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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. E Adil yargılanma hakkı 1982 Anayasasına ilk kez 
2001 Anayasa değişikliği ile girmiştir. Ailenin ko-
runması ve çocuk hakları, kamu denetçisine baş-
vurma hakkı, kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkı, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hak-
kı ise 2010 Anayasa değişikliği ile düzenlenen hü-
kümler içermektedir.

2. B Kaçakçılık suçundan yargılanan kişinin daha hü-
küm giymediği için milletvekili seçilmesi önünde 
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Zimmet su-
çundan hüküm giymiş ve genel affa uğramış kişi, 
terör eylemlerine katılmak suçundan hüküm giy-
miş ve genel affa uğramış kişi, Devlet sırlarını açı-
ğa vurmak suçundan hüküm giymiş ve genel affa 
uğramış kişi, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırmak suçundan hüküm giymiş ve genel affa 
uğramış bir kişi Anayasaya göre milletvekili seçi-
lemez.

3. A Yurdun tamamında veya bir bölgesinde en fazla 
4 aylığına değil 6 aylığına Cumhurbaşkanı tara-
fından olağanüstü hal ilan edilebilir. Olağanüs-
tü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete’de 
yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına su-
nulur. Cumhurbaşkanının talebi üzerine TBMM 
olağanüstü hal süresini her defasında 4 aylığı-
na  uzatılabilir.  Olağanüstü hal sırasında çıkarı-
lan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde 
TBMM’de görüşülür ve karara bağlanır. Olağa-
nüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için 
Anayasa Mahkemesine dava açılamaz.

4. A 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkeme-
si uyuşmazlık mahkemesi üyelerini değil başka-
nını seçer. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığını 
Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri içinden gö-
revlendirdiği üye yapar. Kanuna göre uyuşmazlık 
mahkemesi 6 asıl 6 yedek üyeden meydana gelir 
ve bu üyeler Danıştay ve Yargıtay tarafından seçi-
lir.

5. D İl encümeni 7 üyeden oluşur. Yanıt, D seçeneği

6. B Kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesiyle kurulabilir. Yürütmenin durdu-
rulması kararı verilebilmesi için idari işlemin açık 
hukuka aykırı olması ve telafisi güç veya imkansız 
zararların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Yanıt, B seçeneği

7. D Olağanüstü hal Cumhurbaşkanı tarafından 6 aylı-
ğına ilan edilir. Yanıt, D seçeneği
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

8. B Devlet Memurları Kanunu’nda 12 hizmet sınıfı 
bulunmaktadır. Bunlar;

 • Genel hizmetler 
 • Yardımcı hizmetler
 • Teknik hizmetler
 • Eğitim hizmetleri
 • Sağlık hizmetleri
 • Emniyet hizmetleri
 • Mülki idare hizmetleri
 • Din hizmetleri
 • Avukatlık hizmetleri
 • Milli istihbarat hizmetleri
 • Jandarma hizmetleri 
 • Sahil güvenlik hizmetleri

Yanıt, B seçeneği

9. C İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davala-
rında idareye başvuru yapılmadan doğrudan tam 
yargı davası açılması halinde idari merci tecavüzü 
kararı verilerek dosyanın ilgili idareye gönderilme-
sine karar verilir. Yanıt, C seçeneği

10. B İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek 
bir işlem veya eylemin yapılması için idari ma-
kamlara başvurabilirler. Otuz gün içinde bir cevap 
verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Yanıt, B seçe-
neği

11. C Türk Ceza Kanunu’nun 29. Maddesine göre, Hak-
sız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli 
elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz 
yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası ye-
rine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası 
verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte bi-
rinden dörtte üçüne kadarı indirilir.  Haksız tahrik 
takdiri indirim nedeni değildir. Haksız tahrik ceza 
indirim nedeni olduğu için fiili suç olmaktan çıkar-
maz. Ayrıca failin haksız tahrik indiriminden ya-
rarlanabilmesi için tahriki oluşturan fiilin tepkide 
bulunana karşı işlenmiş olmasına gerek yoktur. 
Tepkinin  mutlaka tahrik fiilini işleyene karşı ger-
çekleşmiş olması gerekir. Yanıt, C seçeneği

12. B Türk Ceza Kanunu 61. Maddesine göre, süreli ha-
pis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu mad-
de hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza, otuz 
yıldan fazla olamaz. Yanıt, B seçeneği

13. B Türk Ceza Kanunu’nun 36. Maddesine göre, Fail, 
suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya 
kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya 
neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten 
dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım 
esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o 
suça ait ceza ile cezalandırılır. Söz konusu olay-
da hastaneye götürmesine rağmen ölüm engelle-
nemediği için fail kasten insan öldürme suçundan 
ceza alır. Hakim cezayı belirlerken ancak takdiri 
indirim uygulayabilir. Yanıt, B seçeneği
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

14. E Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75. Maddesine 
göre, bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli 
veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapıla-
bilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyo-
lojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 
alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağ-
durun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahke-
me, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebi-
lir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat 
içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. 
Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kara-
rını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır 
ve elde edilen deliller kullanılamaz. Yanıt, E seçe-
neği

15. B Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. Maddesine 
göre meşru müdafaada sınır korku panik veya he-
yecanla aşılmışsa ceza verilmesine yer olmadığı-
na karar verilir. Yanıt, B seçeneği

16. A Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 194. Maddesine 
göre Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen otu-
ruma gelmezse, önceden sorguya çekilmiş ve 
artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görül-
mezse, dava yokluğunda bitirilebilir. Yanıt, A se-
çeneği

17. B Örf ve adet hukuku, tali kaynakların ilki olarak 
asli kaynaklarda konuyla ilgili hüküm bulunma-
ması halinde uygulama alanı bulacaktır. Bu duru-
ma ise kanun boşluğu ismi verilemektedir. Örf ve 
adet hukukunun tali kaynak olarak uygulama alanı 
bulabilmesi için maddi unsur olan sürekliliğe, ma-
nevi unsur olan genel inanışa ve hukuki unsura 
sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut 
hukuk düzenine aykırı bir örf ve adet hukuku ku-
ralı bulunması mümkün değildir. Daha açık bir de-
yişle hukukilik unsurunun yokluğu halinde bu örf 
ve adet bir hukuk kuralı olarak geçerlilik kazana-
mamış olacaktır. Ortakçılık ve yarıcılık ise en çok 
bilinen genel örf ve adet kuralı örneklerindendir.

18. C Kendisine yasal danışman atanmış kişiler fiil eh-
liyeti açısından sınırlı ehliyetli statüsündedirler ve 
MK md.429’da sayılan işlemleri yapabilmek için 
yasal danışmanlarının görüşlerini almadan bu iş-
lemleri yapamazlar. Bu durumlardan biri de taşın-
mazlar üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemlerdir. 
Ancak soruda verilen kira sözleşmesi bir ayni hak 
yaratmamaktadır.

19. B Vakıflar, yeterli miktarda malın belirli ve sürekli bir 
amaca özgülenmesiyle kuruşlan mal toplulukla-
rıdır. Vakfın amacı, dernekteki gibi teklik ilkesine 
tabi değildir. Vakfın birden fazla amacı da olabi-
lir. Vakıflar kar paylaşma amacıyla da kurulabilir-
ler. Vakfın tek zorunlu organı yönetim organıdır. 
Bu organ, tek kişi olabileceği gibi bir kurul şek-
linde de oluşabilecektir.  Vakıf malları üzerinde 
olağan veya olağanüstü kazandırıcı zamanaşı-
mı( MK 712,713) yoluyla mülkiyet hakkı kazanıla-
maz. Vakfa üyelik ise mümkündür. Zira konuyla 
ilgili “Vakfa üyelik olmaz” şeklindeki eski düzenle-
me Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

20. C Eşler boşanma sonucunda artık birbirinin miras-
çısı olamazlar; boşanmadan önce yapmış olduk-
ları ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan 
hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybe-
derler (MK m.181). Fakat aralarında kan hısımlığı 
da varsa (örneğin eşler kardeş çocukları iseler), 
bu takdirde hısımlık dolayısıyla birbirlerinin ya-
sal mirasçısı olmalarına bir engel yoktur. Dava 
devam ederken eşlerden birinin ölmesi hâlinde,  
mirasçılar davaya devam ederek, sağ kalan eşin 
kusurlu olduğunu ispatlarsa, sağ kalan eş, ölen 
eşe yasal mirasçı olamayacağı gibi, kendi lehi-
ne olan ölüme bağlı tasarruflar da geçersizleşir 
(Anayasa Mahkemesi’nin 21.01.2010 tarih ve 
2010/14 sayılı kararının 22.04.2011 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle MK m. 181/I ve II’de yer 
alan “davacı” ve “davalı” ifadeleri iptal edil-
miştir). Adayların çok fazla dikkat etmesi ge-
reken konu, dava devam ederken, taraflardan 
birinin ölmesi hâlinde mirasçıların davaya de-
vam edebileceği yönündeki yeniliktir. Anaya-
sa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararıyla 
“ister davacı ister davalı eş dava devam eder-
ken ölmüş olsun”, karşı tarafın mirasçıların 
davaya edebilmesi imkânı getirilmiştir.

