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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. A 1982 Anayasası’nın 15. Maddesinin 2. Fıkrasında 
yer alan düzenlemeye göre, olağanüstü hal, sefer-
berlik ve savaş hallerinde dahi durdurulamayacak 
sert çekirdekli haklar şunlardır: Savaş hukukuna 
uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dı-
şında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi 
bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse, din, vicdan, 
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz 
ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar 
geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kara-
rıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

2. E 1982 Anayasası’na göre TBMM’de yapılan oyla-
malarda özel çoğunluk aranan işlemler şunlardır: 
1- Meclis başkanı ve kamu başdenetçisinin seçimi
2- Anayasanın değiştirilmesi
3- Genel veya özel af ilanı
4- Meclis soruşturmasının istenmesi ve soruştur-
manın açılması kararı
5- Yüce Divan’a sevk kararı
6- Devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşü-
rülmesi
7- Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunda ıs-
rar etmek
8- Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar 
Kuruluna üye seçmek
9- Seçimlerin yenilenmesine karar vermek

3. B 1982 Anayasası’na göre Yargıtay üyeleri, birin-
ci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet 
savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından 
Hakimler ve Savcılar Kurulunca üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay 
üyeleri 6723 sayılı kanun değişikliğine göre 12 yıl 
için seçilir. Bir kimse iki defa Yargıtay üyesi seçile-
mez.

4. C Parlamento kararı, TBMM’nin kanun dışındaki bü-
tün işlemleridir. Parlamento kararlarından yayın-
lanması zorunlu olanlar, Meclis Başkanlığı’nca 
Resmi Gazete’de parlamento kararı başlığı altın-
da yayınlanarak yürürlüğe girer. Para basılma-
sına karar vermek TBMM’nin parlamento kararı 
şeklinde değil kanun şeklinde gerçekleştirdiği bir 
işlemdir. Seçimleri yenilemek, TSK’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesine izin vermek, içtüzük çı-
karmak, olağanüstü hal ilan kararlarının süresini 
uzatmak parlamento kararıdır.

5. D 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali ilde 
Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır ve 
valiyi temsil eder. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı 
yardımcıları görev alanına giren konularda vali-
lere re’sen emir verebilirler. Yetki genişliği yalnız-
ca milli bir kamu hizmetinin ifasında kullanılabilir. 
Mahalli bir hizmet için kullanılamayacağına dikkat 
edilmelidir. 

6. E Anayasa’nın 124. Maddesine göre Cumhurbaş-
kanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişiliğine sahip 
kuruluşlar yönetmelik çıkarabilir. Bu tür soruların 
çözümün kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların 
bilinmesi gerekmektedir. Şıkları incelediğimizde 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kamu tüzel 
kişiliğine sahip olduğunu görmekteyiz. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

7. E İdari işlemin yetki unsurunda ortaya çıkabilecek 
sakatlıklar şunlardır;

 • Yetki gaspı
 • Yetki tecavüzü
 • Ağır ve bariz yetki tecavüzü
 • Fonksiyon gaspı

I. öncülde TBMM tarafında alınması gereken ka-
rar Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için işlem 
fonksiyon gaspıyla sakatlanır.
II. öncülde boşanma kararı mahkemeler tarafın-
dan verilmesi gerektiği için belediye başkanının 
tesis ettiği işlem fonksiyon gaspıyla sakatlanır.
III. öncülde istifa eden memurun idare adına işlem 
yapma yetkisi bulunmadığı için işlem yetki gaspıy-
la sakatlanır. 
Öncüllerin hepsinde verilen sakatlıklar idari işle-
min yetki unsuruna ilişkindir. 

8. B Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknoljik gelişmele-
re ayak uydurarak pandemi sürecinde yüz yüze 
olan eğitim hizmetini EBA sistemi üzerinden onli-
ne vermeye başlaması uyarlama ilkesinin bir so-
nucudur. Uyarlama ilkesi çağın teknik, teknolojik, 
bilimsel sosyal olanaklarının kamu hizmetlerinin 
sunumunda olabildiğince göz önünde bulundu-
rulması ve hizmetin dönemin gelişmelerine uygun 
sunulmasını ifade eder. 

9. C Anayasanın 155. Maddesine göre Danıştay üye-
lerinin dörtte biri Cumhurbaşkanı, dörtte üçü Ha-
kimler ve Savcılar Kurulu tarafından seçilir.

10. A İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 6. maddesine 
göre idare ve vergi mahkemelerinin olmadığı yer-
lerde dava dilekçeleri büyükşehir sınırlarında olup 
olmadığına bakılmaksızın asliye hukuk mahke-
mesi verilir. Asliye hukuk mahkemeleri kendilerine 
gelen dilekçeyi 3 gün içinde idari yargı yerlerine 
tevdi eder. 

11. D Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesine göre, 
taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği 
hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yü-
kümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın 
suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngö-
rülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngör-
düğü neticeyi istememesine karşın, neticenin 
meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu 
halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına 
kadar artırılır. Taksirle işlenen suçtan dolayı ve-
rilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.  
Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, her-
kes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her fa-
ilin cezası zararın ağırlığına göre değil kusuruna 
göre ayrı ayrı belirlendiğine dikkat edilmelidir. 

12. C Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde göre, bir 
suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik 
zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden faz-
la işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. 
Ancak, Kasten öldürme, kasten yaralama, işken-
ce ve yağma suçlarında zincirleme suç hükümle-
ri uygulanmaz. Gerçek içtima hükümleri uygulanır 
ve üç ayrı işkence suçundan sorumlu olur. 

13. E Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm ke-
sinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi ha-
linde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için 
cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. Tekerrür 
halinde hükmolunan ceza, mükerrerlere özgü in-
faz rejimine göre çektirilir. Tekerrür halinde, sonra-
ki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak 
hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, 
hapis cezasına hükmolunur. Müebbet hapis ce-
zasını gerektiren suçlarda 33 yılın ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 
39 yılın iyi halli geçirilmesi halinde şartlı salıver-
me hükümlerinden yararlanılır.   Ayrıca, mükerrer 
hakkında cezanın infazından sonra denetimli ser-
bestlik tedbiri uygulanır. Tekerrür konusunda dik-
kat edilmesi gereken nokta kanunda belirlenen 3 
yıllık ve 5 yıllık sürelerin infaz edilmiş cezalar için 
geçerli olmasıdır. Eğer ceza infaz edilememişse 
sonraki işlenen suçlarda bu süreler dikkate alın-
maz.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

14. C Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, 
cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bil-
giyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve gö-
revin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin 
niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zo-
runlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzeri-
ne, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en 
çok üç ay daha uzatılabilir.

15. B Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan 
şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, 
akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu 
ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini 
saptamak için gözlem altına alınmasına karar ve-
rilir. 

16. D Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın 
müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkala-
rının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu 
kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tâbi tutu-
lamaz. Şüpheli veya sanıkla görüşme yapabilmek 
için vekâletnamenin aranmadığına dikkat edilme-
lidir. 

17. C Dürüstlük kuralının uygulandığı hâller:
 • Hukuki işlemin kuruluşunda 
 • Hukuki işlemlerin yorumunda 
 • Hukuki işlemlerin tamamlanmasında 
 • Geçersiz bir hukuki işlemin, geçerli bir hukuki işle-

me çevrilmesinde (tahvili)
 • Sözleşme öncesi kusur sorumluluğunun tespitin-

de 
 • İşlem temelinin çökmesi nedeniyle sözleşmenin 

yeni koşullara uyarlanmasında) 
 • Yan edim yükümleri ve yan yükümlerin belirlen-

mesinde.
Hakların kazanılması ve bir hukuki sonucun doğ-
ması ise dürüstlük kuralı ile değil, iyiniyet ile ilgi-
lidir.

18. D Sınırlı ehliyetsizler bazı işlemleri hiç yapamaz-
lar. Bu işlemleri bizzat kendileri yapamayacakla-
rı gibi yasal temsilcilerinin rızasıyla da yapmaları 
mümkün değildir. Hatta yasal temsilciler dahi bu 
işlemleri sınırlı ehliyetsiz adına yapamazlar. Bun-
lara yasak işlemler denir. Yasak işlemler, yapıl-
dıkları takdirde hiçbir hüküm ifade etmezler, yani 
“bâtıl”dırlar. Bu işlemlerin neler olduğu MK. m. 
449’da ifade edilmektedir. Bunlar;

 • Önemli bağışlamada bulunma, 
 • Resmi senet ile vakıf kurma, 
 • Kefil olma,
 • Rekabet yasağı sözleşmesi yapma.

