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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER •

1. D Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin 
en az yarısında oy verme gününden en az altı ay 
evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yap-
mış olması şarttır. TBMM’de grubun bulunması 
koşulu 31.03.2022 tarihinde yapılan değişiklikle 
kaldırılmıştır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçe-
si dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat 
kurmayı gerektirir. Seçime katılma yeterliliği elde 
eden parti, bu Kanunda öngörülen ve parti tüzü-
ğünde belirtilen süreler içinde teşkilatlanma yeter 
sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini 
üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma ye-
terliliğini kaybeder.

2. C 2017 yılı 6771 sayılı kanunla yapılan Anayasa de-
ğişikliğine göre, Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda 
görüşülür. Komisyonun elli beş gün içinde kabul 
edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve mali 
yılbaşına kadar karara bağlanır. Teklifin komis-
yonda kabul edileceği süre yetmiş beş gün de-
ğil elli beş gündür. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili 
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cum-
hurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından 
en az yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne sunar. Bütçe kanununun süresinde 
yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe ka-
nunu çıkarılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele-
ri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında 
düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında 
açıklarlar, gider arttırıcı veya gelirleri azaltıcı öne-
rilerde bulunamazlar.

3. D 2017 yılı 6771 sayılı kanunla yapılan Anayasa 
değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı yardımcıla-
rı ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlar-
da yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden 
yararlanır. Bakan yardımcılarının yasama doku-
nulmazlığından yararlanmalarına dair anayasada 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

4. E 2017 yılı 6771 sayılı kanunla anayasada yapılan 
değişikliğe göre; “Askeri Yargıtay ve Askeri Yük-
sek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir 
sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri de-
vam eder.”
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

5. E Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konu-
larda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. 
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölüm-
lerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödev-
leriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar 
ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dü-
zenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla 
düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça 
düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması 
halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarma-
sı durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleri Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaz.

 

   
6. C Belediye Başkanı makamı boşalırsa

 • Vali on gün içinde mecilisi toplar.
 • Geri dönme ihtimali yoksa, meclis yeni bir başkan 

seçer.
 • Geri dönme ihtimali varsa meclis başkanvekili se-

çer.
 • Meclis sistemi seçimi 4 turlu gizli oyla seçer. En 

geç 15 gün içinde tamamlanır.
 • Seçmez ya da seçemezse (Danıştay kararı ile) 

meclis fesh olur. Yerine encümenin memur üyeleri 
gelir. Büyükşehir Belediye / İl Belediyesi ise İçişle-
ri Bakanı atama yapar. İlçe / Belde belediyelerin-
de vali atama yapar.

7. D Kamu yararı vermeye yetkili merciler;
 • Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzel kişisi yara-

rına " Cumhurbaşkanı
 • Birden çok il sınırı içindeki devlet yararına " 

Cumhurbaşkanı
 • Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan proje-

lerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetişti-
rilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla " 
Bakanlık

 • Köy yararına " Köye İhtiyar Meclisi
 • Belediye yararına " Belediye Encümeni
 • İl Özel İdareci yararına " İl Encümeni
 • Devlet yararına " İl İdare Kurulu
 • Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve beledi-

ye yararına " İlçe İdare Kurulu
 

8. C a) Vali atama işleri Cumhurbaşkanı kararı ile oldu-
ğu için iptali Danıştayda olur.
b) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tebliği 
ülke genelinde olduğu için iptal  Danıştayda olur.
c) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının, işlemi 
ülke genelinde olmadığı için iptali Ankara İdare 
Mahkemesinde olur.
d) Danıştay idare dairesi, idari işler kurulu ve Yük-
sek Disiplin Kurulu kararları iptali Danıştayda olur.
e) Cumhurbaşkanı kararı ile olduğu için iptali Da-
nıştayda olur.

9. A İdari yargıda, Danıştayda savcılık kurumu bulu-
nur. İdare,vergi mahkemeleri ve Bölge İdare Mah-
kemelerinde yoktur.

10. D a) İlk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava 
açma süresi 60 gündür(Yanlış)
b) Vergi mahkemelerinde dava açma süresi 30 
gündür(Yanlış)
c) Dava açma süresi, adresi belli olmayanlarda 
son ilan tarihini izleyen günden itibaren 15 gün 
sonra işlemeye başlar(Yanlış)
d) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma 
süresi ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar 
(Doğru)
e) Tatil günleri sürelere dahildir(Yanlış)

11. C Olayda (tehdit ve hırsızlık fiillerinin birleşmesi son-
rasında) yağma suçu vardır. Bu fiilin K ve L ta-
rafından birlikte işlenmesi nedeniyle her ikisi de 
müşterek fail olarak cezalandırılır. Olayda, aynı 
suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi durumu 
olmakla birlikte, yağma suçunda zincirleme suç 
hükümleri uygulanamaz. Bu nedenle failler iki ayrı 
yağma suçundan cezalandırılır. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

12. C Kanunda tanımı verilen suç tipine uygun bir fiil ger-
çekleştirilmesi noktasında, hareket icra (yapma) 
veya ihmal (yapmama) şeklinde kendisini göste-
rebilir. Sadece ihmal şeklinde gerçekleştirilen bir 
hareketin cezalandırılabilmesi için bu hususta ka-
nunda açık bir düzenlemeye gerek yoktur. Önemli 
olan kanunda tanımı verilmiş fiile uygun bir hare-
ketin varlığıdır. (Örneğin, birini alıkoyma fiili, üzeri-
ne kapıyı kilitlemek şeklinde olabileceği gibi kilitli 
bir kapıyı açmamak şeklinde de gerçekleştirilebi-
lir. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu bakı-
mından bunun bir önemi yoktur.)

13. D Hapis cezasının ertelenmesi sonrasında, mah-
kum için belirlenen denetim süresi mahkum olu-
nan ceza süresinden az olmamak kaydıyla en az 
bir yıl en fazla üç yıldır. 

14. D Kanun yararına bozma başvurusu, sanık aleyhi-
ne sonuç doğurmaz. Ancak başvuru sonrasında 
mahkumiyete ilişkin verilen bozma kararıyla sanı-
ğın cezası kaldırılabilir ya da azaltılabilir. 