21. E Kişinin vasiyetname yapabilmesi için gerekli şart-
lar 15 yaşın doldurulması ve ayırt etme gücünün 
varlığıdır. Kişi yaptığı vasiyetname ile ölümüne 
bağlı olarak bir vakfın kurulmasını kararlaştırabi-
lecektir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

22. C Taşınmaz yükü, bir taşınmazın malikini yalnız o 
taşınmazla sorumlu tutmak üzere diğer bir kimse-
ye bir şeyi vermek veya yapmakla yükümlü kılar 
(MK m. 839). Örneğin, taşınmazında bağcılık ya-
pan malikin, bir şarap fabrikasına her sene belirli 
miktarda üzüm teslim etme borcuna karşılık, şa-
rap fabrikası maliki lehine, bu taşınmaz üzerinde 
bir taşınmaz yükü tesis etmesi. Borç ifa edilme-
diğinde, alacaklı, taşınmazı sattırarak bedelinden 
alacağını temin eder. Bunun dışında malikin borç 
nedeniyle şahsi sorumluluğu yoktur. Eğer borcun 
muacceliyetinden itibaren 3 sene geçmişse, ma-
likin borcu şahsi sorumluluğa dönüşür ve taşın-
maz borcun teminatı olmaktan çıkar (MK m. 848/
II). Burada söz konusu olan alacak zamanaşımına 
tâbi değildir. 

23. B Bir borcun veya taraflardan birine düşen herhan-
gi bir yükümlülüğün sözleşmenin kurulmasından 
başlayarak belirli bir sürenin sonunda ifası gere-
kiyorsa ifa zamanı Hafta olarak belirlenmiş süre, 
son haftanın sözleşmenin kurulduğu güne ismen 
uyan gününde dolmuş olur.

24. C Satım sözleşmesinde hasar, taşınırlarda zilyetli-
ğin devri, taşınmazlarda taşınmazın tescili ile bir-
likte alıcıya geçtiğinden bu ana kadar sorumluluk 
satıcının üzerindedir. Dolayısıyla satım sözleşme-
sinin konusunu oluşturan parça borcu, taşınırlar-
da devirden önce taşınmazlarda tescilden önce 
yok olursa borç sona erer. Karşı taraftan alınmış 
olan edim iade edilir. Fakat taşınır satımında, alı-
cı, satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde dü-
şerse VEYA satıcı, alıcının isteği üzerine satılanı 
ifa yerinden başka bir yere gönderirse, satılanın 
taşıyıcıya teslim edildiği anda yarar ve hasar, tıp-
kı teslim yapılmış gibi alıcıya geçtiğinden sonra-
ki kusursuz imkansızlık sebebi borcu sona erdirir. 
Alıcı borçludan edimin ifasını isteyemez ve satım 
parasını ödemek zorunda kalır.

25. D Bir kimse, yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak 
bir hukuksal işlem yaparsa, bu işlem ancak onan-
dığı takdirde temsil edileni bağlar(TBK m.46/ı). 
Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer 
taraf, temsil edilenden uygun bir süre içinde bu 
hukuksal işlemi onayıp onamayacağını bildirmesi-
ni isteyebilir. Bu süre içinde işlemin onanmaması 
durumunda, diğer taraf da bu işlemle bağlı olmak-
tan kurtulur (TBK m.46/ıı).
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

26. C Zararı doğurmaya elverişli birden fazla sebep 
bulunmasına rağmen, gerçekte bunlardan han-
gisinin zararın sebebini oluşturduğu tespit edile-
miyorsa seçimlik illiyetten bahsedilir.

27. D Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tama-
mını veya bir kısmını sona erdirmişse bu oran-
da diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur(TBK 
m.166/ı).

28. D Tasarruf işlemleri bir hakkın devri sonucunu do-
ğurdukları için alacağın devri, tasarruf işlemi nite-
liğindedir.

29. C Bir ticari davaya uygulanması gereken hükümler 
şu sıra gözetilerek uygulanır:

 • Öncelikle emredici hükümler uygulanır.
 • Emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla söz-

leşme hükümleri uygulanır.
 • Sözleşmede bir boşluk varsa yedek ticari hüküm-

ler uygulanır.
 • Yedek ticari hüküm yoksa ticari örf ve âdet uygu-

lanır. Ticari örf ve âdetler tacirler tarafından bi-
linmese dahi uygulanır. Fakat tacir olmayanlar 
hakkında ancak ticari örf ve âdeti biliyor veya bil-
meleri gerekiyorsa uygulanır.

 • Ticari örf ve âdet de yoksa genel hükümler uygu-
lanır.

 • Genel hükümlerde de bir düzenleme yoksa mede-
ni örf ve âdet hükümleri uygulanır.

30. A TTK m.15 uyarınca ister gezici olsun ister bir 
dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sa-
bit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden 
fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11’inci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak karar-
namede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya 
ticaretle uğraşan kişi esnaftır.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

31. D Adi ortaklık Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen 
bir tür şahıs şirketidir. Bu şirketin tüzel kişiliği bu-
lunmadığı için ticari işletme işletmesi hâlinde tacir 
sıfatı ortaklara aittir. Bu şirkete hem gerçek kişiler 
hem de tüzel kişiler ortak olabilirler. Ticari işletme 
işletmesi hâlinde ortakları dolayısıyla ticaret sicili-
ne tescil edilirler.

32. D Anonim şirketlerin itibari değerden yüksek bedel-
le çıkardıkları pay senetleri sebebiyle elde ettikle-
ri gelire agio (prim), bu şekilde çıkarılan senetlere 
ise agiolu (primli) pay denir.

33. E İrad senedi Türk Medeni Kanunu’nda düzenle-
nen ve sahibine bir taşınmaz üzerinde rehin hak-
kı veren senettir. Konişmento ve taşıma senedi 
ise mülkiyet hakkını temsil eden senetlerdendir. 
Pay senedi, ortaklık hakkını temsil eden senetler-
dendir. Tahvil ise devlet veya belli şirketler tarafın-
dan ödünç para almak amacı ile çıkartılan, belli 
dönemlerde çeşitli oranlarda faiz getirisi olabilen 
yazılı bir senettir. Anonim şirketler, bu değerli ka-
ğıtları kaynak bulmak amacı ile çıkartmaktadır. 
Dolayısıyla bu senetler şirket için borç senedi, ha-
mil için ise alacak senedidir. 

34. D Bonoda düzenleyenin ödeme yapmaktan kaçına-
bilmesi için hamile karşı ileri sürebileceği bir def’i 
hakkının bulunması gerekir. Soruda yer alan se-
çeneklerden vadenin yazılmamış olması bononun 
geçerliliğine etki etmez. Vade belirtilmemiş ise 
bono, görüldüğünde vadeli sayılır. Aynen ödeme 
kaydı bonoya konulabilecek kayıtlardandır. Aynen 
ödeme kaydının varlığı hâlinde bonoda belirtilen 
para birimi cinsinden ödeme yapılmalıdır. Bonoda 
lehtar zorunlu bir unsurdur. Fakat lehtar kısmında 
adı yazılı olan kişinin kimliği önemli değildir. Keşi-
deci kendi adını ve soyadını yazarak lehine bono 
düzenleyebileceği gibi hayali bir isim dahi lehtar 
kısmında yer alabilir. Ödeme için ibraz sırasın-
da ciro zincirinin şeklen kopuk olmaması yeterli-
dir. Lehtarın adresi bononun bir unsuru değildir. 
Bu sebeple adres belirtilmemiş olması bononun 
geçerliliğine etki etmez. Keşide tarihi ise bono-
nun zorunlu unsurlarındandır. Bu unsurun yoklu-
ğu hâlinde bono geçersiz olur.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

35. A Borçtan kurtulma  davası itirazın geçici kaldırılma-
sından sonra 7 gün içerisinde genel mahkemeler-
de açılır.

36. E Taşınmaz rehninin ilamsız icra yoluyla paraya 
çevrilmesinde ödeme süresi 7 gündür ancak ipo-
tek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu 
ikrarı içermesi nedeniyle yapılacak ilamlı takipte 
ödeme süresi özel olarak düzenlenmiş olup 30 
gündür.