Rehin sözleşmesi ise sınırlı ehliyetsizi borç altı-
na sokan bir işlem olmasından ötürü ancak yasal 
temsilcinin rızasıyla yapılabilir. Yasal temsilcinin 
sınırlı ehliyetsizi temsilen bu sözleşmeyi yapabil-
mesi de mümkündür.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

19. C Hangi hâllerin evlenmenin mutlak butlanını gerek-
tireceği, TMK m. 145’de sınırlı olarak sayılmıştır. 
Sayılanların dışındaki bir sebeple evlenmenin but-
lanına karar verilmesi mümkün değildir. Bunlar; 
mevcut evlilik, ayırt etme gücünden sürekli yok-
sunluk, akıl hastalığı ve yasak derecede hısımlık-
tır. Bekleme süresi ve bulaşıcı hastalık ise kesin 
olmayan evlenme engelleridir. Evlilik merasiminin 
resmî memur huzurunda yapılmamış olması ise 
evliliğin butlanına değil yokluğuna sebep olacak-
tır. Zira bu evliliğin kurucu unsurlarından birinde 
eksiklik anlamına gelmektedir.

20. A Eşler, yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle, bir 
mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiy-
le doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken 
malvarlığı değerlerinin de kişisel mal sayılacağını 
kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle 
kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil 
olmayacağını da kararlaştırabilirler. 

21. D Miras sözleşmesini kendiliğinden sona erdiren 
ilk sebep, miras bırakandan önce ölmedir. Buna 
göre, mirasçı atanan veya kendisine belirli mal 
bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ de-
ğilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kal-
kar. Mirasbırakandan önce ölen kişinin mirasçıları 
aksi kararlaştırılmış olmadıkça ölüme bağlı tasar-
rufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde 
ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteye-
bilirler. Miras sözleşmesini kendiliğinden sona er-
diren ikinci sebep eşler arasında yapılan ölüme 
bağlı tasarruflarda söz konusu olmaktadır. Buna 
göre, eşlerden birine, boşanmadan önce yapı-
lan olan ölüme bağlı tasarruflarla sağlanan hak-
lar boşanma davası ile kendiliğinden sona erer. 
Son olarak, kendisine ölüme bağlı tasarrufla bir 
hak sağlanan kişi hakkında mirastan yoksunluk 
sebeplerinden birinin varlığı ölüme bağlı tasar-
rufu kendiliğinden ortadan kaldırmaktadır. Miras 
sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme 
hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uy-
gun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye 
bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları 
uyarınca tek taraflı olarak sözleşmeden dönebil-
mektedir. 

22. D MK m. 684/II bütünleyici parçayı: “Yerel adet-
lere göre asıl şeyin temel unsuru olan, asıl şey 
yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya ya-
pısı değiştirilmedikçe ondan ayrılması mümkün 
olmayan parça” şeklinde ifade etmiştir. Bütünleyi-
ci parça asıl eşya ile bir bütünlük teşkil ettiği için 
bütünleyici parça üzerinde ayrı bir mülkiyet söz 
konusu olamaz. Asıl şeye sahip olan bütünleyici 
eşyaya da sahiptir. Bütünleyici parça tek başına 
tasarruf işleminin konusu olamaz. Bir mal üzerin-
de tesis edilen sınırlı ayni haklar ve şahsi haklar 
bütünleyici parçayı da kapsar. Bir şey bütünleyici 
parça haline gelince, onun üzerideki ayni haklar 
sona erer. Asıl şeyin maliki bütünleyici parçanın 
da maliki olur. Bazı durumlarda bütünleyici par-
ça olma özelliği kanunen kazanılmaktadır. Bun-
ların başında; arazi üzerindeki yapılar, bitkiler ve 
kaynaklar gelir. Bunun yanında doğal ürünleri de 
bütünleyici parça saymıştır. Doğal ürünler de asıl 
şeyden ayrılıncaya kadar ve ayrıldıktan sonra as-
lın malikine aittir. 
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

23. E Ehliyetsizlik, hukuka ve ahlaka aykırılık, başlan-
gıçtaki objektif imkansızlık, şekle aykırılık ve mu-
vazaa sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol 
açan sebeplerdir. Esaslı noktaların üzerinde anla-
şılmamış olması ise kurucu unsurlardaki eksiklik 
olarak nitelendirilir ve yokluk sonucunu doğur-
maktadır.

24. E Devreden alacaklıya, devir olgusundan habersiz 
olarak ifada bulunan borçlu, borcundan kurtul-
maktadır. Alacağın tamamını devreden alacaklı, 
artık borcun tarafı olmaktan çıkacaktır. Alacağın 
kime ait olduğunun tartışmalı olduğu durumlarda, 
borçluya tercih yapmama ve tevdi hakkı tanınmış-
tır. Borçlu tevdi hakkını kullanarak, tekrar ifa ris-
kinden kurtulabilir. Devir ile birlikte üçüncü kişi, 
asıl alacağı fer’ileri ve alacağa bağlı rüçhan hak-
ları ile birlikte iktisap eder. Alacaklının, borçlunun 
ödeme gücünü garanti etmesi ise her devirde de-
ğil, yalnızca ivazlı devirlerde geçerli bir sonuçtur.

25. D Borçlulardan birinin işlemleri, diğer müteselsil 
borçluluların durumunu ağırlaştıramaz. Mütesel-
sil borçlulardan biri, kendi payından daha fazlası-
nı ödediği ölçüde diğer borçlulara halef olacaktır. 
Borcu öderken ortak defileri ileri süremeyen borç-
lu diğer borçlulara rücü imkanını yitirirken, kişisel 
defileri ileri sürmemesi rücü hakkını ortadan kal-
dırmaz. Temerrüt ihtarının her bir müteselsil borç-
luya ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Müteselsil 
borçlulardan birinin borcun tamamını alacaklının 
kendisine olan aynı miktarda borcu ile takas et-
mesi ise bütün borçlulara belirli oranda yansıya-
caktır.

26. D Sözleşme konusu edimin, başlangıçtan itibaren 
objektif olarak imkansız olması hali, TBK md. 27 
uyarınca bir kesin hükümsüzlük sebebidir. Edi-
min sonradan borçlunun kusuru ile ispatlanma-
sı halinde, alacaklı uğradığı zararları ispat etmek 
koşuluyla müspet zararlarının tazminini talep ede-
bilecektir. Sonraki kusursuz ifa imkansızlığı halin-
de ise borçlu, borcundan kurtulacak, aynı oranda 
karşı edim de sona erecektir. Ancak bu hüküm, 
emredici nitelikte olmadığından aksi sözleşme ile 
kararlaştırılabilir. Misli mallar ile cins borcu birbi-
rinden farklı kavramlardır. Cins borçlarında im-
kansızlık gündeme gelmezken, misli mallarda 
imkansızlık mümkündür. Sözleşmenin kuruluşu 
anındaki imkansızlık daha sonra şartların değiş-
mesi ile ortadan kalkarsa sözleşme geçerli hale 
gelemez. Zira sözleşme zaten kesin hükümsüz-
dür.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

27. A Gerçek işleten sıfatı, araç üzerinde filli hakimiyet 
ile ilintilidir. Dolayısıyla, motorlu aracın malikleri, 
mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satın alan kişiler, 
uzun süreli kiracılar ve ödünç alanlar, yolcu taşı-
macılığı ile uğraşan firmalar ve motorlu aracı tes-
lim almış olan rehin hakkı sahipleri, gerçek işleten 
olarak isimlendirilirler. Ancak motorlu araçla ilgili 
işletme sahibi olan tamirciler, ancak farazi işleten 
sıfatını kazanabilirler.

28. B Bir kimsenin kendisine veya üçüncü bir kişinin 
mal ya da şahıs varlığına yönelmiş haksız ve ha-
len mevcut bir saldırıyı defetmek için saldıran ki-
şiye karşı orantılı ve zorunlu bir karşı saldırıda 
bulunması hali yasal savunma olarak isimlendi-
rilmektedir. Burada hukuka aykırı bir fiilden bah-
setmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu eylemi 
gerçekleştiren kişinin haksız fiilinden de bahset-
mek mümkün olmayacaktır.

29. B Acentenin denkleştirme talebi hariç, acentelik söz-
leşmesinden doğan bütün talepler 5 yıllık zama-
naşımı süresine tabidir. Cari hesapla ilgili bütün 
davalar, sözleşmenin sona ermesinden itibaren 5 
yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Haksız reka-
bette zamanaşımı süresi davaya hakkı olan ta-
rafın bu haklarının doğumunu öğrendiği günden 
itibaren 1 yıl ve her hâlde bunların doğumundan 
itibaren 3 yıldır. Türk Ticaret Kanunu’na göre ti-
cari defterler son kaydın yapıldığı takvim yılının 
sonundan itibaren 10 yıl saklanmalıdır. Tescilli bir 
markanın koruma süresi başvuru tarihinden itiba-
ren 10 yıldır. 