15. A Herkes tarafından geçici olarak yakalama yapıla-
bilmesi için; kişiye suçu işlerken rastlanması ya 
da suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaç-
ması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini 
belirleme olanağının bulunmaması gerekir.  
Tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlen-
mesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulu-
nan hâllerde, kolluk görevlileri yakalama yetkisine 
sahiptirler.

16. E Davanın reddi kararı, ancak dava açıldıktan sonra 
görevli mahkemece verilebilecek bir karardır.

17. C Gerçek kişiler ve tüzel kişiler gerekli şartları sağ-
layarak hak ve fiil ehliyetine sahip olabilirler.  
Hak ehliyeti: Medeni haklara sahip olabilme, 
haklara ve borçlara sahip olabilme ehliyetine hak 
ehliyeti denir. Hak ehliyetinin başlangıç anı, tam 
ve sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düşüş anı-
dır. Bunun dışında başka bir özelliğe sahip olmaya 
gerek yoktur. Yani herkes hak ehliyeti konusunda 
eşittir. Cenine bile miras kalabilir, mirasın payla-
şımı için bebeğin sağ ve tam doğum anı beklenir. 
Hak ehliyeti için o bebeğin doğmuş olması yeter-
lidir. Fiil ehliyeti, kişinin kendi iradesiyle mede-
ni hakları kullanabilmesi, hak sahibi olabilme ve 
borç altına girebilmesi ehliyetidir. Fiil ehliyetinin 3 
unsuru vardır. Bu ehliyete sahip olabilmek için 3 
unsuru da taşımak gerekir. Ayırt etme gücüne sa-
hip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak.

18. C Mirasbırakan arkasında birinci zümreden mirasçı-
lar ve eşini bırakarak ölmüştür. Bu durumda sağ 
kalan eşin miras payı ¼’tür. Kalan ¾’ü zümre kök 
başları eşit olarak; onlardan ölen varsa altsoyla-
rı paylaşacaktır. Bu soruda sağ kalan eş olan E 
1/4 alır. Kalan 3/4’ü çocukları eşit olarak yani A, B 
ve D 1/4’er paylaşacaktır. Ancak D de mirasbıra-
kandan önce ölmüş olduğu için onun 1/4’lük payı-
nı torunları F ve G 1/8’er olarak alacaktır. Birinci 
zümreden (altsoy) mirasçıları olduğu için ikinci 
zümreye (anne-baba) miras geçmez.

19. D Ayni Haklar (Kişiye eşya üzerinde sonsuz yetkiler 
veren, herkese karşı ileri sürülen haklardır)
Ayni haklar birer mutlak hak teşkil eder.
Tam Ayni Hak; Mülkiyet hakkı (Kişiye eşya üze-
rinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma 
hakkı verir.
Sınırlı Ayni Haklar; Sınırlı ayni haklar 3’e ayrılır 
ve kişiye tam ayni haklarda Kullanma yararlanma 
ve tasarruftan ya birini yada ikisini veren bir haktır.
*İrtifak Hakları;
Kişi/Şahıs üzerine kurulabilen irtifak haklar; İrtifa 
hakkı, Oturma hakkı.
Karışık İrtifak hakları (Hem eşya, hem de kişi üze-
rine kurulabilir), Kaynak hakkı, Üst hakkı.
*Taşınmaz yükü
*Rehin
Geri alım hakkı ise bir nispi haktır. Nispi hakların 
içinde yer alan bir yenilik doğurucu hak niteliğin-
dedir.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

20. C Zilyetliğin kazanılması;
Aslen Kazanma; Bir malı bir başkasından devir 
almadan bizzat ilk biz sahip alıyorsak buna aslen 
kazanma denir. Örneğin: Hırsızlık, sahiplenme, iş-
gal, buluntu, define vs.
Tesisen Kazanma; Ödünç, rehin, kira gibi sebep-
lerle kazanılması
Miras Yolu ile Kazanma; Trekenin, murisin ölme-
si ile varislere geçmesi durumunda kazanılması-
dır.
Devren Kazanma; Bir başkasından devir yolu ile 
geçmesidir. Devreden bellidir.
Devren kazanma; da teslim siz kazanma yöntem-
leri;
Kısa elden kazanma: Mal ödünç, rehin, kira gibi 
sebeplerle elinde bulunuyorken, daha sonra bu 
malın sahibi oluyorsa Kısa elden Teslim denir. (Ki-
racının ev sahibi olması)
Hükmen kazanma: Sattığımız malın hala zilyet-
liği herhangi bir şekilde bizim elimizdeyse buna 
hükmen kazanma denir.  (Sattığımız evde hala 
oturuyor olmamız)
Zilyetliğin havalesi: kısa süreli zilyetliğini verdi-
ğimiz malı, daha sonra malı üçüncü bir kişiye satı-
yorsak buna zilyetliğin havalesi denir.
Olayda ise Mahmut malın asıl zilyetliğini kazan-
sa da, Bülent bakıcı sıfatıyla doğrudan zilyetliğinin 
devam ettirmektedir. Bu durum, hükmen teslim 
oluşturmaktadır.

21. E Kişilik haklarına saldırı durumunda aşağıdaki da-
valar açılır.
Saldırıya Son Verme Davası; Mevcut saldırı var-
ken, bu saldırıyı def etmek için açılan davadır. Sal-
dırı devam ediyorken açılır.
Önleme Davası; Henüz saldırı olmamış, fakat be-
lirtileri varsa, saldırıyı önlemek adına açılan da-
vadır.
Tespit Davası; Saldırı olmuş ve bitmiş fakat etki-
leri devam ediyorsa açılan davadır. Etkilerini tes-
pit etmek için.
Vekaletsiz İş Görme Davası; Kişinin izni olma-
masına rağmen kişilik hakları kullanılarak belli bir 
kazanç elde ediliyorsa açılan davadır.
Tazminat Davası; Kişilik hakları sonucu zarar 
doğmuş ise bu zarar için açılan davadır. Tazminat 
davaları için haksız fiil sorumluluğunun genel şart-
ları aranır. Bu anlamda saldırgan kusurlu olmalı 
ve zararla hukuka aykırı fiil arasında illiyet bağı ol-
malıdır.
Tazminat davalarının açılabilmesi için hem zara-
rın hem de failin kusurunun ispatı gerekmektedir.