37. C Taşınmazlar, satış talebinden nihayet üç ay içinde 
icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

38. D İflasta müflisin ticari işletmesinin devamına, ma-
ğazalarının açılmasına karar verme yetkisi birinci 
alacaklılar toplantısına aittir.

39. B Aciz halinde yapılan işlemler tasarrufun iptali da-
vasına konu olur. Vadesi gelmemiş borç için ya-
pılan ödemeler de aciz nedeniyle iptale tabi bir 
tasarruftur. Borcunu ödemeyen bir borçlu tara-
fından hacizden veya mal bulunmaması sebebiy-
le acizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir 
sene içinde yapılmışsa iptale tabidir.

40. D İflasta alacaklılar arasında eşitlik ilkesi gereğin-
ce konusu para olmayan alacaklar para alacağına 
dönüştürülür ancak masa aynen ifada fayda gö-
rürse aynen ifaya da karar verilebilir. Konusu para 
olmayan iflas alacaklarının para alacağına dönüş-
türülmesine masanın sözleşmeye müdahalesi adı 
verilir.

Çözüm Bitti.
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. B Oskar Morgenstern (1902 – 1977, Avusturya)
 • Morgenstern, John von Neuman ile birlikte 1944 

yılında yayınladığı, “Oyun ve İktisadi Davranışlar 
Teorisi” adlı eseriyle tanınmaktadır.

 • Morgenstern ve Neuman Oyun Teorisinin kurucu-
ları olarak kabul edilmektedir.

2. 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.

3. 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.
(6, 6) noktası olan 3 nolu noktada; 
A bireyinin kayıtsızlık eğrisinin altında olduğu için 
100 birimden daha az fayda elde eder.
B bireyinin kayıtsızlık eğrisinin üstünde olduğu 
için 100 birimden daha fazla fayda elde eder.
Bu durumu E seçeneği gösterir.

4. A Pozitif eğimli Engel eğrileri normal (üstün) malla-
rı gösterirken, negatif eğimli eğriler, düşük mallar 
için çizilir. Bunun yanında Engel eğrisinin başlan-
gıç noktası, malın niteliği ve gelir esnekliği hakkın-
da bilgi verir. 

 • Talebin gelir esnekliği “bir” (em = 1) ise Engel eğri-
si orijinden başlar. (Normal üstün mal) 

 • Bunun yanında lüks mallar (kuvvetli üstün) için ta-
lebin gelir esnekliği birden (em > 1) büyük olacak-
tır ve Engel eğrisi gelir ekseninden başlayacaktır. 
Tüketici belli bir gelir seviyesine gelinceye kadar 
X malı tüketememektedir. Böyle bir durum için X 
malı lüks bir maldır. 

 • Tüketicinin hayatını idame ettirebilmesi açısından 
zorunlu bir mal (zorunluluk derecesi az olan) için 
ise gelir esnekliği birden küçük (0 < em < 1) olup 
geliri olmasa dahi X malı tüketmektedir. Bu tüke-
timi de borçlanma ile finanse etmektedir. Bu du-
rumda Engel eğrisi miktar ekseninden başlar. 

 • Negatif eğimli Engel eğrisine (düşük mal) ait gelir 
esnekliği negatif değerler alır. Şayet Engel eğrisi 
miktar eksenine dik bir doğru ise tüketicinin ge-
lir değişimleri karşısında X malı talebine karşı du-
yarsız olduğu söylenir ve esnekliği değeri sıfırdır 
(em = 0). Hayati önem taşıyan zorunlu mallar için 
(insülin, kemoterapi ilaçları vb.) söz konusudur.

Y

X

UB

UA

8

6

4

4 6 8

2

1

3

X (QX)0

M

X malının gelir esneklikleri ve Engel eğriis ilişkisi

em < 0
(Düşük mal)

em = 0
Zorunluluk derecesi yüksel mal

em > 1 Lüks mal
(Kuvvetli üstün mal) em = 1

(Normal
üstün mal)

0 < em < 1
Zorunlu mal
(Zayıf üstün
mal)
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

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

6. A Marjinal fiziki ürün, ilave değişken girdi (işçi) mik-
tarının üretime yaptığı katkıyı ifade eder yani işçi 
sayısı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarın-
da ortaya çıkan değişmedir. 
Marjinal fiziki ürün (MPL) toplam ürün fonksiyonun 
türevine eşittir. 
MPL = dTPL / dL 
Soruda verilen bilgiler şunlardır: 
L₁ = 100  TPL₁ = 500  
L₂ = 120  TPL₂ = 600 

MPL = (TPL₂– TPL₁) / (L₂ – L₁)
MPL = (600 – 500 ) / (120 – 100) = 100 / 20 = 5

7. E 

/
/

Q K L K L Q L L

MP
MP

r
w Q L

K L
K L

r
w

L
K

r
w

w r

1 2 1
1 2

· ·

·
·

/ / / /

/ /

/ /

K

L

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

= = =

= =

= = =

=
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TC = w · L + r · K
TC = w · L + w · L = 2 wL Q = L
TC = 2wL    & TC = 2wQ

8. E Bir firmanın kısa dönem ortalama maliyet (AC) eğ-
risinin eğimini azalan verimler yasası belirlemek-
tedir.
Üretim başladığında bir süre verimlilik artışı ne-
deniyle azalan ortalama maliyetler, üretim arttık-
ça ortaya çıkan azalan verimler yasası nedeniyle 
artmaya başlamaktadır. Bu durumda firmanın son 
birim malı üretmesinin maliyeti yani firmanın mar-
jinal maliyeti (MC), önce azalıp sonra artmaktadır. 
Ayrıca marjinal maliyet (MC) eğrisi, ortalama mali-
yet (AC) eğrisine yön vererek ortalama maliyet eğ-
risini daima minimumda kesmektedir.

Soruya göre ortalama maliyet eğrisi negatif eğimli 
olduğu durumda;

 • MC < AC
 • MC önce negatif eğimli sonra minimum ve pozi-

tif eğimlidir.

9. A Tam rekabetçi firmanın fiyatı ortalama maliyetine 
eşitse iktisadi kârı sıfırdır.
Faaliyet kârı = Toplam hasıla – Değişken maliyet  
ya da 
Faaliyet kârı = İktisadi kâr + Sabit maliyet 
İktisadi kâr sıfır iken faaliyet kârı sabit maliyetine 
eşittir.

MC
AC

MC

AC

d
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

10. E Tekelci rekabet piyasasında;
 • 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.

11. A Monopolde Fiyat Farklılaştırılması
Monopolcü firma belirli koşullar altında ürettiği 
malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satabilir. 
Bu olguya fiyat farklılaştırması denir. Bu şekilde 
davranan monopolcü tek fiyat uygulamasına kı-
yasla daha fazla kâr elde edebilir
Monopolcü firmanın fiyat farklılaştırması ya-
pabilmesi 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 gere-
kir.

12. A Tekelci rekabet koşullarının geçerli olduğu bir pi-
yasada, piyasaya yeni firmaların girmesinin etkisi: 

 • Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi 
daima sola kayar. 

 • Piyasa talep eğrisi daha yatık hâle gelir. 
Tekelci rekabet koşullarının geçerli olduğu bir pi-
yasada faaliyet gösteren bazı firmaların üretim-
den çekilmesinin etkisi: 

 • Piyasada faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi 
daima sağa kayar. 

 • Piyasa talep eğrisi daha dik hâle gelir.

13. C Düopol piyasasındaki üretim ve fiyatlama karar-
larını inceleyen Cournot, Bertrand ve Edgworth 
modellerinin tümünde düopolcüler safça hareket 
eder. Bu nedenle firmaların geçmiş tecrübelerin-
den deneyim kazanma durumu yoktur. Bu duru-
mun ortaya çıkmasında Cournot Modelinde her 
düopolcü kendi kârını maksimize ederken diğer 
düopolcünün o andaki üretim düzeyini, Bertrand 
ve Edgeworth modellerinde ise fiyat düzeyini de-
ğiştirmeyeceğini varsayması etkilidir.