30. E 6750 sayılı Kanuna göre ticari işlemlerde tacir, es-
naf, çiftçi, üretici örgütü veya serbest meslek er-
babı gerçek ya da tüzel kişi rehin veren olabilir. 
Kanunda esnaf işletmesi üzerinde de rehin kuru-
labileceği açıkça sayılmıştır. Bu kanuna göre rehin 
hakkının doğabilmesi için rehin hakkının rehinli ta-
şınır siciline tescil edilmesi gerekir. Kural olarak 
bir ticari işletmenin ayrı ayrı malvarlığı değerleri 
üzerinde rehin kurmak mümkündür ve asıl olan 
budur. Ayrı ayrı mallar borcu karşıladığı sürece iş-
letmenin tamamı üzerinde rehin hakkı kurulamaz. 
Dolayısıyla ticaret unvanı üzerinde tek başına re-
hin kurulabilir veya ticaret unvanı kapsam dışına 
çıkarılabilir. Bu Kanuna göre rehinle teminat altına 
alınan alacaklar zamanaşımına uğramaz. 

31. A Kanun koyucu yönetim organı için asgari ve aza-
mi bir sayı öngörmemiştir. Dolayısıyla en az bir 
yöneticinin seçilmesi zorunludur. Ayrıca herhangi 
bir üst sınır söz konusu değildir.

32. C Azlığın haklı nedenle fesih talebinde bulunması 
şirketi kendiliğinden sona erdirmez. Azlık bu ta-
lebinin Asliye Ticaret Mahkemesine bildirir ve az-
lığın talebi üzerine mahkeme, fesih yerine davacı 
pay sahiplerine, paylarının gerçek değerlerinin 
ödenip şirketten çıkarılmalarına veya duruma uy-
gun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme ka-
rar verebilir. Mahkeme fesih kararı verse dahi bu 
sona erme sebebi kendiliğinden sona erme sebe-
bi sayılmaz. 
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

33. B Bütün çeklerin hamiline yazılı olarak düzenlenme-
si mümkündür. Çeke herhangi bir vade kaydı veya 
faiz kaydı konulamaz. Fakat bu kayıtların konul-
ması çekin geçerliliğini etkilemez. Sadece konu-
lan kayıtlar geçersizdir. Çekin muhatap bankaya 
ciro edilmesi geçerlidir ve makbuz hükmünde-
dir. Muhatap bankanın çek defteri veren şubesi-
nin kendi çekini bir başkasına ciro etmesi batıldır. 
Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra 
hüküm doğurur. Çekten cayılmamışsa muhatap 
banka ibraz süresinin geçmesinden sonra dahi 
çeki ödeyebilir. 

34. E Vade, bonoya konulabilecek isteğe bağlı kayıtlar-
dandır. Vade konulmamışsa bono görüldüğünde 
vadeli sayılır. Bonoya protestodan muafiyet kaydı 
da konulabilir. Böylece keşideci veya kaydı koyan 
ciranta protesto masraflarına katlanmak zorunda 
kalmaz. Bütün kambiyo senetlerinde aval vermek 
mümkündür. Dolayısıyla aval kaydı da konulabilir. 
Kambiyo senetleri alacak senetleridir ve senette 
yer alan alacağın para alacağı olması gerekir. Bu 
para birimi yabancı para birimi olabilir ve aynen 
ödeme kaydı da konulabilir. Fakat altın para olma-
dığı için altınla ödeme kaydı konulamaz.

35. C Genel haciz yolunda itiraz sebepleri kural ola-
rak maddi hukuktan kaynaklıdır. Borcun ödendi-
ği, sözleşmenin geçersiz olduğu, alacaklının veya 
borçlunun taraf sıfatı olmadığı, zamanaşımına 
uğradığı gibi. Ancak istisnaen takip hukukundan 
kaynaklı itiraz sebepleri de olabilir; Yetki itirazı ve 
derdestlik itirazı gibi. Derdestlik itirazı, aynı taraf-
lar arasında aynı alacağa ilişkin aynı nedenden 
kaynaklı olarak öncesinde bir takip yapılmışsa 
ikinci takipte derdestlik itirazı ileri sürülebilir.

36. A İlamlı icraya başvurabilmek için alacaklının elinde 
ilam veya ilam niteliğinde bir belge olması gerekir. 
Buna göre;

 • Mahkeme huzurunda yapılan sulhler,
 • Mahkeme huzurunda yapılan kabuller,
 • Para borcu ikrarını içeren düzenleme şeklinde ha-

zırlanan noter senetleri,
 • İstinaf kefaletnameleri,
 • Temyiz kefaletnameleri ve
 • İcra dairelerindeki kefaletnameler gibi belgeler 

ilam niteliğindedir.
Aile Mahkemesi’nin dava devam ederken verdiği 
tedbir nafakasına ilişkin karar ise ara karar niteli-
ğinde olup, ilamlı icraya uygun değildir.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

37. B Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz 5 
gün içinde icra mahkemesine yapılır ve satıştan 
başka icra takip işlemlerini durdurmaz.

38. D İflas masasının temsilcisi olan iflas idaresidir. İf-
lasta malların hangi usulle satılacağını ise 2. Ala-
caklılar toplantısı belirler.

39. D İflas kararı kural olarak müflisin taraf olduğu söz-
leşmelerde bir fesih nedeni oluşturmaz. Kişi iflas 
etti diye karşı taraf sözleşmeyi fesh edemez. İstis-
naen bazı sözleşmeler bakımından; Vekalet, cari 
hesap, adi şirket, hasılat kirası gibi fesih nedeni 
oluşturabilir. 

40. E Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. 
Tasdik edilen konkordato projesinde konkorda-
tonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayı-
cı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde 
mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar 
saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayı-
cı hâle geldiği tarihe kadar devam eder. Bağlayı-
cı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden 
önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet için-
de doğan bütün alacaklar için mecburidir. Birinci 
sırada yazılı (işçi ve nafaka alacakları) imtiyaz-
lı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini 
karşılayan miktardaki alacakları ve amme alacak-
ları konkordato ile bağlı değildir. Dolayısıyla bütün 
imtiyazlı alacaklar değil sadece birinci sırada ya-
zılı imtiyazlı alacaklar bağlı değildir.

Çözüm Bitti.



TG-6. DENEME  Alan Bilgisi
   Hukuk • İktisat • Maliye

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

11 Diğer sayfaya geçiniz.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. C 
Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Kardinal Yaklaşım (Sayısalcılar) Ordinal Yaklaşım (Sırasılcılar)
Faydanın ölçülebildiğini kabul eder. Faydayı “Util”i adını 
verdikleri bir fayda birimi ile ölçerler.

Faydanın ölçülemediği kabul eder. Tüketiciler iki maldan 
birini ötekine tercih edeceklerini ya da farklı gözetmeye-
ceklerini söyleyebilirler.

“Tüketici A, B’den 2 kat daha faydalıdır.” diyebilir. “Tüketici, sadece A, B’den daha faydalıdır ya da A’yı 
B’ye tercih ederim.”, diyebildiği gibi, A ile B arasında 
fark görmüyorum diyebilir.

Fayda ölçülebildiğinden tüketici ya da sahip olduğu son 
birimin faydasını bilebilir.

Fayda ölçülemediğinden, son birimin faydasının (marji-
nal faydanın) belirlenmesi de mümkün değildir.

Fayda objektif bir kavramdır. Bireyden bireye değişmez. 
Aynı maldan eşit miktarda tüketen herkes aynı faydayı 
elde eder.

Fayda subjektif bir kavramdır. Bireyden bireye değişir.

Fayda fonksiyonu, bireylerin çeşitli malların tüketimin-
den elde ettikleri faydaların toplamına eşittir.

Fayda fonksiyonu malların tek tek faydaları toplamından 
oluşamaz.

Mal ve hizmetleri, bu mallardan sağlanan faydanın sayı-
sal büyüklüğüne göre sıralamaya olanak sağlar.

Mal ve hizmetleri, sadece tercih sıralarına göre sırala-
maya olanak sağlar. Tüketici en çok fayda düzeyinden 
en fazla fayda düzeyine sıralama yapabilir.

Marjinal fayda, belirli bir sayısal değerle ifade edilir ve 
ekonomik hesaplarda kullanılır.

Fayda sayısal değerle ölçülemediğinden marjinal fayda-
nın ifadesi ve kullanılması mümkün değildir.

Kardinalistler:
Hemarn Helnrich Gossen (1854),
Stanley Jevons (1871),
Karl Menger (1871) ve 
Leon Walras (1874) ..

Ordinalistler
Edgeworth (1881),
G. B. Antonelli (1886),
Irving Fisher (1893),
Vilfredo Pareto (1906),
R. Hicks (1939) ve 
R. G. D. Allen (1934)

2. B İktisadi modellerde gereksiz detayların ihmal 
edilmesi, on dördüncü yüzyıl filozofu William 
Ockham’a atfen Ockham’ın usturası diye nite-
lendirilir. Ockham’ın usturası modellerin mümkün 
olduğu kadar basit olmaları gerektiğini, iyi model-
lerde gereksiz detayların ihmal edildiğini içerir. 
Modellerde; basitliğin erdemini savunur. Bir olayı 
açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan 
daha basit olanı yani daha az varsayımda buluna-
nı tercih edilmelidir.

