon de-
nir. Konversiyon, borcun faiz yükünü hafifletmek 
ve borç stokunu azaltmak amacıyla yüksek faizli 
tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi iş-
lemidir. Konversiyon olağanüstü dönemlerde baş-
vurulan bir yöntemdir. Konversiyon için en uygun 
ortam, piyasa faizlerinin düştüğü ortamdır. Piya-
sa faizlerinin düştüğü bir dönemde tahvil sahipleri 
konversiyona razı olabilir. Piyasa faizlerinin yük-
seldiği dönemde tahvil sahipleri konversiyona razı 
olmaz, dolayısıyla konversiyon zorlaşır.

29. B Vergi değeri arsa ve arazide takdir komisyonla-
rı tarafından belirlenir. Bina vergisinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 
m2 birim fiyatı belirler.



TG-11. 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

22 Diğer sayfaya geçiniz.

30. B Gelir Vergisi Kanunu’na göre indirilemeyecek 
giderler:

 • İşletme sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletme-
den çektikleri paralar ve aynen aldıkları diğer de-
ğerler

 • Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük ço-
cuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ik-
ramiyeler, komisyonlar

 • Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye 
için yürütülecek faizler

 • Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının 
işletmeden alacakları için yürütülecek faizler

 • Her türlü para ve vergi cezaları ile teşebbüs sahi-
binin suçlarından doğan tazminatlar

 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı 
olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu 
deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından 
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olamayan-
ların giderleri ile amortismanları

 • Basın yoluyla işlenen fiillerde veya radyo ve te-
levizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi 
zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri

 • Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün mamulle-
rine ait ilan ve reklam giderleri

 • Özlem işlem ve özel iletişim vergileri ile şans 
oyunları vergisi

31. E Kurumlar vergisi için gelir vergisinde olduğu gibi 
dar mükellef olan kurumlar mülkilik ilkesi gereği 
sadece yurt içi gelirleri üzerinden vergi öderler. 
Tam mükellefler ise şahsilik ilkesi gereği hem yurt 
içi hem de yurt dışı gelirleri üzerinden vergi öder-
ler.

32. D Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergi-
lendirilmiş ücret geliri elde eden gerçek kişi be-
yanname vermek zorunda değildir. Ücretlinin 
birden fazla işvereni var ve tüm işverenler stopaj 
yapıyor ise birden sonraki işverenden alınan ücret 
toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci basamağını 
aşarsa elde edilen ücretin tamamı için beyanna-
me verilir.

33. D Uzlaşma talebi tarhiyatın ve cezanın tebliğini ta-
kip eden 30 gün içinde yapılır. Sadece ikmalen, 
idarece ve re’sen tarh edilen vergi ziyaı suçu için 
uzlaşılabilir. Kaçakçılık ve kaçakçılığa bağlı vergi 
ziyaı suçu için de uzlaşma talep edilemez. Uzla-
şılamazsa yeniden uzlaşma talep edilemez. Uz-
laşılamazsa tarhiyatın tebliğini takip eden 30 gün 
içinde dava açılır. Süre bittiyse veya 15 günden 
az kaldıysa tutanağın tebliğinden itibaren süre  
15 gün uzar. Uzlaşma sağlanırsa tutanağın teb-
liğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Gecikme fa-
izi işler.

34. A Vergi Usul Kanunu’na göre yanılma ve mücbir ne-
denler söz konusu olduğunda vergi cezası kesil-
mez.
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35. E Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki etkisini 
Olivera Tanzi etkisiyle açıklayabiliriz. Merkez ban-
kası, bütçe açığını finanse etmek için para arzı-
nı artırdığı için, enflasyon artar ve toplanan vergi 
gelirlerinin reel değeri düşer. Sonuç olarak, bütçe 
açığı daha da artar ve daha genişletici bir para po-
litikası izlenmesi gerekir.

36. C Dışa açık ekonomide maliye politikası, döviz kuru 
ve dış ticaret dengesini etkiler. Genişletici mali-
ye politikası uygulaması olarak kamu harcamala-
rı artışı, faiz oranlarını yükseltir ve bu da yabancı 
sermayeyi ülkeye çeker. Yabancı sermayenin ül-
keye girişi yerli parayı değerli kılar ve bu durum 
ithalatı ucuzlatarak, ihracatı daha pahalı hale ge-
tirir. İşte kamu harcaması artışı ile başlayan bütçe 
açıklarının yanına dış ticaret açığı da eklenince, 
ortaya çıkan olguya, ikiz açık adı verilir.

37. D Stagflasyon, enflasyon içinde durgunluktur. Bu 
durumda tek politika aracı mücadelede yeterli ol-
mayacaktır. Bu nedenle politika karması kullanılır.

 • Daraltıcı maliye politikası ve genişletici para po-
litikası

 • Daraltıcı para politikası ve genişletici maliye po-
litikası

38. E Reflasyon: Para arzını ölçülü biçimde arttırarak 
enflasyona yol açmadan ekonominin deflasyon 
veya durgunluktan çıkarılması ve tam istihdama 
ulaşılmasıdır.

39. C Ticari bankalar devlete verdiği borç karşılığı aldığı 
bono ve tahvillere dayanarak kaydi para yaratırlar. 
Dolayısıyla enflasyonist etki yaratırlar. Bu durum-
da ticari bankalardan borçlanma enflasyonla mü-
cadelede asla uygulanmamalıdır.

40. A Formül esnekliği yönteminde, bir ekonomide eko-
nomik hayatla ilgili göstergeler belli bir değe-
ri aşınca türü ve büyüklüğü önceden saptanmış 
olan bir takım önlemler devreye girer ve böylece 
örneğin vergi oranlarındaki değişiklikler iradi bir 
maliye politikası kararı olmaktan çıkarılarak kıs-
men otomatikleşmiş olur.

Çözüm Bitti.
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