14. C TICL = Toplam girdi maliyeti 
AICL = Ortalama girdi maliyeti
TICL = w · L

AIC
L

TIC
wL

L= =  AICL = w

MIC
L

TIC
wL

L

d

d
= =  MICL = Marjinal girdi maliyeti

AICL = w = MICL
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14 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. E S – I = G + TR – T + X – M
S – 400 = 400 + 150 – 500 + 100
S – 400 = 150 S = 550

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” geçeridir. 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.

18. E Keynesyen Teori’de toplam çıktıyı belirleyen en 
önemli değişken efektif (toplam) taleptir. Ekonomi 
eksik istihdamda oluğu için talebin artması çıktıyı 
da arttırır.
Tasarruf harcanabilir gelire bağlıdır. Harcanabilir 
gelir arttıkça; tasarruf da artar. 
Ekonomiyi durgunluktan çıkartmanın ve tam is-
tihdam düzeyinin sağlanabilmesi için; kamu har-
camaları arttırılmalı, genişletici maliye politikası 
uygulanmalıdır. (Pump – Priming = Tulumba etki-
si).
Keyneysen ekonomide yatırımlar; faiz ve eko-
nomiye ilişkin beklentilere bağlıdır. Faiz oranları 
yükseldiği zaman; nakit tutmanın fırsat maliyeti 
artacağından; spekülatif para talebi azalır ve böy-
lece paranın dolanım hızı artmış olur. Faiz oranları 
arttığında bireyler ellerindeki nakdi tahvile yatırır; 
böylece para talebi azalacağından paranın dola-
nım hızı da artar.
Keynes’e göre faiz oranı ile paranın dolanım hızı 
AYNI yönde hareket eder.
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15 Diğer sayfaya geçiniz.

19. B Para talebi eğrisi görece daha dik ise para tale-
binin faiz esnekliği (h) düşük demektir. Ayrıca LM 
eğrisinin eğimini belirleyen faktörlerden birisi de 
para talebinin faize duyarlılığıdır. Para talebinin 
faize duyarlılığı azaldıkça LM dikleşecektir.

LM eğrisinin eğimi = 
h
k

20. B 
fl €

,

Tahvilin
imdiki de eri Faiz oran

Tahvilin gelecekteki de eri

1

1 0 20
240 200

›

€
n

1

=
+

=
+

=^

^

h

h

21. B Hükümet alımlarını eşit vergilerle finanse edilme-
si durumunda denk bütçe oluşur. Hükümet alımla-
rındaki artış IS eğrisini hükümet alımları çarpanı 
kadar sağa kaydırır; vergilerdeki artış IS eğrisini 
vergi çarpanı kadar sola kaydırır. Hükümet alım-
ları çarpan değeri vergi çarpan değerinden büyük 
olduğundan nihai sonuç IS eğrisi sağa kayar. Faiz 
ve gelir artar. 

22. A Marshall-Lerner Koşulu: Devalüasyonun bekle-
nen olumlu etkiyi yaratabilmesi için gerekli koşul-
dur. Buna göre, ihraç malları talebinin döviz kuru 
esnekliği (Ex) ile ithal malları talebinin döviz kuru 
esnekliğinin (Em) toplamı birden büyük olmalıdır. 
Ex+ Em > 1 bu duruma uymayan tek şık A şıkkıdır.

23. E Yeni Klasik Toplam Arz Eğrisi (Firma Yanılma Mo-
deli, Lucas) (Eksik Bilgi Modeli):
Modele göre firmalar sadece kendi malları hak-
kında tam bilgilidirler diğer mal fiyatlarını tam ola-
rak bilmezler. Bu nedenle diğer firma mallarının 
fiyatlarını sadece tahmin edebilirler. Firmalar ek-
sik bilgilerinden dolayı ekonomide genel bir fiyat 
artışı olduğunda, kendi mallarına dönük talep ar-
tışı olduğu ve kendi mallarının fiyatının diğer mal-
ların fiyatına göre yükseldiği şeklindeki yanılgıya 
düşerler. Böylece genel fiyat artışı ile üretimlerini 
artırırlar. Bu nedenle Yeni Klasik iktisatçılara göre 
firma yanılma modeli gereği kısa dönem toplam 
arz eğrisi monetarist kısa dönem toplam arz eğri-
si gibi pozitif eğimlidir.

24. D Sürekli Gelir Hipotezi (Friedman) 
 • Fisher’in zamanlararası tüketim hipotezinden tü-

retilmiştir. 
 • Friedman, geliri ve tüketimi sürekli ve geçici şek-

linde ikiye ayırır. 
Y = Yp + Yt 
C = Cp + Ct 
Yp : Sürekli gelir 
Yt : Geçici gelir 
Cp : Sürekli tüketim 
Ct : Geçici tüketim
Sadece sürekli gelir ve sürekli tüketim arasında 
fonksiyonel bir ilişki vardır. Cp = f(Yp ) 

 • Tüketim sürekli gelire bağlıdır. 
 • Bireyin sahip olduğu beşeri serveti, beşeri olma-

yan serveti ve her yıl elde etmeyi beklediği uzun 
dönem ortalama gelire Sürekli Gelir denir. 

 • Gelirdeki beklenmedik dalgalanmalara ise Geçi-
ci Gelir denir. 

 • Bireyler tüketim düzleştirmesi yaparlar. 
 • Uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değiş-

mez. 
 • Kısa dönem marjinal tüketim eğilimi, uzun dönem 

marjinal tüketim eğiliminden küçüktür. 
 • Marjinal tüketim eğiliminin neden sabit olmadığını 

açıklamaya dönüktür. 
 • İktisadi canlanma döneminde geçici geliri artan 

bireyin ortalama tüketim eğilimi azalır. 
 • İktisadi daralma döneminde geçici geliri azalan 

bireyin ortalama tüketim eğilimi artar.
 • Mikro temelli olup harcama matrisi geçerlidir.
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16 Diğer sayfaya geçiniz.

25. E 
TİCARİ BANKA BİLANÇOSU

AKTİF (FON 
KULLANIMLARI)

PASİF
(FON KAYNAKLARI)

REZERVLER
a) Serbest rezerv
b) Zorunlu rezerv

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

KREDİLER
a) Kısa vadeli krediler
b) Uzun vadeli krediler

DİĞER AKTİFLER

MEVDUATLAR
a) Vadesiz mevduatlar
b) Vadeli mevduatlar

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

SERMAYE

DİĞER PASİFLER

26. A TCMB açık piyasa işlemi 100 TL yaparak rezerv-
leri artırır. Rezervleri artırması, baz paranın art-
masına neden olur.
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27. C Keynesyen yaklaşıma göre spekülatif amaçlı para 
talebi faizden etkilenir.

28. C Merkez Bankasının parasal hedefleme stratejisi 
uygulaması halinde LM eğrisi dikeydir. Bu durum-
da Merkez Bankası para arzını sabit tutabilmek 
için faiz oranlarını serbest bırakmaktadır.

29. C Kumaş Buğday
İngiltere 20 30
Fransa 60 80

Yukarıda verilen tabloya göre İngiltere her iki ma-
lın üretiminde de mutlak dezavantajlı iken Fran-
sa her iki malın üretiminde de mutlak üstündür. 
Ancak Fransa kumaş üretiminde 3 kat, buğday 
üretiminde 2,6 kat daha üstün olduğu için kumaş 
üretiminde karşılaştırmalı üstündür. Bu durumda 
Fransa kumaş ihracatçısı ve buğday ithalatçısıdır. 
O halde İngiltere de buğday üretiminde karşılaş-
tırmalı üstündür ve buğday ihracatçısı ve kumaş 
ithalatçısıdır.