3. A Fırsat maliyeti; iktisadi bir seçim yapılırken vaz-
geçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi alternatiftir. 
Ekonomi teorisine göre insanlar ve toplumların ih-
tiyaçları sonsuz fakat kaynakları kıttır. Kısacası ne 
insanlar ne de toplumlar istedikleri her şeyi elde 
edemezler. Bu durumda seçim yapmak zorunda 
kalırlar. Eğer insanlar ve tabi şirketler rasyonelse 
faydası ve getirisi diğerlerinden daha fazla olan 
kararı alır ve tercih kullanırlar. Ancak vazgeçtikle-
ri kararların sağlayacağı getiriler seçtikleri kararın 
fırsat maliyetleri olur. 

4. B Kayıtsızlık eğrilerinin özellikleri şu şekilde sırala-
nabilir.

 • Kayıtsızlık eğrileri üzerindeki her noktada elde 
edilen fayda düzeyi aynı iken, orjinden uzaklaş-
tıkça farksızlık eğrileri artan fayda düzeyini gös-
termektedir. (Orjinden uzaklaştıkça artan fayda 
düzeyini göstermesine kayıtsızlık eğrilerinin mo-
noton artma özelliği denir. Monoton artma, hem 
kardinal hem de ordinal fayda fonksiyonunun or-
tak özelliğidir. Monoton artma farksızlık eğrilerinin 
temel iki özelliğinden birisini oluşturmaktadır ve 
tercihlerin doymazlığı varsayımının sonucudur.)
Kayıtsızlık eğrileri her noktasında negatif eğim-
li eğrilerdir ve mallar arasında ikame ilişkisi söz 
konusudur. (Tercihlerin doymazlığı varsayımı ge-
reği çoğu aza tercih eden ve daha fazla tüketim 
yaparak daha yüksek fayda sağlayan tüketici için 
farksızlık eğrisi pozitif çizilemez eğer çizilirse doy-
mazlık varsayımını ihlal eden kötü mallar söz ko-
nusu olur)

 • Kayıtsızlık eğrileri asla birbirini kesmez. (Tercihle-
rin doymazlığı ve geçişliliği varsayımları gereği). 
Kayıtsızlık eğrileri birbirini keserse geçişlilik var-
sayımı ihlal olur.
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

 • Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dışbükey (konveks) 
eğrilerdir. (Monoton artan bir fayda fonksiyonu 
dışbükey ya da dışbükey benzeri olabileceği gibi, 
içbükey ya da içbükey benzeri de olabilecektir. 
Ancak kardinal fayda teorisine göre, fayda objek-
tif olarak ölçülebilir ve her bir malın yarattığı fayda 
fonksiyonu bu özelikleri taşımaktadır. Kesinlikle 
dış bükey olma farksızlık eğrisinin monoton artma 
özelliğinden sonra temel ikinci özelliği temsil et-
mektedir.) Kayıtsızlık eğrilerinin dışbükey olması 
sonucu marjinal ikame oranı (MRS) eğri boyunca 
azalan bir seyir izler.
Sabit oranlı bir fayda fonksiyonu leontief tipi for-
mundadır.  Tüketici tam tamamlayıcı mallar tüket-
tiğinden iki mal tüketerek dengeye gelir.

5. D İkizkenar hiperbol şeklindeki talep eğrisi üzerin-
deki her noktada esneklik 1’e eşittir. Malın fiyatın-
daki artış aynı oranda talebin azalmasına neden 
olacağından toplam hasıla değişmez. Çünkü top-
lam hasıla maksimum seviyededir.

6. E Talebin fiyat esnekliğini artıran faktörler;
 • Malın zorunlu olmayan mal olması
 • Malın ikamesinin varlığı
 • Malın bütçe içinde payının büyük olması
 • Fiyattaki değişimin uzun zamanda olması
 • Fiyattaki değişimin hızlı yayılması

7. C Piyasa dengede iken gelecekte fiyatın artaca-
ğı beklentisi bugün talebin artmasına ve aynı 
zamanda arzın azalmasına neden olur. Fakat 
hangisinin daha baskın olduğu bilinmediği için üç 
olasılıkla değerlendirilir. 

P

P0

P1

P1

Q  belirsizdir.

P2

P3
3

2

1

E0

S3

S2
S1

S
Sonuç

D1
D

=
Q3 Q0 Q1

Q2

0
Q

8. A Çıktının emek esnekliği (eL) = MP ·
AP
1

L
L

APLmax = MPL eL = 1
 • APL maksimum iken değişmemektedir.
 • APL maksimum iken TPL azalarak artar.
 • APL maksimum iken MPL azalır.
 • APL maksimum iken MPL’ye eşittir.
 • APL maksimum iken AVC minimumdur.
 • APL maksimum iken AC azalır.
 • APL maksimum iken MC artandır.

9. C K

L

Kx

Lx0

A

Q

Q = min (2L, 5K)
TC = 180  w = 2    r = 5

2L = 5K  L = 
2
5K

TC = wL + r·K

180 = 2·
2
5K 5·K+

360 = 10K  K = 36

L = 
2
5  · 36 = 90

Q = min(2L, 5K)
Çözüm küçük olandadır.
2L < 5K  "  Q = 2·L = 2 · 90 = 180
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

10. C P = 100
2
1q-    bireysel talep eğrilerinin yatay top-

lamı alınarak piyasa talep eğrisi türetilir. Bu ne-
denle fonksiyonda q’yu başa çekersek; 
qd = 200 – 2P olur.
qd = 200 – 2P QD = 10 · (200 – 2P)
    QD = 2000 – 20P
    piyasa talep fonksiyonu
Qs = n · qs = 20 · 4P = 80P piyasa arz fonksiyonu
Qs = QD " Piyasa dengesi
80P = 2000 – 20P
100P = 2000 P = 20

11. B Monopolcü firma dengeye MC = MR iken gelir. 
Marjinal hasılayı bulmak için talep denkleminden 
yararlanılır.
TR = P · Q  P = 24 – 0,5Q
TR = (24 – 0,50) · Q
TR = 24Q – 0,5Q2

MR = 
dQ
dTR  = 24 – Q

MR = 24 – Q
MR = MC  MC = 4
24 – Q = 4
       Q = 20
P = 24 – 0,5 · Q
Q = 20 iken
P = 24 – 0,5 · 20 = 14

12. E Vergi hesaplamalarında esneklik değerleri veril-
miş ise şu formülden yararlanılır.

P
e e

e
· T

P
0,3 0,6

0,3 ·12
3
1 4 TL

s d

sT T

T

=
-

=
-

= =

f

e

p

o

Verginin 4 lirası alıcıya yansır iken geriye kalan  
8 lirası satıcıya yansır.

13. A Oligopol piyasasında firmalar üretim kararları-
nı eşanlı alıyorlarsa bu model Cournot modelidir. 
Cournot modelinde piyasa üretimi şu formülle bu-
lunur.
n = firma sayısı

Q
n 1
n

7
6

c = +
=
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

14. D Üretimde negatif dışsallık yaşanıyorsa; marjinal 
dışsal maliyet (MEC) pozitiftir. (MEC > 0)
P MSC

MPB = MSB = (D)

MPC = (S)

Q0

P1

E1

E0
P0

Q1 Q0

MSC : Marjinal sosyal maliyet
MPC : Marjinal özel maliyet

MEC > 0   ise
MSC = MPC + MEC
MSC > MPC
Dışsallığın olmadığı durumda MPC(s) = MPB(D) 
iken denge oluşmuştur.
Negatif dışsallık sonrası sosyal etkin düzeyler 
MSC = MSB noktasında gerçekleşir. Bu durumda 
Q1 < Q0
MSC > MPC’dir.

15. C Tüketici fiyatlarıyla enflasyon, çalışanların ve 
emeklilerin yani tüketicilerin bugünkü ve ilerideki 
tüketimlerini belirleyen en önemli enflasyon bü-
yüklüğüdür. 
Fakat enflasyon, tüketicilerin refah düzeyinde 
meydana gelen olumsuz etkilerini doğru bir biçim-
de ölçemez. Bu doğru ölçememenin altında üç 
neden yatmaktadır. 
Malların kalitelerinde zaman içinde gerçekleşen 
iyileşmeler hesaba katılmayabilir.Bu olaya nitelik 
sapması da denilmektedir. 
Tüketiciler, malların fiyatlarındaki değişmelere 
tepkilerini ikame mallar vasıtasıyla  verirler. Bu 
olay ikame sapması olarak adlandırılır.
Enflasyonun, tüketicilerin refah düzeylerindeki 
bozulmaları doğru biçimde ölçememesinin son 
nedeni olarak hesaplanan sepette yeni tüketim 
mallarına yer verilmemesini ve sonrasında zaman 
içinde diğer mallarda meydana gelecek değişme-
leri hesaba katmamasını gösterebiliriz. Bu olaya 
da yeni ürün sapması denilmektedir.