22. D Kesin evlenme engelleri, aynı zamanda evlen-
menin mutlak butlan sebebi olan ve Cumhuriyet 
Savcısı dâhil her ilgili tarafından süreye tabi ol-
maksızın ileri sürülerek mahkemece evliliğin son-
landırılmasına sebep olan engellerdir. Bunlar akıl 
hastalığı, yasak hısımlık ve mevcut evliliktir. Kesin 
olmayan evlenme engellerinde ise evlenmeye bir 
engel vardır ancak her nasılsa evlilik yapıldıysa 
geçerlidir, sonlandırılması istenemez. Kesin olma-
yan evlenme engelleri kadının önceki evliliğinden 
sonraki üç yüz günlük bekleme süresi ve eşlerden 
birisinin kanunda yer alan bazı bulaşıcı hastalık-
lardan mustarip olmasıdır. A seçeneğinde evlat-
lığın altsoyuyla evlenme söz konusu olup kesin 
evlenme engeli vardır. B seçeneğinde ise hiçbir 
evlenme engeli yoktur, eski eşin kardeşleriyle ev-
lenmek mümkündür. C seçeneğindeki akıl hasta-
lığı kesin evlenme engelidir. E seçeneğinde eşler 
arasında ayrılık kararı verilmiştir ancak evlilikleri 
halen devam etmektedir. Halen evli olan bir kişinin 
yeni evlilik yapması kesin engel oluşturur. Buna 
karşılık D seçeneğindeki bekleme süresi kesin ol-
mayan evlenme engelidir. A ile B bir şekilde evle-
nirse evlilik geçerlidir.

23. D Hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi aksi ta-
raflarca kararlaştırılmadıkça veya aksi işin ni-
teliğinden anlaşılmadıkça temsil olunanın veya 
temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil 
ehliyetinin kaybı ve iflas hallerinde kendiliğinden 
sona erer. (TBK m. 43/ I) ancak, temsil yetkisi ve-
ren kişi temsilin ölümünden sonra da devam ede-
ceğini beyan etmişse aksi kararlaştırıldığı için 
temsil ölümden sonra da devam eder.

24. B Yenilik doğuran haklar kurucu, değiştirici ve bozu-
cu yenilik doğuran olmak üzere üç kısma ayrılır. 
Bir kimsenin tek taraflı irade beyanı ile yeni bir hu-
kuki ilişki meydana getirebilmesine imkan tanıyan 
haklar kurucu yenilik doğuran hak olarak nitelen-
dirilir. Tanıma beyanı, icazet beyanı, kabul beyanı, 
önalım, alım veya geri alım haklarının kullanılma-
sı kurucu yenilik doğuran haklardandır. Öyle bazı 
haklar da vardır ki, kullanıldıklarında yeni bir hu-
kuki ilişki meydana getirmemekle beraber, mevcut 
bir ilişkinin niteliğinde veya içeriğinde değişiklik 
yaparlar. Bu tür haklara değiştirici yenilik doğuran 
haklar denir. ( Ayıplı malın ayıpsızı ile değiştirilme-
si talebi, aynen ifa yerine tazminat talep edilmesi 
vb. ).  Bazı hakların kullanılması mevcut hukuki 
ilişkiyi tamamen sona erdiriyorsa böyle haklara da 
bozucu yenilik doğuran haklar denir. Dönme, fe-
sih, takas defi, mirasın reddi, boşanma talebi gibi 
haklar bozucu yenilik doğuran hak niteliğindedir.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

25. D Sebepsiz zenginleşme davasında haklı ya da ge-
çerli bir sebep olmamasına ya da sebebin ortadan 
kalkmasına dayalı olarak taraflardan biri diğeri 
aleyhine zenginleşmektedir. (TBK m. 77) sebep-
siz zenginleşmede dava konusu şeyin mülkiyeti 
ve zilyetliği karşı tarafa geçmiş olmasına rağmen 
bu haklı bir sebebe dayanmamaktadır. Şu halde 
mülkiyet hakkının kaybedilmediği ve bu çerçeve-
de istihkak, menkul ya da zilyetliğin iadesinden 
doğan bir dava ile şeyin geri alınmasının mümkün 
olduğu hallerde sebepsiz zenginleşme davası-
nın açılması mümkün değildir. D şıkkında taşınırı 
gasp edilen A’nın henüz telefon B’nin elinde olsay-
dı ona karşı açacağı dava zilyetliğin iadesi ve iyi-
niyetli olsa dahi C’ye karşı açacağı dava menkul 
(taşınır) davasıdır. Bu iki halde de mülkiyet hakkı 
henüz kaybedilmediği için sebepsiz zenginleşme 
davasının açılması mümkün değildir.

26. E Kısmi ifa bölünebilir edimlerde ortaya çıkar. Bor-
cun tamamı muaccel olmuş ve miktarı hususun-
da herhangi bir uyuşmazlık da bulunmuyorsa bu 
durumda alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorunda 
değildir. Ancak alacağın tamamı belli değilse veya 
belli bir kısmının varlığına ilişkin anlaşmazlık var-
sa borçlunun üzerinde anlaşmazlık bulunmayan 
kısmın ifasını teklif etmesi, kısmi ifa sayılmaz. Bu 
halde alacaklı, ifayı kabule yanaşmazsa alacaklı 
temerrüdüne düşer.

27. D TBK m. 184/ I hükmünde açıkça ifade edildiği üze-
re, alacağın devri sözleşmesi yazılı şekil şartına 
tabidir ve bu geçerlilik şeklidir. Alacağın devrini 
vaad için herhangi bir geçerlilik şekli söz konusu 
değildir.