30. B Yatay eksendeki malın ihracatçısı olan ülkenin 
teklif eğrisinin sol tarafa kayması, bu ülkenin es-
kisine göre belirli bir birim ithal malına karşı kendi 
malından daha az teklif etmesi anlamına gelmek-
tedir. Bunu yapması için kendi malının marjinal 
faydasının yükselmesi veya ithal malının marjinal 
faydasının düşmesi gerekmektedir. Bu sonucu 
doğuracak nedenler ise şöyle sıralanabilir:

 • İhraç malının arzının azalması
 • İhraç malının talebinin artması
 • İthal malının yurt içindeki arzının artması
 • İthal malının yurt içindeki talebinin azalması

0

i

i1

i0

i2

E1

LM

Y

E0
IS1

IS0
IS2
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31. E Koruyucu Tarife: İthalata rakip mal üreten yerli 
firmaları korumayı amaçlayan tarife türüdür. İthal 
malları belli ölçüde yasaklayan bu tarifede ithalat 
azalır ancak tamamen sıfırlanmaz.
Yasaklayıcı Tarife: İthalatı sıfıra düşürecek dere-
cede yüksek düzeyde uygulanan tarifedir.
Hasılat Tarifesi: İthalatı zorunlu olan mallardan 
alınan ve hazineye gelir sağlamayı amaçlayan ta-
rifelerdir.

32. D Opsiyon sözleşmesi, belirli bir finansal değerin 
(para, menkul kıymet, finansal araçlar, emtia vs.), 
gelecek bir tarihte veya belirli bir dönem içerisin-
de, alınması (alım opsiyonu) veya satılması (satım 
opsiyonu) konusunda taraflardan birinin (opsiyon 
satışı), sözleşmenin diğer tarafına (opsiyon alışı) 
bir seçim hakkı tanıdığı (opsiyon hakkı), bunun 
karşılığı olarak da belirli bir bedele (opsiyon primi) 
hak kazandığı bir sözleşme türüdür.

33. A İleri bağlantı katsayısı; bir sektörün diğer sek-
törlere sattığı ara mallar toplamının toplam tale-
be oranıyla ölçülür. Geri bağlantı katsayısı ise; 
bir sektörün diğer sektörlerden aldığı ara mallar 
toplamının toplam üretime oranıdır. Sektörler ara-
sı bağlantının fazla olduğu yerler diğer sektörleri 
de zincirleme etkileyecektir.

34. C Boeke’nin Sosyal İkilik Kuramı’na göre doğulu 
toplumların sosyo-psikolojik özellikleri:

 • Sınırlı ihtiyaçlar
 • Fiyat değişmelerine karşı duyarsızlık
 • Risklere katlanma isteksizliği
 • Geleneksel değer yargıları
 • Süreklilik taşımayan spekülatif kâr ve gelir anla-

yışı
 • Kadercilik ve boyun eğme
 • Geriye dönen emek arz eğrisi

35. C Solow üretim fonksiyonu, Cobb-Douglas üretim 
fonksiyonu yardımıyla ifade edilebilmektedir.
Y = F(K,L) = Ka L(1 – a)

Y = Çıktı düzeyi
K = Sermaye
L = İşgücü miktarı
‘1 > a > 0’ şeklindedir, a katsayısı K’nin ve 1 – a 
katsayısı L’nin esneklik değerini vermektedir.
Üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit getiri varsa-
yımına dayanmaktadır.
Yani girdiler eşit oranda artarken hasıla da 
aynı oranda artmaktadır.

36. B Teknolojik gelişmeyi piyasanın yönlendirdiği giri-
şimci kararlarına bağlayan içsel büyüme modelle-
rinin başlangıcı olarak Romer’in (1986) çalışması 
öncü rol oynamıştır. Romer’e göre ekonomik bü-
yüme, kârlarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen 
yatırımcıların meydana getirdikleri teknolojik ge-
lişmelerden kaynaklanmaktadır. Teknolojik yeni-
lik büyümenin temel kaynağıdır. Ayrıca teknolojik 
gelişmeler marjinal verimliliği de arttırmaktadır. 
Teknolojik yenilikler firma bazında, firmanın pazar 
payını büyütmesi ve kârlılığını arttırmasına olanak 
sağlarken makro açıdan bakıldığında ekonomik 
büyümeyi de hızlandırmaktadır. İçsel büyüme teo-
risinde sermaye tanımı sadece fiziksel sermaye ile 
sınırlı kalmamıştır. Model, beşerî sermaye ve bil-
giyi de ekonomik büyümenin kaynağı olarak gös-
termektedir. Romer’e göre, (araştırma-geliştirme) 
Ar-Ge sektöründeki teknolojik gelişme büyümenin 
itici gücüdür. Romer’in çalışması bir anlamda eko-
nomik büyüme sürecinde teknolojik gelişmeyi iç-
selleştiren Arrow’a (1962) dayanmaktadır.
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37. E 
 • 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk Türk mali 

kuruluşu olarak İş Bankası kurulmuştur.
 • 1924 yılında Tütüncüler Bankası kurulmuştur.
 • 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş-

tur.
 • 1925 yılında İsviçre medeni kanunu kabul edilerek 

toprağın mülkiyeti konusu yasal temellere oturtul-
muştur. 1927 ve 1929 yıllarında çıkarılan kanun-
larla devlete ait toprakların bir bölümü topraksız 
köylülere dağıtılmıştır.

 • 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmıştır.
 • 1925 yılında Sanayi ve Ticaret Odaları ile ilgili 

yasa çıkarılmıştır.
 • 1925 yılında şeker fabrikalarının kurulması ile ilgili 

kanun çıkartılmış ve şeker fabrikalarının kurulma-
sı teşvik edilmek istenmiştir. Cumhuriyet döne-
minde teşvik edilen ilk sektör şeker üretim sektörü 
olmuştur. İlk şeker fabrikaları 1926 yılında Alpullu 
ve Uşak’da üretime başlamıştır.

 • 1926 yılında Kabotaj Kanunu çıkarılmıştır.
 • 1926 yılında Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü 

kurulmuştur.
 • 1927 yılında nüfus, tarım ve sanayi sayımları ya-

pılmıştır.
 • 1927 yılında diğer sanayi sektörlerini teşvik etmek 

amacıyla 1913 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi 
Kanunu düzenlenerek tekrar yürürlüğe konulmuş-
tur.

 • 1929 yılında Gümrük Yasası çıkarılmış ve ithalata 
daha yüksek spesifik tarifeler uygulanmaya baş-
lanmıştır.

 • Devlet gelirlerini arttırabilmek için tütün tekeli mil-
lileştirilmiş ve bunu yanı sıra ispirto ve kibrit üreti-
mi ve şeker ithalatı devlet tekeline alınmıştır.

38. B 1947 yılında Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (Va-
ner Planı) hazırlandı. Plan Türkiye’nin ilk kalkınma 
planıdır. 1947 yılında üye olunan uluslararası ku-
ruluşların görüşlerine uyumlu olarak tarım ve tü-
ketim malları sanayine önem veren özel girişimin 
savunulduğu dış ticaret ve kambiyo rejimlerinde 
serbestleşmeyi savunan plandır. Hazırlanış ama-
cı Marshall Yardımından yararlanmak olan plan 
uygulanmamıştır.

39. D Kalkınma Planlarının Özellikleri
 • 1962 yılından sonra uygulanan kalkınma planla-

rı kısmi içerikli değil makro içerikli planlar niteli-
ğindedir.

 • Kamu kesiminin iktisadi faaliyetleri doğrudan, 
özel kesimin iktisadi faaliyetleri ise dolaylı olarak 
planlanmıştır.

 • Planlarda temel amaç belirlenen GSMH büyüme 
hızlarına ulaşmaktır. Ancak bazı planlarda birbir-
leri ile çelişen amaçlar yer almıştır.

 • Planlarda hedeflenen büyüme hızlarının yaka-
lanması sabit sermaye yatırımlarında hedeflenen 
artışlara bağlıdır. Kalkınma planlarında Harrod-
Domar tipi büyüme modeli esas alınmıştır.

 • Planlarda mevcut ekonomik ve toplumsal yapı 
veri alınmıştır. Öngörülen hedeflerin gerçekleşti-
rilmesi için gerekli olan yapısal değişimler dikkate 
alınmamıştır.