16. B Okun Yasası’na göre;
U 0,5·(Y 2,25)

U 0,5·(4,25 2,25)

U 1

T

T

T

=- -

=- -

=-

17. C Klasik görüşe göre para talebini belirleyen temel 
faktör gelirdir, paranın dolaşım hızı sabittir, para 
yansızdır ve ekonomi tam istihdamdır.

18. C Ekonomiyi canlandırmak için genişletici politika-
lar uygulanır. Fakat likidite tuzağı söz konusu iken 
para arzının artırılması ekonomik faaliyet hacmi-
ni etkilemez. Yani para politikası etkin değildir. Bu 
nedenle ekonomiyi canlandırmak için genişlemeci 
maliye politikası uygulanması gereklidir. Hükümet 
alımları artırılmalı ya da vergiler azaltılmalıdır.
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15 Diğer sayfaya geçiniz.

19. D Toplam planlanan harcama fonksiyonunun denk-
lemi;
AE = AE0+ (c(1 – t) – m) Y 
Otonom harcamalardaki değişmeler AE fonksiyo-
nunun paralel aşağıya veya yukarıya kaymasına 
yol açar.
c0 artarsa
l0 artarsa
G0 artarsa
TR0 artarsa
T0 azalırsa
X0 artarsa
M₀ azalırsa AE₀ artar ve AE paralel sola kayar. 
Tam tersi durumda paralel sola kayar.
Toplam planlanan harcama fonksiyonu eğimi  
(c(1 – t) – m) 
c (Marjinal tüketim eğilimi) artar,
t (Marjinal vergi oranı) azalır,
m (Marjinal ithalat eğilimi) azalır ise toplam planla-
nan harcama fonksiyonu eğimi ARTAR. (Dikleşir).
Tam tersi durumda ise toplam planlanan harcama 
fonksiyonunun eğimi AZALIR. AE yatıklaşır.

20. A Paranın dolanım hızındaki artış para talebinin 
azalması demektir. Dolayısıyla bu durum para ar-
zının artması gibi etki yaratır ve IS eğrisi değiş-
mezken LM sağa kayar.

21. B Karşılanmamış faiz haddi paritesi:
Bir ulusal tahvilin getiri haddinin (yurtiçi faiz had-
dinin) benzeri bir yabancı varlığın getiri haddine 
eşit olduğu kabul edilirse ulusal faiz haddi (i), yurt-
dışı faiz haddi (i*) ile döviz kurundaki oransal bek-
lenen değişmenin toplamına eşittir.
İ = İ* + döviz kurundaki oransal beklenen değiş-
me.
Karşılanmış faiz haddi paritesi:
Yabancı tahvillerden döviz riskine maruz kalma-
dan da future işlemleri ile getiri elde edilebilir ve 
yurt içi faiz haddi yabancı faiz haddine eşit olur.

22. B Ekonomide toplam talep toplam arz eşitliği tam is-
tihdamda sağlanmışken hem fiyat düzeyinin hem 
de işsizliğin aynı anda artabilmesi için toplam arz 
eğrisinin sola kayması gerekir. Toplam arz eğrisi 
petrol fiyatlarındaki ani artış ile sola kayar. Enflas-
yon ve işsizlik artar.

P
AS1

AS

AD

Y0

P1

E1

E0
P0

Y1 YN

23. D Arz Yönlü İktisat aslında, tüm borçlanma ve ma-
liye politikalarına karşı çıkmakla birlikte eğer ma-
liye politikası ile ekonomiye müdahale etmek 
gerekiyorsa bunun borçlanma ile değil vergi ara-
cılığıyla olması gerektiğini savunur.
Temel Arz Yönlü Yaklaşım vergilerin tüketicilerin 
ve üreticilerin tercih ve kararları üzerindeki etkisi-
nin giderilmesini esas alırken popüler Arz Yönlü 
Yaklaşım; marjinal vergi oranlarının düşürülmesi 
yoluyla vergi hasılatının artırılmasını ve ekonomik 
hayatın canlanmasını öngörür.
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24. E Yaşam boyu gelir ve sürekli gelir hipotezi mikro 
temelli olup zamanlararası tüketim teorisinden tü-
retilmiştir. Bu nedenle tüketim zamanlar arası ter-
cihe bağlı olarak değişir.

25. D M1 = Dolaşımdaki nakit + Vadesiz mevduat (TL) + 
Vadesiz mevduat (YP) " Dar tanımlı para arzı;
M2 = M1 + Vadeli mevduat (TL) + Vadeli mevduat 
(YP) " Geniş tanımlı para arzı;
M3 = M2 + Repo + Para piyasası fonları + İhraç 
edilen menkul  kıymetler 
Para piyasası fonları = B tipi fonlardır.
İhraç edilen menkul kıymetler = Bankalarca 
yurtiçine ihraç edilen 2 yıldan az vadeli menkul 
kıymetlerdir.

26. D Sadece vadesiz mevduatların  ve zorunlu rezerle-
rin olduğu bir ekonomide para çarpanı 1/rd ve kay-
di para çarpanı ise 1/ rd yani eşit olur.

27. D Sürekli para arzı artışları sonucunda yerli paranın 
değeri zamanla yabancı para karşısında düşme-
ye başlar. Bu nedenle bireyler bugünkü satın alma 
gücünü geleceğe aktarmak için değer muhafaza 
aracı olarak döviz bulundururlar yani para ikamesi 
ortaya çıkar.

28. A Enflasyon Hedeflemesi için Gerekli Ön Koşul-
lar

 a) Merkez bankasının bağımsız olması (Araç bağım-
sızlığı, Kamuya kredi açılmasının yasaklanması, 
Enflasyonla mücadele görevinin verilmesine iliş-
kin yasal düzenlemelerin olması şarttır)

 b) Mali baskınlığın olmaması (maliye politikasının di-
siplin altına alınması )

 c) Finansal piyasaların ve finansal sistemin gelişmiş 
olması

 d) Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkinin zayıf 
olması

 e) Enflasyon ataletinin kuvvetli olmaması
 f) Dalgalı kur rejiminin geçerli olması 
 g) Dolarizasyonun düşük seviyelerde olmasıdır.

Enflasyon Hedeflemesinin avantajları
 a) Para politikasının uygulanmasında şeffaflığı arttı-

rır.
 b) Diğer politikalara göre daha anlaşılırdır.
 c) Merkez bankalarının hedefe ulaşabilmeleri adına 

kredibilite ve hesap verme yükümlülüklerini arttı-
rır.

 d) Para otoriteleri fiyat istikrarı hedefi için tüm bilgiyi 
kullanma imkanı yakalar.

 e) Para politikasının ulusal şoklara yönelmesini sağ-
lar, para politikası ülke içi ekonomik duruma göre 
ayarlanır.

 f) Dış şoklardan korunma imkanı sağlar.
 g) Merkez bankalarına araç bağımsızlığı sağlar.

Enflasyon Hedeflemesinin dezavantajları
 a) Katı ve tavizsiz uygulanması gerekir.
 b) Üretim ve istihdam düzeyi istikrarı göz ardı edilir.
 c) Kısa dönemde ekonomik büyüme sınırlanabilir.
 d) Uygulanması gereken esnek döviz kuru rejimi fi-

nansal istikrarsızlığa yol açabilir.
 e) Maliye politikasınının para politikasına göre üstün 

olmasını engelleyemez.

Katı enflasyon hedefleme stratejisinde enflasyon 
oranında dalgalanma meydana gelmez. 
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29. C Stolper-Samuelson Teoremi’ne göre dış ticaret 
başladıktan sonra faktör fiyatlarının göreceli bol 
faktör açısından yükselmesi, kıt faktör yönünden 
düşmesi, bol faktör sahiplerinin reel gelirlerinin 
artmasına, kıt faktör sahiplerinin reel gelirinin ise 
azalmasına neden olur.

30. A Önemsiz olmanın önemi (küçük ülke avantajı), bir 
büyük ülkenin çok küçük bir ülkeyle olan ticare-
tinde dış ticaret hadlerinin büyük ülkenin iç ma-
liyet oranı düzeyinde belirlenmesi ve dış ticaret 
kazançlarının tümüne yakın bölümünün küçük ül-
keye gitmesi durumunu ifade eder. Teoriye göre, 
küçük ülkeler genellikle büyük ülkelerin üretmeye 
çok fazla yanaşmayacağı ve katma değeri düşük 
olan tarımsal ürünlerin üretiminde uzmanlaşarak 
bu ürünlerde gelişmiş ülkelere göre her zaman üs-
tün konumda olacaklardır. Örneğin, Kolombiya’nın 
kahve üretiminde üstün olması gibi.