28. C Haksız fiilde  ölüm halinde  uğranılan zararlar; ce-
naze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse 
tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasın-
dan ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile öle-
nin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple 
uğradıkları kayıplardır. Munzam zarar temerrüt fa-
iziyle karşılanamayan yani bu faizi aşan zararla-
rı ifade eder. Para borçlarında borçlu temerrüdü 
durumunda alacaklı bu zararı ispatlamak koşuluy-
la borçludan munzam zararın tazminini isteyebilir. 
Fakat borçlu temerrüde kendi kusuruyla düşmedi-
ğini ispatlayarak munzam zararı tazmin etmekten 
kurtulabilir.

29. D Tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve bel-
geler; su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet 
veya hırsızlık sebebiyle kanuni saklama süresi 
içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği andan 
itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içinde tica-
ri işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesin-
den kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilir.

30. E TTK’da düzenlenen hertürlü konudan doğan işler 
ticari iştir (bono, cari hesap)
Ticari işletmeyi ilgilendiren konular ticari iştir (Avu-
kata vekalet verilmesi)
Tüzel kişi tacirlerin (anonim şirket) yaptıkları bütün 
işler istisnasız ticaridir.
Ticari işletmesi olan adi şirketin ortağı tacirdir fakat 
gerçek kişi tacirin her işi ticari iş değildir. İşin niteliği 
gereği veya açıkça yapılacak beyanla yapılan işin 
ticari olmadığı anlaşılabilir. Ders verme sözleşmesi 
TTK’da düzenlenmediği için mutlak ticari iş değil-
dir. Ayrıca tacirin işletmesini ilgilendiren bir iş olma-
dığı anlaşıldığı için nisbi ticari iş de değildir.

31. A Paylara bölünme; toplam sermaye miktarının sa-
yısı ve nominal değeri belirli olan paylara ayrılmış 
olması demektir. Sermayenin paylara bölünmesi 
sermaye şirketlerinde söz konusudur. Ancak limi-
ted şirket sermaye şirketi olmasına rağmen ano-
nim şirketten farklı olarak sermayede gerçek bir 
bölünme değil hesabî paylara bölünme vardır.

32. B İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiş-
tirilerek anonim şirkete bazı paylara imtiyaz tanı-
nabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve 
oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak 
veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipli-
ği hakkıdır. Yönetim kurlunda belirli gruplara tem-
sil edilme hakkı tanınan paylar da imtiyazlı sayılır. 
Anonim şirket pay sahiplerinin şirketi yönetme ve 
temsil etme yetkisi yoktur ve bu yetki şirket yöne-
tim kuruluna aittir.
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33. D TTK’na göre ticari temsilcinin kendine özel yetki 
verilmeksizin kambiyo taahhüdünde bulunma yet-
kisi vardır. Ancak 5941 sayılı Çek Kanunu’na göre 
gerçek kişi, kişinin temsilci veya vekil olarak bir 
başkasını çek düzenlemek için tayin edemez. Ti-
cari vekilin tacir adına kambiyo senedi düzenle-
yebilmesi için özel olarak yetki verilmesi gerekir. 
Yetkisi olmaksızın ticari vekil kambiyo senedi dü-
zenlerse, o senetten bizzat sorumlu olur. Ancak 
daha sonradan yetkisiz ticari vekile icazet veril-
mesi mümkündür. Bu nedenle “D” şıkkındaki ticari 
vekilin düzenlediği bono geçerlidir.

34. B Bonoda muhatap bulunmadığından kabul de yok-
tur. Kabul sadece poliçede vardır. Bono nama 
veya emre düzenlenebilir. Vadesi belirtilmeyen 
bono görüldüğünde ödenecek vadeli sayılır. Emre 
yazılı olarak düzenlenen bono temlik, tahsil ve 
rehin cirosu ile devredilebilir. Rehin cirosu çekte 
mümkün değildir.

35. E Sükna sınırlı bir ayni hak olup, şahsi irtifaklar ara-
sındadır ve rehin türü değildir. Dolayısıyla rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma hakkı ver-
mez. Taşınmaz yükü sınırlı bir ayni hak olsa da İİK 
anlamında rehin sayılan haklar arasındadır. 

36. C Hacizde bir alacaklı sıra cetvelinin kanuna aykırı 
olarak düzenlendiğini düşünüyorsa veya sıra cet-
velindeki yerini beğenmiyorsa sadece kendisine 
verilen sıraya itiraz etmek istiyorsa şikayet yoluyla 
7 gün içinde icra mahkemesine başvurabilir.

37. E Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda öde-
me emrine itirazın yapıldığı ve bu  itirazın incele-
nip karara bağlandığı yer icra mahkemesidir. Bu 
takip yolunda yapılan itiraz takibi durdurmaz (is-
tisna: satış aşaması durur.)

38. E Taşınır malların yanı sıra taşınmaz malların da 
pazarlıkla satılması mümkündür. Borçlunun tüm 
malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisi ortadan kal-
kar. Kural olarak tacirler iflasa tabidir. İflas yoluyla 
yapılan takiplerde mal beyanı yoktur. Borçlunun 
borca yetecek kadar malı değil bütün malvarlığı 
tasfiyeye tabidir.

39. C İflas idaresinin görevi sona erer. Basit yargılama 
usulüne tabidir. İflas tasfiyesi sona erince karar 
verilir. Borçlunun müflis sıfatını kaldırmaz. İflas 
idaresi son rapor ile birlikte iflasa karar veren asli-
ye ticaret mahkemesinden talep eder.

40. B Adi(iflas dışı) konkordato teklifi asliye ticaret mah-
kemesine, iflas içi konkordato teklifi ise iflas idare-
sine yapılır.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. B
Jevons, “Değer yalnızca nihai düzeydeki faydaya 
bağlıdır.” diyerek emek-değer teorisine itiraz eder. 
Ona göre üretim maliyetleri arzı belirler, arz fayda-
nın nihai düzeyini belirler, nihai fayda düzeyi de de-
ğeri belirler.
Jevons’a göre, son tahlilde bir malın değeri ona har-
canan emeğe değil, nihai kullanıcıya sağlayacağı 
faydaya bağlıdır.