40. A Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın temel 
amacı, “kur rejiminin terk edilmesi nedeniyle or-
taya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığı sürat-
le ortadan kaldırmak ve eşanlı olarak bu duruma 
bir daha geri dönülmeyecek şekilde kamu yöneti-
minin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik altyapıyı oluşturmak” şeklinde tanımlan-
mıştır.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. E Tiebout Modeli’nin varsayımları:
a. Seçmenler, tam olarak hareketlidirler ve tercih-

lerini en iyi şekilde tatmin eden idareye ma-
liyetsiz bir şekilde gidebilmektedirler. Hangi 
yerel yönetimde yerleşileceği, sadece vergi-
sel şartlara bağlıdır.

b. Seçmenler, her yerel yönetimde sunulan kamu 
mal ve hizmeti ile ödeyecekleri vergiler konu-
sunda tam bilgiye sahiptirler. Yani her birey, 
yerel vergiler ve harcamalar konusunda tam 
bilgiye sahiptirler. Yerel yönetimlerin harcama 
ve vergi farklılıklarından haberdardırlar.

c. Seçmenlerin kendi talep yapılarına uygun bir 
idare bulabilmeleri için, çok sayıda yerel yöne-
tim bulunmaktadır.

d. İstihdam imkanlarından kaynaklanan kısıtla-
ma, dikkate alınmamıştır.

e. Bütün bireylerin tahvil geliriyle geçindiği varsa-
yılmıştır.

f. Arz edilen kamu hizmetlerinin idareler arasın-
da, dışsal ekonomiler ve eksi ekonomiler ya-
ratmadıkları varsayılmıştır.

g. Her hizmet için optimal idare büyüklüğü vardır. 
Bu optimal büyüklük, söz konusu hizmetin mi-
nimum ortalama maliyetle üretilebileceği kişi 
sayısı olarak tanımlanmaktadır.

h. Optimum büyüklüğün altındaki idareler, orta-
lama maliyeti düşürmek için bireyleri kendileri-
ne çekmeye çalışırlarken, optimumun üzerinde 
büyüklüğe sahip idareler, bunun tam tersini 
yaparlar. Optimum büyüklükte olanlar ise, nü-
fuslarını sabit tutmaya çalışırlar. Optimalden 
büyük olan idarelerden optimalden küçük olan 
idarelere doğru göç olacaktır.

2. D Anayasal iktisat yaklaşımı: Piyasa ekonomi-
si kuralları esas olmalı ve hükümetlerin müda-
halelerini önlemek için, anayasaya, devletlerin 
ekonomik ve mali hareket olanaklarını kısıtlayan 
hükümler konulmalıdır. Bu teoriye göre; kişisel çı-
kar kaygısı hem piyasada hem de siyasal alanda, 
insan davranışlarına egemen olmaktadır. Bu motif 
“ekonomik insanın” yanında seçmen, politikacı ve 
bürokrat olarak “siyasal insanın” da davranışlarını 

belirlemektedir. Anayasal iktisat yaklaşımı, siya-
sal aktörlerin de tıpkı bireyler gibi, kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, siyasal 
gücün gerek iktisadi gerekse mali uygulamaları-
nın disiplin altına alınması gerektiğini savunmak-
tadır. Bunun için, ekonomik faaliyetlerin anayasal 
çerçevede sınırlandırılması önerilmektedir.

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

4. B Pareto Optimumu: Toplumdaki üretici, tüketi-
ci ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötü-
leştirmeden bunlardan bir başkasının durumunu 
iyileştirmenin olanaklı olmadığı kaynak dağılımı 
durumudur. Başka bir deyişle, toplumdaki birey-
lerden en az birinin refahını azaltmadan bir diğe-
rinin refahını artırma olanağı yoksa o toplumun 
refahı optimumdur.

5. C Devletin tüketim mallarına yönelik yaptığı harca-
malar cari harcamalardır. Cari harcamalar mev-
cut üretim kapasitesini kullanmak için gerekli mal 
ve hizmet bedellerinden oluşur. Bu harcamaların 
doğrudan üretimi artırması söz konusu olmayıp, 
faydaları bir dönemle sınırlıdır. Bu tür harcamalar, 
devletin yerine getirmekte zorunlu olduğu hizmet-
ler için yapılan harcamalar, ek çalışma ücreti, hiz-
met alımı ve demirbaş alımlarından oluşmaktadır. 
Cari harcamalar, nitelikleri itibariyle her yıl tekrar-
lanma görünümündedirler. Genellikle bir bütçe dö-
nemi içerisinde tüketilmesi, söz konusu faydanın 
elde edilmesi amacıyla yapılmaktadırlar. Bu tür 
harcamaların, yeterli seviyede gerçekleşmeme-
si durumunda, üretimde oluşan kalite kaybı, uzun 
dönemde ekonominin gelişimini engelleyen faktör-
lerin oluşmasına zemin hazırlayabilmektedir.
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6. B Kamu Harcamalarında Gerçekte Artış Yara-
tan Ekonomik Nedenler: 20. yüzyılla birlikte or-
taya çıkan gelişmeler sonrasında “Klasik Devlet’’ 
anlayışının yerini “Sosyal Devlet’’ anlayışına bı-
rakmasıyla birlikte devletin yüklendiği görev ve 
sorumluluklarda belirgin bir artış meydana gel-
miştir. Bu süreçle birlikte devletin klasik görevle-
rinin yanına iktisadi dalgalanmaların giderilmesi, 
dış ticaret dengesinin sağlanması gibi yeni gö-
revler eklenmiştir. Bu durum devletin ekonomik 
ve sosyal alanda daha fazla yer alarak daha faz-
la harcama yapması sonucunu doğurmuştur. 
Bununla birlikte, devlet ve diğer kamu teşekkülle-
rinin, ekonomik gelişme sonrasında ortaya çıkan 
sosyal maliyetlerle ilgili yeni roller üstlenmesiyle 
birlikte sanayileşme dolayısıyla büyük şehirlerin 
meydana gelmesi sonucu artan altyapı yatırımları 
ihtiyacı, kamu harcamalarını arttırmıştır.

7. C 1970’li yıllardan itibaren kamu harcamalarının ar-
tışıyla ilgili olarak kendisine literatürde yer bulan 
görüşlerden biri de Peacock-Wiseman’ın sıçra-
ma tezidir. İngiltere’de 1890-1960 yılları arasın-
da, kamu harcamalarının seyrini izleyen Peacock 
ve Wiseman, bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Buna 
göre kamu harcamaları, devamlı ve doğrusal bir 
artış göstermemekte, ancak basamaklı bir geliş-
me söz konusu olmaktadır. Politik, ekonomik ve 
sosyal buhranlar meydana geldiğinde bu ilişkide 
yükselme yönünde sıçramalar yaşanmakta, duru-
mun normale döndüğü dönemlerdeyse değişmiş 
olan durum, varlığını yeni şekliyle devam ettir-
mektedir.

8. E Klasik Maliyecilere göre kamu harcaması sa-
yılmayan harcamalar:
1. Özel (bireysel) ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

harcamalar (KİT harcamaları gibi)
2. Ayni harcamalar (Yoksullara gıda, yakacak yar-

dımı gibi)
3. Vergi harcamaları (İstisna, muafiyet ve indirim 

yoluyla tahsilinden vazgeçilen vergiler)
4. Kamu zararları

9. B İdari sınıflandırmanın en büyük eksikliği, kamu 
harcamalarında maliyet-fayda analizine, mali-
yet-etkinlik analizine ve verimlilik analizine imkân 
vermemesidir. Çünkü idari sınıflandırmada harca-
maların hangi hizmetler için, hangi amaçlar için 
yapıldığı belli değildir.

10. C Tam kamusal mallar gelir dağılımı üzerinde nötr 
etkiye sahiptir. Transfer harcamaları gelir dağılı-
mını doğrudan etkilerken, reel harcamalar dolaylı 
etkiler.

11. B Klasiklere göre verginin devlete gelir sağlamaktan 
başka bir amacının olmaması gerekir. Vergilendir-
menin en eski ve geleneksel mali amacı, kamu 
giderlerinin finansmanı için gerekli geliri sağla-
maktır. Klasik iktisat anlayışı içinde vergilemeye 
tanınan işlevin kamu giderlerini finanse etmekle 
sınırlandırılmasını doğal karşılamak gerekir. Bilin-
diği gibi, Klasik iktisat anlayışı devletin ekonomik 
hayatın işleyişine müdahale etmemesini öngörür. 
Devletin tarafsızlık niteliğine uygun olarak, vergi-
lerin de tarafsız olması gerekir. Verginin tarafsız 
olması demek, piyasa mekanizmasının işleyişi-
nin olağan çizgisinden, diğer bir deyişle verginin 
mevcut olmadığı zamandaki doğrultusundan, ver-
gi dolayısıyla sapılmaması demektir. Vergiler giri-
şimcilerin yatırım eğilimi, işgücü arzı ve tasarruf 
kararları üzerinde herhangi bir etki yapmamalıdır. 
İktisadi kaynaklar, piyasa kurallarına bırakıldığın-
da en etkin biçimde tahsis olunur. Vergi de dahil 
olmak üzere iktisadi kaynakları optimum kullanım 
alanından saptıran her türlü etken, etkinliğin azal-
masına ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına 
neden olur. Özetlemek gerekirse, vergilemenin 
mali amacı, temel ilkelerden biri olan vergi ada-
leti ilkesine uymak ve vergilemeyi rekabet açı-
sından olabildiğince tarafsız kılmak, yani iktisadi 
sapmaları önlemek suretiyle, işlevleri sınırlanmış 
bir devletin gerek duyduğu yeterli vergi hasılatını 
sağlamak demektir.