31. C Bir ülkede yurt içinde üretilmeyen bir mala uygula-
nan tarife hasılat tarifesidir. Burada amaç koruma 
değil gelir elde etmektir. Ayrıca malın değeri üze-
rinden yüzde olarak uygulanan tarife ise advalo-
rem tarifedir.

32. B Dolaysız ya da doğrudan yabancı sermaye yatı-
rımları uzun vadeli sermaye hesabına kaydedilir.

33. D Her bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin saptanma-
sında ve dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik sırala-
masındaki yerini belirlemede en çok kullanılan 
parasal ölçüt gayri safi milli hasıladır. Fiziksel tü-
ketim düzeyini gösteren endeksler, çimento üre-
tim ve tüketimi, elektrik enerjisi üretim ve tüketimi, 
petrokimya ürünleri üretim ve tüketimi parasal ol-
mayan ölçütlerdir.

34. E Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı’na göre 
kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başladı-
ğı dönem kalkış aşamasıdır. Kalkışa hazırlık aşa-
masında toplumda bireysel, kurumsal, ekonomik, 
kültürel ve siyasal değer yargılarında değişmeler 
başlar.
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35. B Harrod’a göre bir ülkedeki tüm üretim faktörleri-
nin kapasitesi ekonominin arz olanaklarını yaratır. 
Bütün olanakların kullanılmasıyla gerçekleştirile-
bilecek büyüme oranına doğal büyüme oranı adı 
verilir. Doğal büyüme oranı, varılacak en yüksek 
büyüme oranıdır.

36. D Barro modelinde kamu sektörü tarafından sağla-
nan mal ya da hizmetlerin üretim faktörlerinden 
biri olduğu varsayılmıştır. Kamusal mallardan ba-
zıları dışsallık yarattığı ve artan getirilere neden 
olduğu ölçüde içsel büyüme etmeni olabilir.

37. E 1970’lerde ithal ikamesi politikasının döviz 
darboğazı yaratmasının nedenleri:

 • 1960 sonrası artan siyasi ve ekonomik istikrarsız-
lık ile anarşi

 • 1973-1. Petrol Krizi
 • Bretton Woods sisteminin çökmesi sonucu dün-

yada esnek kur sistemine geçiş ve Türkiye’nin 
sabit kur sistemi nedeniyle mini devalüasyona gir-
mesi

 • Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’ye uygula-
nan ambargo

 • 1978-2. Petrol Krizi

38. A 1958 İstikrar Kararları:
 • Bütçe açıklarının kapatılması için kamu harcama-

ları kısılmıştır.
 • KİT zararlarını azaltmak için KİT ürünlerine zam 

yapılmıştır.
 • KİT’lerin merkez bankasından finansmanına sınır-

lama getirilmiştir.
 • Merkez bankası kaynaklarına sınırlama getirilerek 

para arzı kontrol edilmeye çalışılmıştır.
 • Devalüasyon yapılmıştır.
 • Döviz alımlarına vergi getirilmiştir.

39. C Türkiye’de 1950-1960 döneminde KİT’lerin özel-
leştirme sözü verilmiş ancak aksine KİT sayı-
sı artmış ve sermayeleri arttırılmıştır. Çünkü özel 
sektörde büyük yatırım yapacak sermaye birikimi 
o dönem için yetersizdi.

40. B Türkiye’de 1923-1930 döneminde 1925 yılı hariç 
bütçe fazlası yaşanmıştır. 1925 yılında bütçe açı-
ğının yaşanmasının nedeni Aşar vergisinin tarımı 
desteklemek amaçlı kaldırılmasıdır.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. C Cehalet perdesi koşuluna göre, toplumdaki kişi-
ler arasında refah aktarımı sağlayan bütün karar-
larda bireyler, kendilerinin ileride hangi konumda 
olacaklarını bilmedikleri için en az iyi durumda 
olana fayda sağlayacak politikaları seçmelidirler. 
Bu koşul maximin strateji olarak adlandırılan stra-
tejinin bir sonucudur. Maximin strateji, oyun teori-
sinde en kötü sonucun minimize edildiği diğer bir 
deyişle kötüler arasında en az kötünün seçildiği 
stratejidir.

2. B Azalan maliyetli endüstriler doğal tekellerdir. Do-
ğal tekellerde marjinal maliyet fiyatlaması yapıldı-
ğı zaman kamu işletmesi etkin üretim miktarına 
ulaşsa da ortalama maliyetler marjinal maliyetle-
rin üzerinde olduğu için zarar ortaya çıkar. Bu du-
rumda sosyal optimumum sağlanabilmesi için 3 
seçenek vardır:

 • Üretimi özel sektöre bırakmak ancak fiyat düzen-
lemesi yapmak

 • Üretimin kamu kesiminde kalması ve marjinal ma-
liyet fiyatlaması yapmak ancak ortaya çıkan zararı 
bütçeden karşılamak

 • Ortalama maliyet fiyatlaması yapmak

3. E Tiebout Hipotezi’nin varsayımları:
 • Seçmenlerin yerel harcama ve vergilere ilişkin be-

lirli bir tercih sepetleri vardır.
 • Tüketici-seçmenler yerel yönetim birimleri arasın-

da serbestçe hareket edebilirler ve aralarında se-
çebilecekleri çok sayıda farklı yerel birim vardır. 
Ancak yerleşilen yerde gelirlerini aynı şekilde elde 
etmeye devam edeceklerdir.

 • Tüketici-seçmenler yerel yönetimlerin sundukları 
harcama ve vergiler hakkında tam ve mükemmel 
bilgiye sahiptir.

 • Yerel yönetim birimleri arasında fayda ve maliyet 
yansımaları yani dışsallık yoktur.

 • Her yerel yönetim biriminin bir optimal büyüklüğü 
vardır ve yerel yöneticiler bu büyüklüğe ulaşma-
ya çalışır.

4. C Küresel kamusal mallar, faydaları tüm ülkelere, in-
sanlara ve kuşaklara yayılan, olumsuz etkileri yine 
sınırlar ve kuşaklar ötesinde olan mallardır. Örne-
ğin; dünya barışı, atmosfer, okyanuslar vb.

5. A Odle’nin Politik Aşamalar Tezi, devletin değişen 
rolünün kamu harcamalarının gelişimini belirleyen 
en önemli etken olduğunu savunur. Odle kamu 
harcamalarının büyümesinde 3 dönemde bahse-
der. Bunlar; geleneksel dönem, geçiş dönemi ve 
sömürgecilik sonrası dönemdir.

6. D Transfer harcamaları, ulusal gelir üzerinde doğ-
rudan doğruya bir etki meydana getirmemek-
te, sadece satın alma gücünün özel kişiler veya 
sosyal tabakalar arasında el değiştirmesine se-
bep olmaktadır. Başka bir ifadeyle transfer harca-
maları, karşılığında devletin mal veya hizmet gibi 
üretim faktörü elde etmediği harcamalar olmakla 
birlikte, ekonomik, sosyal ve mali nedenlerle satın 
alma gücünü bir kısım kişiler veya sosyal grupla-
ra karşılıksız olarak aktaran harcamalardır. Dev-
let bu tür harcamalar karşılığında herhangi bir mal 
ve hizmet elde etmemektedir. Transfer ödemele-
ri kişilere veya firmalara yapılmaktadır. Bu açıdan 
transfer harcamalarını, devlet borçlarının faizi, 
firmalara yapılan sübvansiyonlar, sosyal sigor-
ta yatırımları, sosyal güvenlik giderleri, refah har-
camaları, işsizlik tazminatları, emekli maaşları ve 
kamu borç faiz ödemeleri gibi devletin herhangi 
bir üretim faktörü satın almadan yaptığı harcama-
lardan oluşmaktadır.