2. B
Post Keynesyen iktisat, toplam talep analizinin dı-
şında, gelir bölüşümünden para teorisine kadar kap-
samlı bir makro model ortaya koymaya çalışmaktadır.
Post Keynesyen İktisat Okulu’nun ana önermeleri;
 • Devlet ekonomide etkin olmalıdır.
 • Ekonomide büyümenin ve gelir dağılımının temel 

belirleyicisi yatırımlardır.
 • Yatırımların kaynağı ise kârlardır.
 • Fiyat piyasada değil; üreticiler tarafından belirlen-

melidir. (Mark up fiyatlama)
 • Enflasyonun nedeni gelir dağılımı mücadeleleridir.
 • Para arzı içseldir.
 • Fiyat düzeyi dışsaldır ve talebe duyarlı değildir.
 • Belirsizlikler beklentiler üzerinde çok etkilidir.

Post Keynesyenler ekonominin dengede olmadığını 
ve yerleşik iktisadın kabullendiği gibi piyasa güçleri-
nin görünmez bir elle düzenlenmediğini savunmakta-
dırlar. Kapitalist ekonomin doğası gereği ve kurumsal 
faktörlere bağlı olarak piyasalar dengesizliğe ve bu-
nalıma eğilimli olacaklardır. Öyleyse devletin düzelti-
ci politikalarla ekonomiye müdahalesi kaçınılmazdır. 
Bu çerçevede özellikle vergi temel politikalar önem 
kazanmaktadır.
Post Keynesyen iktisatçılar şunlardır: Kalecki, Robin-
son, Weintraub, Davidson, Shackle’dir.

3. A
QD = X–Y·P biçiminde verilen negatif eğime sahip 
doğrusal talep eğrisi üzerindeki her noktada eğim 
sabittir. Esneklik değeri fiyat ekseninden miktar ek-
senine ilerledikçe mutlak değer olarak sonsuzdan sı-
fıra gider.

Q

P

0

ed =∞

ed =1

ed <1

ed >1

ed =0

4. C
Marjinal fayda teorisine göre tüketici farklı mallara 
harcanan para birimi başına marjinal faydayı eşitle-
melidir. 
Yani her mala harcanan son liraların marjinal faydası 
eşit olunca tüketici dengeye gelir.
Düşük mallarda gelir etkisi pozitif iken ikame etkisi 
negatiftir.
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6. A

e
dP
dQ

Q
P

e

e

4
80
20

1

·

·

d

d

d

=

=-

=-          

QD = 160 − 4 · 20
QD = 80

dP
dQ 4=-

7. D

L

TPL

1.
BÖLGE

2.
BÖLGE

3.
BÖLGE

L

TPLmax

TPL

MPL
APL

MPLmax
APLmax

APL

MPL

MP =0L

 • Azalan verimler yasası 2. bölgede tamamen ge-
çerlidir. Yani emek istihdamı arttıkça toplam ürün 
azalarak artar, marjinal ürün ise azalır.

 • Ortalama ve toplam ürün üretim yapıldığı sürece 
sııfır ve negatif olamaz.

8. D
Piyasa denge fiyatının üstünde belirlenmiş bir taban 
fiyat bir yandan verimsiz işletmeleri koruyup öte yan-
dan yenilerinin ortaya çıkmasına neden olur ancak 
ikame etkisi nedeniyle piyasa talebinin başka mal-
lara kayması toplumsal refahı arttırıcı değil azaltıcı 
etkiler.
Taban fiyat piyasa denge fiyatının altında belirlen-
mez.

9. C
Tam rekabet piyasasının sahip olduğu homojenlik 
özelliğine göre mallar aynı kalite, aynı görüntü, aynı 
niteliktedir. Yani tam ikame mallardır.

10. E
Tam rekabet piyasasında normal kâr elde eden fir-
manın fiyatı ortalama maliyetinin minimum noktası-
na eşittir.
Normal k r P AC

AC
Q
TC Q Q20 150

â

2

" =

= = - +

AC’nin minimum noktasını bulmak için, Q’ya göre tü-
revini alıp, sıfıra eşitleriz.

dQ
dAC

Q

Q

P AC

P 20 10 150 50

0

2 20 0

10

10 ·2 - + =

=

- =

=

=

=

ya da AC = MC ile de bulunabilir.

MC
Q
TC Q Q

AC MC

Q Q Q Q

Q Q Q

3 40 150

20 150 3 40 150

20 2 10

2

2 2

2

D
D= = - +

=

- + = - +

= =

11. E
Tam rekabetçi firma kısa dönemde eksik kapasite-
de dengeye gelmiş ise zarar söz konusu olup orta-
lama maliyet fiyatı satış fiyatının üstündedir. Ancak 
monopolcü firma kısa dönemde eksik kapasitede 
zarar edebilir.  (PAC > PM) normal kârla çalışabilir  
(PAC = PM) iktisadi kar elde edebilir (PM > PAC)
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

12. D
Monopolcü firmanın toplam gelirini maksimize ettiği 
noktada marjinal hasılası sıfırdır. Marjinal hasıla ise 
talep denkleminin eğiminin 2 katı alınarak elde edilir.
P = 100 − 2Q
MR = 100 − 4Q
TR max iken MR = 0
0 = 100 − 4Q
Q = 25
P = 100 − 2 · 25
P = 50

13. C

Firma talep eğrisi ile piyasa talep eğrisinin kesiştiği 
noktada (A) piyasa dengesi oluşur. Rakip firmaların 
fiyat değişimlerine tepkileri asimetriktir. En iyi politika 
politikasızlıktır. Çünkü firmaların neden fiyat değiş- 
tirmemeleri gerektiğini açıklar.
Dirsekli talep eğrisinin üst parçasındaki fiyat esnekli-
ği alt parçasındaki esneklik değerinden daha büyük-
tür. Esnekliğin dirsek kısmında aniden küçülmesi MR 
eğrisinin sürekliliğini bozar ve MR eğrisinde bir boş-
luk ortaya çıkar.
Chamberlin modelinde piyasa üretimi monopol piya-
sası üretim miktarına eşittir.