12. A Olağan dışı tarh usullerinden ilki ikmalen tarh 
usulüdür. Bu tarh usulü, daha önce tarh edilen bir 
vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan bir matrah veya 
matrah farkı üzerinden vergi tarh edilmesini ifa-
de eder. Bu usulün uygulamasında, idare, genel 
olarak beyannameye dayanılarak tarh edilen bir 
vergiye ilişkin olarak, mükellefin defter, kayıt ve 
belgeleri ile kanuni ölçülere göre sonradan tespit 
ettiği bir ek matrah üzerinden vergiyi tarh etmek-
tedir. İkmalen vergi tarhına dayanak oluşturan 
matrahın, defter, kayıt ve belgelerden tam ve ke-
sin olarak çıkarılabilmesi ya da kanuni ölçülerin 
uygulanması yolu ile bulunabilmesi, bu tarh usu-
lünü re’sen vergi tarhından ayırır.
İkmalen vergi tarhı, Vergi Usul Kanunu’nda, her 
ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten 
sonra, bu vergiye ilişkin olarak meydana çıkan 
ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 
dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya 
matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edil-
mesi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, ikmalen vergi tarhının uygulanması iki 
koşula bağlıdır.
1. Daha önce, hangi şekilde olursa olsun, bir ver-

ginin tarh edilmiş olması
2. İkmalen tarh işleminin dayanağını oluşturan 

matrah veya matrah farkının maddi delillerden 
hareketle tespit edilebilmesi
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13. D Vergi karşılıksızdır. Buna göre, vergi ödeyen yü-
kümlüler bunun karşılığında herhangi bir hizmetin 
yapılmasını veya bir malın verilmesini isteyemez-
ler. Gerçekte verginin, birey açısından diğer öden-
tilerden en önemli farkı, bireyin ödediği vergi 
karşılığında, kamu hizmetinin niteliği ve niceliği 
açısından farklı bir muameleye tabi tutulmasıdır. 
Kısaca, vergilerle, bu vergilerin finanse ettiği kamu 
hizmetleri arasında doğrudan bir ilişki yoktur.

14. D Gizli artan oranlı tarifeler düz oranlı vergilerde 
yapılacak indirimler sonucu, mükellefte oluşan 
yükün farklı hale gelmesidir. Gizli artan oranlılık 
uygulamada vergi oranlarının değişmesi sonu-
cu oluşmaktadır. Bazı yazarlara göre, gizli artan 
oranlılık tarife şekli değildir. Görünüşte tek oran-
lı olan vergi tarifesinin, matrah veya hesaplanan 
vergi miktarına uygulanan indirim ya da zamlarla 
artan oranlı tarifeye dönüştürülmesidir.

15. C Vergi kapasitesi, bir ülke ekonomisinin taşıyabile-
ceği maksimum vergi yükünü gösterir ve ülkedeki 
tüm mükelleflerin vergi ödeme güçlerinin toplamı-
nı ifade eder.
Vergi kapasitesini belirleyen temel faktörler 
şunlardır:
a. Mükelleflerin vergi bilinci ve vergi ahlakı
b. Gelir idaresinin etkinliği
c. Toplumun tüketim kalıpları
d. Gelir dağılımı
e. Kişi başına gelir düzeyi, ülkenin gelir düzeyi
f. Ekonominin parasallaşma derecesi
g. Ekonominin dışa açıklık derecesi
h. Siyasal karar organlarının, siyasi kaygılar dı-

şında vergi koyma sınırı

16. A Vergi tazyiki, mükelleflerin ödedikleri vergi karşı-
sında hissettikleri psikolojik baskıdır. Vergi tazyiki 
aynı zamanda sübjektif vergi yükü olarak da anı-
lır. Çünkü verginin mükellefte yarattığı baskı his-
si psikolojiktir ve kişiden kişiye değişebilir. Vergi 
tazyikinin kişinin ödediği vergi miktarı veya öde-
me gücüyle doğrudan ilişkisi yoktur. Çünkü aynı 
gelire sahip olan ve aynı miktarda vergi ödeyen iki 
kişinin vergi tazyiki birbirinden farklı olabilir.

17. E Borcun reddi, devletin tek taraflı bir kararla ve 
olağan sayılmayan bir yolla, borcunun bir kısmı-
nı ortadan kaldırdığını ilan etmesidir. Borcun reddi 
hem iç hem de dış borçlar için söz konusu olabilir. 
Çoğunlukla devletin iç borcunu reddetmesine ge-
rek kalmadan, iç borçların fiilen ortadan kalkma-

sı mümkündür. Hukuka aykırı bir uygulama olarak 
gerçekleşen iç borcun reddi kamu kredisini çok 
sarsar ve devletin ileride borçlanma şansını çok 
büyük ölçüde azaltır. Ayrıca gelir dağılımının dev-
letten alacaklı olan belli bir grup aleyhine bozul-
masına yol açar.

18. A Sendikasyon kredisi: Birden çok banka veya 
kredi kuruluşunun bir araya gelerek çeşitli hü-
kümler çerçevesinde hem borçlunun yapacağı 
geri ödemeleri hem de kredinin koşullarındaki de-
ğişmeleri birlikte kararlaştıracak şekilde ortakla-
şa kredi açmaları işlemine sendikasyon, bu tür 
kredilere de sendikasyon kredisi adı verilir. Sen-
dikasyon kredisi, finansman gereksinimi olan bir 
borçluya, birden fazla mali kurumun bir araya ge-
lerek aralarından birinin önderliğinde ortak vade 
ve koşullarda fon sağlamasıdır. Diğer borçlanma 
çeşitlerinden farkı, birden fazla kreditör oluşu ve 
bunlardan birinin önderliğinde kredinin temin edil-
mesidir.

19. D Kısa vadeli borçlanmaya başvurmanın en önemli 
nedeni genellikle devletin gelir ve giderleri arasın-
daki zaman uyumsuzluğunu gidermektir. Ayrıca 
ekonomik durum uzun vadeli borçlanmaya elve-
rişli olmadığında ya da sermaye piyasalarından 
borçlanma olanakları sınırlı ise, uzun vadeli borç-
lanmaya hazırlık amacıyla da kısa vadeli borçlan-
ma yoluna gidilebilir. Uzun vadeli borçlanmada ise 
amaç, yürürlükte olan bütçenin gelir bakımından 
yetersiz olduğu durumlarda, gelirdeki yetersizliği 
kapatmak ya da alt yapı ve büyük ölçekli yatırım-
ların finansmanını sağlamaktır.

20. A Başabaşın altında konversiyon, nominal borç 
miktarını (borcun anapara miktarını) arttırarak faiz 
yükünde azalma sağlayan bir değiştirme yöntemi-
dir. Devlet faiz yükünü düşürmek istediğinde tah-
vilin ihraç fiyatını başabaşın altında belirler ve faizi 
de bu fark oranında indirebilir.

21. B Bütçe gelir ve giderleri arasında zaman bakımın-
dan uyum sağlamak amacıyla vadeleri 1 aydan 1 
yıla kadar değişen ve bütçe kanunlarına dayanı-
larak çıkarılan iç borçlanma senetleri olan hazine 
bonolarının satışı gerçekleştirilmektedir. Hazine 
Bonosu, uygulamada gelir yetersizliğinin yarattığı 
bütçe açıklarının finansmanında kullanılır. Yıl so-
nunda ödenmesi gereken borçların ödenmemesi 
ile Hazine tekrar borçlanmaya gitmekte ve ertesi 
mali yıla geçiş sağlanmakta, kısa vadeli borçlar, 
uzun vadeli borçlara dönüşmektedir.
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22. B Vadesi gelmiş borçların finansmanı için kaynak 
yaratılmamış olması bir bütçe açığına neden ola-
caktır. Bu açık ancak borçlanma ile kapatılabilir.