7. D Eğitim ve sağlık gibi alanlara yapılan harcamalar 
cari harcamalar arasında yer alır. Fakat söz konu-
su harcamalar beşeri sermayeyi güçlendirmeye 
yönelik katkılarından; daha açık bir ifadeyle, sağ-
lıklı işgücüne yapacakları katkıdan dolayı, yatırım 
giderlerine de benzetilirler ve “kalkınma (yatırım) 
carileri” şeklinde isimlendirilirler. Yatırım carileri, 
genellikle maddi mal üretimine yönelik bulunma-
dıklarından ve sermaye malları biçiminde ortaya 
çıkmadıklarından cari harcama olarak nitelendi-
rilmektedir. Başka bir deyişle, genel idarenin bir 
parçası, dolayısıyla bunlara harcanan ödenekler 
cari harcamaların bir bölümü iseler de, bu harca-
maların ülkenin üretim gücüne katkısı inkâr edi-
lemeyecek kadar açıktır ve etkileri ile faydaları 
aynı dönemde yok olmayıp gelecek dönemlere 
de sarkmaktadır. Bu özellikleri göz önünde bulun-
durularak, faydası genelde bir yılı aşan ve beşeri 
yatırım nitelikli cari harcamalara “yatırım carileri” 
veya “kalkınma carileri” adı verilmektedir.
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8. A Teknik alanda meydana gelen gelişmeler, yeni ih-
tiyaçların doğmasında etkili olmuş, bireysel oldu-
ğu kadar toplumsal boyutta da önemli ihtiyaçların 
karşılanması gereğini yaratmıştır. Telefon, rad-
yo, televizyon, bilgisayar vb. iletişim araçlarının, 
kara, deniz ve hava ulaşımı ile ilgili taşıt araçla-
rının bulunması ve kullanım alanının genişlemesi 
kamu harcamalarının artmasında etkili olmuştur. 
Sağlıkla ilgili hizmetlerin etkin bir şekilde sürdü-
rülebilmesi için bu alandaki teknik gelişmelerin 
izlenmesi ve ülkeye getirilmesi ihtiyacı doğmuş-
tur. Eğitim ve kültür alanında önemli harcamalar 
yapılması, savunma hizmetlerinin etkinleştirilme-
si için teknoloji kullanımı, bütçenin gider kalemle-
ri üzerinde önemli artışlara neden olmuştur. Kısa 
zamanda topluma mâl olan bu gelişmelere ka-
muoyunun talebi de eklenince devlet bu alandaki 
gelişmelerin gereğini yerine getirmek zorunda kal-
mıştır. Türkiye’de kara yollarının ve televizyonun 
gelişimi buna örnek verilebilir. Nitekim motorlu ta-
şıt araçlarının çok kısa bir zamanda yayılması, ge-
niş ve nitelikli kara yollarının artmasında önemli 
ölçüde etkili olmuştur. Televizyonun köylere kadar 
ulaşması; yeni verici istasyonlarının kurulmasını, 
yayınların renklendirilmesini ve kanalların artırıl-
masını sağlamıştır.

9. B Adi (normal) harcamalar ile olağanüstü harcama-
lar ayrımı, yapılan kamu harcamalarıyla ilgili ihti-
yaçların niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Genel 
olarak adi harcamalar, devletin normal kamu hiz-
metlerini karşılamak için yaptığı idare giderlerine 
denir. Bu bakımdan adi harcamalara normal har-
camalar da denir. Olağanüstü harcamalar ise her 
yıl tekrarlanmayan ve devletin yatırım amacıyla 
yaptığı, normal kamu hizmeti çerçevesini aşan 
harcamalardır.

10. C Çarpan (çoğaltan), otonom yatırımdaki bir artışın 
milli gelirde meydana getireceği bir artışı ifade 
eden bir katsayıdır. Çarpan etkisi, devletin kamu 
harcamalarını belirli bir miktarda artırması sonu-
cunda milli gelirin yapılan kamu harcaması tuta-
rından daha fazla artırmasını ifade eder.

11. D 
 • Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgi-

li olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve 
yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere 
posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, ad-
resleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Şu 
kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin da-
ire veya komisyonda yapılması caizdir.

 • Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcileri-
ne, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilen-
lere yapılır.

 • Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, 
müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve ce-
maatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde 
bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. 
Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya temsilcisi 
varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.

 • Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bu-
lunmaması halinde ikametgâh adresinde bu-
lunanlardan veya işyerlerinde memur ya da 
müsdahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yeri-
ne bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin 
görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmama-
sı ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması ge-
rekir.)

 • Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi 
vergi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bunlar-
dan yalnız birine yapılabilir. Şayet tebliğin mevzuu 
olan işe ayrı bir vasi veya kayyım bakmakta ise, 
tebliğ bunlara yapılır.

 • Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapıla-
cak tebliğler kıta komutanı veya müessese ami-
ri gibi en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Bu evrakı 
derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdir-
de üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ ev-
rakında yazılı olması şarttır. Yabancı memlekette 
bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı 
vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya 
o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk 
siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılması-
nı yetkili makamdan ister.

 • Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, 
bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine 
veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin 
yetkili kılacağı memurlara yapılır.
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12. E Ayırma ilkesinin amacı kişilerin ödeme gücü-
ne göre vergi ödemelerini gerçekleştirmeyi sağ-
lamaktır. Artan oranlılık bu amaca ulaşabilmek 
için yükümlülerin gelir düzeyi ile ilgilenirken, ayır-
ma ilkesi gelirin elde edildiği kaynak ile yüküm-
lünün sosyal durumu üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Bir başka deyişle, artan oranlılık gelirin nicelik-
sel (kantitatif) yönünü ön plana çıkarırken; ayır-
ma ilkesi gelirin niteliksel (kalitatif) yönü üzerinde 
durmaktadır. Bu ilkeye göre, emek gelirleri ile ser-
maye gelirleri arasında bir ayırım yapılmakta ve 
sermaye gelirlerinin emek gelirlerine kıyasla daha 
yüksek düzeyde vergilendirilmesi gerektiği ileri 
sürülmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, serma-
ye gelirlerinin emek gelirlerinden daha yüksek bir 
ödeme gücünü yansıttığı düşüncesi vardır. Çünkü 
bu görüşe göre, sermaye emeğe göre daha fazla 
gelir getirme şansına sahip bir üretim faktörüdür. 
Öte yandan, sermaye gelirlerinin sürekli, sağlam 
ve istikrarlı olduğu varsayılmaktadır.

13. A Bireyler çalışma saatleri dışında dinlenmek ister-
ler. Bu isteğe boş zaman talebi denir. Uygulanan, 
yeni konulan veya oranları arttırılan vergiler çalış-
ma sonucu elde edilen gelirler üzerinde önemli öl-
çüde etkili olursa, bireyler boş zaman taleplerini 
arttırabilirler. Başka bir deyişle, mükellefler daha 
az çalışarak gelir düzeylerini vergi sonrası düzeye 
göre ayarlayacaklardır. Böylece verginin etkisini 
gidermiş olacaklardır. Buna verginin ikame etkisi 
denir.

14. B Vergilemenin yeterlilik (verimlilik) ilkesi gereği; 
kamu harcamaları, gerçekleştiği dönemde elde 
edilen vergi gelirleri ile finanse edilmeli, vergiler 
bu harcamalara yeterli olmalıdır.

15. E Toplu muamele vergileri, üretim ve ticaret zinci-
rinin tek halkasından vergi alınmasıdır. İstihsal 
vergisi de yalnızca üretim aşamasında uygulan-
maktadır. Diğer toplu muamele vergileri; toptan 
satış vergisi, perakende satış vergisi ve istihlak 
vergisidir.

16. A Mükellefin kişisel ve ailevi özelliklerinin dikkate 
alınarak vergilendirilmesi subjektif vergiler aracı-
lığıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu vergi-
ler yükümlülerin ödeme gücüne göre ayarlandığı 
hâlde, objektif vergiler doğrudan doğruya vergi-
nin konusunu hedef almakta, yükümlülerin şahsi 
ve ailevi durumlarını göz ardı etmektedir. Subjek-
tif vergiler, mükellefin kişisel ve ailevi durumlarını 
dikkate almak, ailevi durumlarına göre (evli veya 
çocuklu olmak) bazı indirimler yapmak, geliri safi 
olarak kavramak, artan oranları tarifeler uygula-
mak ve ayırım prensibini göz önünde bulundur-

mak yoluyla ödeme gücünün tamamı üzerinden 
alınan vergilerdir. Bu çerçevede özellikle gelir ver-
gisi ile veraset ve intikal vergisi subjektif vergiler-
dir. Buna karşılık objektif vergiler, kişisel ve ailevi 
özellikleri dikkate almaksızın doğrudan doğruya 
iktisadi unsurun hedef alındığı vergilerdir. Örne-
ğin, tüketim vergileri ile bina ve arazi vergileri ob-
jektif vergilerdir.

17. A Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Gerekli 
görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 
oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım almak 
ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantı-
lara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esas-
ları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

18. B Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hiz-
met ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yeter-
sizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen 
hizmetler için, (I) sayılı cetvelde yer alan idareler 
ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merke-
zi yönetim bütçe kanununda gösterilecek olan-
ların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe 
ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek öde-
nek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapma-
ya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Mali yıl içinde yedek 
ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve ida-
reler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on 
beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan 
edilir.

19. C Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi mali yıl ba-
şından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanı tara-
fından TBMM Başkanlığı’na sunulur.