14. B
Marjinal sosyal maliyetin, marjinal özel maliyetin al-
tında kaldığı durumda marjinal dışsal maliyet negatif-
tir. Yani 3. kişilerin maliyet azalışı yaşaması üretimde 
pozitif dışsallık sonucu oluşur.
MSC = MPC + MEC
MSC < MPC !  MEC < 0
Tüketimde pozitif dışsal olması için; marjinal sosyal 
faydanın marjinal özel faydadan büyük olması gere-
kir.

15. A
İş gücü = Çalışanlar + İşsizler toplamından oluşur.
Aktif nüfus ise bir ülkedeki toplam nüfusun 15 yaş 
üzerindeki kısmının kışla, hapishane ve hastane gibi 
yerlerde ikamet edenler dışında kalan bölümdür. Ku-
rumsal olmayan sivil nüfus da denir.
Aktif nüfus = Çalışanlar + İşsizler + İş gücüne dahil 
olmayanlar şeklinde ifade edilir.
İstihdam ise “çalışanlardan” oluşur.
Aktif nüfus = İş gücü + İş gücüne dahil olmayanlar

16. B
Fiyat sistemindeki parazitler, yemek listesi maliyet-
leri, ayakkabı - kösele maliyetleri, vergi bozulmaları 
gibi faktörler beklenen enflasyon maliyetleri ara-
sında yer alır. Beklenmeyen enflasyonun azalması; 
işçilerin reel ücretlerinin artması anlamına gelir. Bu 
durum ücretlilerin yani işçilerin lehinedir, satın alma 
gücü reel olarak artar. Yani firmalardan ücretlilere 
doğru servet transferi gerçekleşir. Soruya bakıldığın-
da III ve V nolu maddeler yanlış verilmiştir.

Q

P

P0

Q0

MR

D
d

A
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17. A
GSYİH = C + I + G + X – M
3.000 = 2.000 + 400 + 550 + (X – M)
X – M = 50
Bütçe fazlası  Bs = T – (G + Tr)
   15 = T – 550 – Tr
   T – Tr = 565
Amortisman = Brüt Yatırım – Net Yatırım
       300        =        400      –     100
Net Yurt İçi Hasıla = GSYİH – Amortismanlar
             2.700        =  3.000  –        300
Yd = Y – T + Tr
Yd = 2.700 – 565
Yd = 2.135
Yd = C + S
2.135 = 2.000 + S
S = 135 birim bulunur.

II. Yol

. .
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.
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X M
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18. A
Borç deflasyonu; fiyatlar genel düzeyindeki beklen-
medik bir düşüşün, refahın borçlulardan borç ve-
renlere doğru yeniden dağılması neticesiyle toplam 
harcamaları azaltmasıdır.
Irving Fisher’e göre borç verenler borç alanlardan 
daha az harcama yaparlar. Bu yüzden de sürpriz bir 
enflasyonun negatif olması - gerçekleşen enflasyo-
nun beklenen enflasyondan küçük olması ve buna 
bağlı olarak borç verenlerin beklediklerinden daha 
yüksek bir reel faiz elde etmeleri durumunda ekono-
mideki harcama düzeyi azalır. Bu ise harcama yeter-
sizliği nedeniyle zaten durgunluk içinde bulunan bir 
ekonomide durgunluğu derinleştirir; “borç deflasyo-
nu” oluşur.

19. D
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20. A
Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiya-
tına - değerine nominal döviz kuru denir. Nominal 
döviz kuru; birim yabancı paranın kaç birim ulusal 
para ile değiştirildiğini gösterir. Örneğin; 1$ = 2 ̈  gibi. 
(1 ABD doları 2 ¨ ile değiştirilir.)
Ulusal paranın yabancı para karşısında değer ka-
zanmasına nominal değer kazancı adı verilir.
Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki ortalama 
değişimini gösteren endekse nominal efektif döviz 
kuru denir.
Yurtdışı fiyat düzeyi (P*) ile nominal döviz kuru (e) 
çarpımının yurtiçi fiyat düzeyine (P) oranına reel dö-
viz kuru adı verilir.

Reel döviz kuru = · *
P

e P

Nominal döviz kuru üzerinden (nominal döviz kurla-
rının ticaret ağırlıklı ortalamasını temsil eden bir en-
deks üzerinden) hesaplanan reel döviz kuruna, reel 
efektif döviz kuru denir.
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21. E
LM eğrisini sağa kaydıran etmenler şunlardır:
 • Para arzındaki artış,
 • Otonom para talebindeki azalıştır.

Paranın dolaşım hızının artması ekonomide para 
arzının arttığını veya para talebinin azaldığını 
gösterir. Bu durumda LM eğrisi sağa kayar.

İ

İ0

İ

İ1

İ0

İ1

E0

E1

E0

E1

LM

LM1

Y0

L1

L

m
p

m
p ,L

Y

Paranın dolaşım hızı - ; Para talebi . ; Tahvil arzı -

Tahvil fiyatı -

;

Faiz oranı . , LM sağa kayar.

22. D
Stagflasyon; artan enflasyonla işsizliğin aynı anda 
ortaya çıkması durumudur. Stagflasyon toplam arz 
(AS) eğrisinin sola kayması ile gösterilebilir. Bu du-
rumda fiyatlar genel düzeyindeki (P) artış enflas-
yonu, çıktıdaki (Y) azalış ise istihdamın azaldığını 
(işsizliğin arttığını) ifade eder.

23. E
Yeni Keynesyen görüşe göre ücret ve fiyatlar kısa dö-
nemde yapışkandır. Ücretlerin ve fiyatların değişen 
iktisadi koşullara uyum sağlaması ancak belli bir za-
manın geçmesi ile ortaya çıkar.
Bunun nedenleri şunlardır:
 • Etkin ücret teorileri
 • Uzun dönem sözleşmeler teorisi
 • İçeridekiler - dışarıdakiler modeli
 • Katalog (menü - liste) maliyetleri
 • Fiyatların karışık olarak ayarlanması
 • Toplam talep dışsallıkları
 • Zımni (örtük) sözleşmeler teorisi
 • Süre teorileri
 • Koordinasyon yetersizlikleri

Rasyonel bekleyişler hipotezi: iktisadi birimle-
rin geleceğe ilişkin beklentilerini mevcut bilgilerle 
geleceğe bakarak oluşturduğu ileri süren ve bi-
reylerin aynı hataları tekrarlamayacağını yani sis-
tematik hatalar yapmayacağını anlatan hipotezdir. 
Yeni Keynesyenlerin ücret katılığını açıklamada 
kullanılmaz.