23. D Torba Bütçe Sistemi’nin eleştirileri:
 • Harcamanın nereye yapıldığı bilinemez, bu durum 

kötüye kullanma ve yolsuzluğu tetikler.
 • Yapılan harcamanın etkilerinin neler olduğunun 

tespiti zordur.
 • Kullanılan ödenek ile katlanılan maliyetlerin ne tür 

faydalar yaratacağını ortaya çıkarmak zordur.
 • Bütçelerin ayrıntıları görülmediği için bürokrasiye 

geniş takdir yetkisi verir.
 • Hizmet ve bakanlık önceliklerinin belirlenerek 

farklı programların bu önceliklere göre sıralanma-
sı imkânsızdır.

24. C Ülkenin gelir ve giderleri tek bir bütçede toplan-
malıdır. Buna birlik-teklik ilkesi adı verilir. Böy-
lece bütçenin denetimi kolaylaşır ve şekilsel birlik 
sağlanmış olur.

25. E Telafi Edici Bütçe Teorisi; devletin belirli sınır-
lar çerçevesinde genel ekonomiyi durgunluktan 
kurtarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olarak 
görmektedir. Genel ekonomiyi genişleme safhası-
na sokmak ve tam istihdam seviyesine ulaştırmak 
için devlet, özel sektör harcamalarındaki yeter-
sizlikleri giderip kamu harcamaları ile ekonomiyi 
dengesine kavuşturacaktır. Yani devlet ekonomi-
deki toplam talep yetersizliğini giderebilmek için 
kamu harcaması yapmalıdır.

26. C Analitik Bütçe Sisteminde Finansman Tipi Sı-
nıflandırmanın Alt Kodlamaları:

 • Genel Bütçeli İdareler
 • Özel Bütçeli İdareler
 • Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar
 • Sosyal Güvenlik Kurumları
 • Mahalli İdareler
 • Özel Ödenekler
 • Dış Proje Kredileri
 • Şartlı Bağış Ve Yardımlar

27. A Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili ola-
rak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere ku-
rulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama 
yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasla-
rı kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiy-
le düzenlenen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı 
cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi-
dir.

28. E Genel uygunluk bildirimi: Sayıştay, merkezî yö-
netim kapsamındaki kamu idareleri için düzen-
leyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap 
kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 
yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine sunar. Genel uygunluk bildirimi; dış denetim 
raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet 
raporu dikkate alınarak hazırlanır.

29. E Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının 
tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrı-
ca hasılattan indirebilirler:
a) Menkul kıymet ihraç giderleri
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile 

birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye gider-
leri

d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
lerde komandite ortağın kâr payı

e) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığın-
da ödenen kâr payları

f) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gü-
nünde hükmü devam eden sigorta sözleşmele-
rine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar

30. D Büyükşehir belediye sınırları içinde emlak vergi-
si oranı %100 artırımlı olarak uygulanır. Binalarda 
normal şehirlerde binde 2 olan rakam büyükşe-
hirlerde binde 4’tür. Bu durumda ödenecek vergi 
100.000 x 0,04 = 400 TL olacaktır.

31. D Gelir Vergisi Kanunu’nda ticari kazanç sayılan 
haller:
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl is-

tihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının 
işletilmesi

2. Coberlik işleri
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işle-

tilmesi
4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle 

devamlı olarak uğraşanların bu işleri
5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-

satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faali-
yetleri

6. Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olu-
nan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl için-
de parsellenerek bu müddet içinde veya daha 
sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılma-
sından; elde edilen kazançlar

7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar
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32. A Özel tüketim vergisinde, bir malın alıcı veya onun 
adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişi-
lere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya 
onun adına hareket edenlere gönderilmesi halin-
de, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci 
ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. 
Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya am-
balajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde 
teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla 
yapılmış sayılır.
Aşağıdaki haller de teslim sayılır:
a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların 

imali dışında her ne suretle olursa olsun kulla-
nılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işlet-
me personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, 
teberru (bağış) gibi namlarla verilmesi

b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda 
zilyetliğin devri

33. C Vergi Usul Kanunu’na göre vergi kanunlarında hü-
küm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mi-
rasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde 
bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay 
eklenir.

34. D Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usul-
de tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde 
olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, Vergi Usul 
Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zo-
runluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya 
onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde ver-
gilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar 
hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettire-
cekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf 
esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler ta-
rafından verilmiş fatura hükmündedir.

35. E Maliye politikası, IS eğrisi dik veya LM eğrisi ya-
tık, yani yatırım talebinin faiz esnekliği sıfır ve spe-
külasyon amacıyla para talebinin faiz esnekliği 
sonsuz olduğu durumda etkindir. IS eğrisi yatık-
laştıkça veya LM eğrisi dikleştikçe maliye politika-
sının etkinliği azalır. Para politikası, IS eğrisi yatık 
veya LM eğrisi dik, yani, yatırım talebinin faiz es-
nekliği sonsuz ve spekülasyon amacıyla para ta-
lebinin faiz esnekliği sıfır olduğunda etkindir. IS 
eğrisi dikleştikçe veya LM eğrisi yatıklaştıkça para 
politikasının etkinliği azalır.

36. E Enflasyon döneminde, özel harcamalarda düşüş 
sağlamak ve toplam talebi düşürmek için borç-
lanmanın hanehalkından ve uzun vadeli olması 
gerekir.

37. B Herhangi bir ekonomide deflasyon ve stagflasyon 
etkilerinin görülme emaresinin olduğu durumlar-
da, genişletici maliye ve para politikalarının uy-
gulanması sonucunda, özellikle genişletici para 
politikalarını etkin kullanarak enflasyona neden 
olmadan ekonomiyi tekrardan dengeye getirme 
veya fiyat istikrarını sağlama durumuna reflasyon 
denir.

38. B 1985 yılının ortalarından itibaren Arjantin, Bre-
zilya, Meksika ve İsrail gibi ülkeler yüksek enf-
lasyonla mücadele etmek amacıyla geleneksel 
istikrar programlarından farklı ögeler içeren istik-
rar önlemlerini uygulamaya koydular. Sıkı para ve 
maliye politikasını içeren geleneksel istikrar poli-
tikası araçları yanında gelirler politikası unsurları-
nı da içermesi ve istikrar politikası uygulamasında 
bir şok tedavi yönteminin seçilmiş olması dolayı-
sıyla bu programlar “Heterodoks Şok” olarak da 
adlandırılmaktadır. Gelirler politikası; fiyatların, 
ücretlerin ve döviz kuru gibi değişkenlerin dondu-
rulması olayıdır.

39. C Klasik yaklaşıma göre, harcamaların gelire bağ-
lı olmayan vergilerle karşılandığı varsayıldığında, 
diğer bir deyişle, denk bütçe varsayımı altında net 
bütçe etkisi ΔY = ΔGo olacaktır. Ekonomideki ge-
lir artışı, kamu harcamalarının artışına bağlıdır ve 
ona eşittir. Diğer bir deyişle, gelire bağlı olmayan 
vergilerin bulunduğu bir sistemde denk bütçe uy-
gulaması milli gelirde bütçe hacmine eşit bir artışa 
neden olacaktır. Bütçenin denk olduğu durumda 
bile, bir yandan harcama kalemlerinin bileşimi-
ne, diğer yandan da gelir kalemlerinin bileşimine 
bağlı olarak farklı çarpan katsayısı ortaya çıkmak-
la beraber, ekonomi üzerindeki net etki genişletici 
olmaktadır.

40. A İradi (ihtiyari) maliye politikası uygulaması, po-
litika yapıcıların önceden belirlenmiş herhangi bir 
karar olmaksızın konjonktürel gelişmelere bağlı 
olarak maliye politikası araçlarının kullanılmasıdır. 
Bu yönteme göre, gelişen konjonktür karşısında 
hükümet uygulayacağı politikayı belirler ve uygu-
lar. Söz gelimi amaç enflasyonla mücadeleyse da-
raltıcı, amaç durgunlukla mücadeleyse genişletici 
maliye politikası uygulanabilir.

Çözüm Bitti.
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