20. E Açıklık ilkesine göre bütçe, açık ve herkes tara-
fından kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. 
Gerek giderlerin ve gerekse gelirlerin nelerden 
oluştuğunun, gerçekleştirilmesi söz konusu kamu 
hizmetleri ile ilgili alternatiflerin değerlendirilme-
sinin nasıl yapıldığının, sahip olunan kamu fon-
larının kullanım şekli ve sosyo-ekonomik yapı 
üzerindeki fonksiyonlarının, teknik bilgi ve araş-
tırmaya ihtiyaç göstermeden ortaya konulabilmesi 
gereklidir.
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21. D Bütçenin ekonomik fonksiyonu, sınırlı kamu kay-
nakları ile sınırsız sosyal ihtiyaçların karşılanmaya 
çalışılmasıdır.

22. E Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi: Buradaki te-
mel mantık; geçmişten kalan kemikleşmiş ve artık 
ihtiyaç duyulmayan harcamaların kaldırılmasıdır. 
Bu sistemde bütçenin önceki yıl bütçeleri ile ilişki-
si kesilir. Yani geçmiş yıllarda yapılan bütçeler hiç 
yapılmamış kabul edilir. Sıfır tabanlı bütçe sistemi 
savurganlığı önler, kaynakların daha etkin kullanı-
mını öngörür. Uzun dönemli planlamayı özendirir. 
Ancak bunların yanında kırtasiyeciliği artıran bir 
sistemdir. İş yükünü artırır. Hazırlık süreci uzun ve 
zor olmakta, süreklilik arz eden kamu hizmetlerini 
ve yıllara yaygın yatırımları hesaba katmamakta-
dır. Bu sistemde bütçenin geleneksel, siyasi, sos-
yal fonksiyonu göz ardı edilir.

23. C Fark ödemeyi gerektiren konversiyonda, tahvil sa-
hibi faiz kazancını koruma altına almak için dev-
lete ek ödeme yapar. Fark ödemeyi gerektiren 
konversiyon, yeni bir borç bulma yöntemi olarak 
kullanılır ancak faiz yükü değişmez. Dolayısıyla 
devletin, uygulama sonunda borç seviyesi yükse-
lirken, faiz ödemeleri aynı düzeyde kalır.

24. D Moratoryum, borç ödemelerinin bir süreliğine dur-
durulması veya ertelenmesidir. Borcun anaparası 
ve faizi temerrüde düşmekle birlikte nakde çevril-
mez. Moratoryum borcu sona erdirmese de azal-
tır. Bir devletin içinde bulunduğu çeşitli ekonomik 
sıkıntılar ve döviz darboğazı gibi nedenlerle, dış 
borçlarını zamanında ödeyemeyeceğini açıkla-
ması moratoryum olarak nitelendirilir. Böyle bir 
durumda, borçlu devletle alacaklılar arasında bir 
anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması 
yoluna gidilmektedir Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde 20 Aralık 1881’de ilk moratoryum ilan 
edilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1930 ve 1958 
yıllarında da yine moratoryuma başvurulmuştur. 
Moratoryuma başvuran ülkelere borç ertelenme-
si, ödeme kolaylıkları ve borç miktarında indirim 
hakkı gibi yeni imkanlar sağlanabilmektir.

25. E Borcun vadesinde ya da vadesinden önce öden-
mesi, bir başka deyişle itfası, amortismanıdır. 
Devletin borcunu geri ödeme görevini yerine ge-
tirmesi, kamuya olan güveni arttıran bir uygu-
lamadır. Çünkü borcun gerek anapara gerekse 
faizlerinin zamanında geri ödenmemesi halinde 
borç verenler, devlete bir daha borç verme konu-
sunda endişe duyarlar.

26. A Süresiz borçlar, borçlanma koşullarında vadenin 
belirtilmediği; devletin anaparayı değil, faizi öde-
meyi taahhüt ettiği; süresiz tahvili satın alanların 
da piyasa faizinin üstünde belirlenmiş bir faiz ora-
nıyla sürekli ve güvenli gelir sağladığı borç türü-
dür. Devlet, uygun gördüğünde süresiz tahvilleri 
piyasadan satın alarak ortadan kaldırabilir.

27. B Ticari bankaların devlet iç borçlanma senetlerini 
alması nakit mevduatlarının devlete borç olarak 
verilmesine neden olur. Bu durumda da bankala-
rın verebileceği kredi miktarında bir azalma ola-
caktır.

28. E Devlet tahvillerini satın alanlara sağlanan ikin-
cil avantajlar:

 • Devlet iç borçlanma senetlerinin kamu ihalelerin-
de teminat olarak gösterilmesi

 • Vergi imtiyazları
 • Vergi borcu ödemelerinde devlet iç borçlanma se-

netlerinin kullanılması
 • Hukuki imtiyazlar

29. A Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:
 • Ödeme
 • Haciz tatbiki
 • Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda 

yapılan her çeşit tahsilat
 • Ödeme emri tebliği
 • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bil-

dirilmesi
 • İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince 

bozma kararı verilmesi
 • Amme alacağının teminata bağlanması
 • Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi
 • İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için 

alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme 
idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müraca-
at edilmesi

 • Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek 
üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme 
planına bağlanması
Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden tak-
vim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden iş-
lemeye başlar.
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30. C Kaçakçılık sayılan fiiller:
 • Hesap ve muhasebe hilesi yapmak
 • İlgisiz kişiler adına hesap açmak
 • Çift defter tutmak
 • Kayıt ve belgeleri tahrif etmek ve gizlemek
 • Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek
 • Naylon fatura düzenlemek
 • Defter ve belgeleri yok etmek, sayfaları kopar-

mak, yeni sayfa ilave etmek
 • Belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca anlaş-

malı olmadığı halde basanlar ve bastıranlar

31. B Ticari ve zirai faaliyet ile uğraşan kollektif şirket 
ortakları ticari kazanca göre vergilendirilir.

32. A 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ticari kazan-
cı dolayısıyla bilanço esasına tabi olanlar envan-
ter defteri, yevmiye defteri ve defter-i kebiri tutmak 
zorundadır. İşletme defterini işletme hesabı esası-
na tabi mükellef tutmak zorundadır.

33. B Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre anonim şirket-
lerin kuruluşunda veya sermayelerini artırdıkla-
rı sırada çıkardıkları payların itibari değerini aşan 
kısmına uygulanan istisna emisyon primi istisna-
sıdır.

34. C Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel 
iletişim vergisi, gümrük vergisi, banka ve sigorta 
muameleleri vergisi harcamalar üzerinden alınır. 
Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi servet 
üzerinden alınan vergilerdir.

35. C Üretim teşvikleri politikası arz yanlı yaklaşıma 
dayalıdır. Bu amaçla stagflasyonda, üretim faa-
liyetleri üzerinden alınan vergiler düşürülmelidir. 
Böylece firmaların maliyetleri düşer, kârları artar 
ve yatırımlar artar. Yatırım artışı bir taraftan istih-
damı arttırarak işsizliği azaltır, diğer taraftan üreti-
mi arttırarak enflasyonu azaltır.

36. B Kısa Dönem Phillips Eğrisi: İşsizlik oranı ile enf-
lasyon oranı arasındaki değişimi gösteren negatif 
eğimli bir eğridir. Beklenen ve gerçekleşen enflas-
yonun birbirlerinden farklı olması stagflasyonun 
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Friedman ile 
Phelps’in analizlerinde iki ayrı Phillips eğrisinden 
söz edilmektedir. Bunlardan biri kısa dönem Phil-
lips eğrisi diğeri ise uzun dönem Phillips eğrisidir.

37. E Transfer harcamalarının genişletici etkisinin, cari 
ve yatırım harcamalarının genişletici etkisi ile aynı 
olabilmesi için transfer harcamalarından yararla-
nanların marjinal tüketim eğilimi 1 ya da marjinal 
tasarruf eğilimi sıfır olmalıdır.

38. E Enflasyonla mücadelede cari harcamalar kısılma-
malıdır. Çünkü cari harcamalarda yapılacak bir kı-
sıntı kamu hizmetinin kalitesinde aşınmaya neden 
olur.

39. D Canlanma konjonktüründe artan işsizlik sigor-
tası prim kesintileri talep artışını engellediği için 
daraltıcı etki ile enflasyon riskini azaltır. Daralma 
konjonktüründe ise yapılan maaş ödemeleri ta-
lep azalışını engelleyerek daraltıcı etkiyi azaltır ve 
durgunluk riskini azaltır.

40. D Yapısal kısıtlar aynı zamanda ekonomik kısıtlar 
olarak da adlandırılır. Fiyat-arz-talep katılığı, yük-
sek işlem maliyetleri, verimsizlik gibi yapısal bo-
zukluklar maliye politikasının başarısını kısıtlar. 
Ekonomik istikrarsızlığın derinliği maliye politika-
sının başarısını kısıtlar. (Yüksek enflasyon, darbo-
ğazlar, kıtlıklar vb.)

Çözüm Bitti.
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