24. D
Yüksek oranlı vergilerin ve devletin ekonomiye mü-
dahalesinin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği-
ni; para arzının reel üretimden fazla olmasının, açık 
bütçe uygulamalarının, yüksek vergi oranlarının enf-
lasyon yaratacağını ileri süren iktisadi görüş ARZ 
YANLI İKTİSATTIR.
Arz Yanlı İktisadi görüş şu düşünceleri savunur:
 • Denk bütçe politikası
 • Devlet müdahalesinin minimum düzeyde olması
 • Vergi oranlarının azaltılması ve kamu harcamala-

rının azaltılması
 • Ekonomide vergi oranlarının azaltılması ile dem 

devletin vergi gelirlerinin arttırılabileceği hem de 
özel sektör yatırımlarının teşvik edilebileceği

 • Enflasyonun temel nedenlerinin; kamu harcama-
ları, bütçe açıkları ve yüksek vergiler olduğu

 • Vergi oranlarının azaltılması ile ekonomide etkin-
lik ve üretim artışı yaşanacağıdır.

Y
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25. D
TCMB ve BİST bünyesindeki piyasalar organize pi-
yasalara örnektir; bankalar arası piyasalar ise tezgah 
üstü yani serbest piyasalara örnektir. İnterbank para 
piyasası TCMB bünyesinde olduğundan organize pi-
yasadır.

 
26. C

Friedman’a göre tüketim sürekli gelirin fonksiyonu-
dur, para yüksek likiditesi nedeniyle fayda sağlar. 
Para yalnızca finansal varlıklarla değil reel varlıklar-
la da ikame edilebilir, paranın dolaşım hızı uzun dö-
nemde istikrarlıdır. Paranın getirisinin sıfır olduğunu 
savunan Keynes’tir.

27. B
Bölünmüş piyasalar teorisine göre farklı vadeli tahvil-
lere ilişkin piyasalar birbirinden kopuk olduğu için bir-
birini ikame etmeleri söz konusu değildir.

28. D
Elde para tutmanın fırsat maliyeti kaybedilen faizdir. 
Faiz oranı düşük olduğunda tahvil fiyatı yüksek oldu-
ğundan tahvil talebi azalır para talebi artar.

29. E
David Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi-
ne göre her iki malda da mutlak üstün olan Hollanda 
otomobilde 2 kat, buğday üretiminde 8 kat üstün olup 
buğdayın karşılaştırmalı üstünlüğünü alıp otomobilin 
karşılaştırmalı üstünlüğünü Türkiye’ye bırakır. Türki-
ye otomobil ihraç ederken buğdayı Hollanda’dan it-
hal eder.

30. C
Stolper-Samuelson Teoremi’ne göre, dış ticaret baş-
ladıktan 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 yol 
açar. Diğer bir deyişle, teoriye göre dış ticaret yurtiçi 
gelir dağılımını göreceli bol faktörün lehine, kıt faktö-
rün aleyhine değiştirir.
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31. B
Gümrük tarifelerinin kısmi denge yaklaşımı kapsa-
mındaki etkileri:
 • Bölüşüm (yeniden dağıtım) etkisi
 • Üretim (koruma) etkisi
 • Gelir etkisi
 • Tüketim etkisi
 • Dış ticaret etkisi

32. A
GATT dünya ticaretinin global olarak serbestleştiril-
mesini esas alır. GATT koruma aracı olarak miktar 
kısıtlamaları yerine tarifelerin kullanılması gerektiği-
ni, tarifelerin de zamanla azar azar indirilmesini ön-
görür. Bu nedenle dövizle ilgili işlemler üzerine ağırlık 
veren değil kısıtlamaları kaldırmayı amaçlayan söz-
leşmedir.

33. A
İçsel büyüme modellerinin, dışsal büyüme modelle-
rinden (Harrod - Domar büyüme modeli ve Solow bü-
yüme modeli) temel farkı teknolojinin model içinde 
belirlenen bir değişken olmasıdır başka bir ifade ile 
teknolojinin içsel olmasıdır.

34. E
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35. D
Çalışan bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi  
sayısını ifade eden bağımlılık oranı

ç ›fl ü
ç ›fl ü

·
al ann fus

al mayann fus
100 şeklinde hesaplanır.

Ekonomik büyümeyle beraber düşen bağımlılık oranı 
ekonomik kalkınmayı ifade eder.

36. A
Dinamik verimlilik kuramına göre dış ticaret ile piya-
salar genişler, uluslararası uzmanlaşma artar, maki-
ne kullanımı ve teknik buluşlar hızla yayılır sonuçta 
dış ticarete katılan her ülke ekonomik yönden geli-
şip kalkınır.
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37. E
1960 - 1980 yılları ülkemizde ithal ikameci sanayileş-
meye dayalı beş yıllık kalkınma planları, iç pazarın 
dış rekabete karşı korunduğu ara ve yatırım malı üre-
timinin yapıldığı planlı dönemdir. E şıkkında anlatılan 
dönem ise 1980 sonrası dönemdir.
1980 sonrası yıllar; ülkemizde dışa açık, ihracata 
dayalı kalkınma politikalarının uygulandığı, serbest 
kambiyo rejimi, özelleştirme ve ekonomik liberalizm 
dönemidir.

38. B
Türkiye ekonomisinde 1989 yılında TCMB’nin çı-
kardığı “32 sayılı kararla”; Sermaye ve finans ha-
reketleri serbest bırakılmıştır.
 • Türk lirası ve yabancı paraların dolaşımı üzerinde-

ki kısıtlamalar kaldırılmıştır.
 • Türkiye’de yerleşik kişilere döviz satın alma ve bu-

lundurma izni verilmiştir.
 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtiçi ve yurtdışından 

döviz kredisi almalarına izin verilmiştir.
 • Dışarıda yerleşik kişilere Türk menkul kıymetlerini 

alma ve satma hakkı verilmiştir.

39. B
2001 yılında hazırlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programının amaçları:
 • Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması
 • Dalgalı kurla enflasyonla mücadele
 • Bankacılık sektörünün reel sektörle sağlıklı ilişki-

sinin kurulması
 • Kamu kesiminde reformların yapılması
 • Sürdürülemez iç borç sorunuyla mücadele
 • Mali disiplini sağlama
 • KİT’leri özelleştirme
 • Büyümeyi arttırma
 • Faizleri düşürme
 • Faiz dışı fazlanın elde edilmesi

40. B
Türkiye’de enflasyonun üç hanelere ulaştığı yıl 1994 
yılıdır. Enflasyon %149,6 rakamına ulaşmıştır.

Yıllar: Enflasyon oranları (%)
1992 61,4
1994 149,6
1995 64,9
2008 10,44
2009 6,5

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. D Downs’un Demokrasinin Ekonomik Teorisi; de-
mokrasilerde seçimle iş başına gelen siyasi idare-
lerin davranış modelini incelemiştir. Hükümetlerin 
maliye politikaları ile ulaşmak istedikleri tek amaç 
oy maksimizasyonudur. Bu da kamu harcamaları 
politikası ile sağlanır. Dolayısıyla kamu harcama-
larının sağladığı marjinal oy kazancı vergilerin ne-
den olduğu marjinal oy kaybına eşit olana kadar 
harcama politikasına devam edilmelidir.

2. A Devlet toplum bireyleri açısından fırsat eşitliği ve 
sosyal adaleti gözeterek, itfaiye veya ambulans 
hizmetlerinin, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal 
mal ve hizmetlerin üretimini üstlenir.

3. C Erdemli (merit) mallar, özel malların özelliğini ta-
şımakla birlikte tamamen piyasaya bırakıldığında 
talebin yetersiz kaldığı mallardır. İlk kez R. Musg-
rave tarafından açıklanmıştır. Erdemli malları sos-
yal devlet ilkesine göre kamu kesimi üretir.

4. B Rawls’ın sosyal refah fonksiyonuna göre, toplum-
sal refahın artması için  toplumdaki en düşük ge-
lirlinin refahının artırılması gerekir. Yani toplumda 
en kötü durumda olan bireyin refahını artıran poli-
tika uygulanmalıdır.

5. C Yatırım harcaması, üretime ve üretim malları alı-
mına yönelen harcamalardır. Örneğin, ulaştırma, 
haberleşme, altyapı tesislerinin kurulması, okul, 
sağlık ocağı inşası veya büyük onarım giderleri; 
AR-GE, etüt ve proje giderleri, taşıt alımları vb.

6. D Sermaye birikimini hızlandırmak için 
devlet bütçesinin öncelikle küçük tu-
tulduğunu, ancak daha sonra sermaye sahiple-
rine yönelik kârlı kamu siparişlerinin artması ve 
biriktirilmiş özel servetlerinin korunması ama-
cıyla kamu harcamalarının arttığını ileri süren   
J. O.Connor’dur.

7. B Fonksiyonel sınıflandırmada; devletin harcama ile 
ulaşmak istediği ekonomik ve sosyal amaçlar ve 
hedefler esas alınmaktadır.

8. E Genel bütçeden Düzenleyici ve Denetleyici Ku-
rumlara yapılan hazine yardımları mali transferle-
re örnek olarak verilebilir.
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18 Diğer sayfaya geçiniz.

9. D Transfer harcamaları; mal ve hizmet alımına yö-
nelmeyen harcamalardır.

10. E Sermaye teşkili transfer harcamalarının gayri-
menkul karşılığı vardır.
Verimli Harcamalar:

 • Milli gelirde artışa neden olan harcamalardır.
 • Ülkenin üretim kapasitesini artıran harcamalardır.
 • Özel kesimin üretim kapasitesini artıran harcama-

lardır.
 • Kamu kesiminin üretim kapasitesini artıran harca-

malardır.
 • Vergilerde  artış yaratan harcamalardır.
 • Kendini amorti eden harcamalardır.

11. D Gelir dağılımında adaleti sağlamak amaçlı vergi 
alınması modern maliyecilerin savunduğu bir gö-
rüştür. Modern maliyecilere göre vergi hem fiskal 
(mali) hem de ekstra fiskal (mali olmayan) amaçla 
kullanılır.

12. C En az geçim indirimi uygulama teknikleri
 • Matrahtan indirim yöntemi
 • Vergiden indirim yöntemi, dekot yöntemi
 • Bölme (katsayı) yöntemi

13. A Vergi dampingi, devletlerin yatırımları kendi ülke-
lerine çekmek ve yabancı yatırımcıları cezbetmek 
için vergi oranlarını düşürmeleridir.

14. D Vergi mükellefi, üzerine vergi borcu terettüp eden  
(düşen) gerçek ya da tüzel kişidir. Aynı zamanda 
vergi borçlusu, vergi yükümlüsü ve kanuni mükel-
lef olarak da adlandırılır.

15. A Vergi piramidi, bir malın vergilendirilmiş kısmının 
üst üste birkaç kez vergilendirilmesi sonucu olu-
şan aşırı vergileme durumudur. Yani verginin ver-
gisinin alınmasıdır.

16. B Mali aldanma, vergi yükümlülerinin kendileri için 
sunulan kamusal mal ve hizmetlerin kendilerine 
ek maliyet getirdiğini fark edemeyerek, bu mal ve 
hizmetlere taleplerini artırmalarıdır.
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17. A Re’sen tarhiyatı gerektiren durumlar,                                                                                                             
 • Kanuni süresi geçtiği halde beyanname verilme-

mişse
 • Defterlerin veya beyannamenin gerçeği yansıtma-

dığını gösterir deliller varsa
 • Tutulması zorunlu defterlerin hepsi veya bir kısmı 

tutulmamış ya da tasdik ettirilmiş veya vergi ince-
lemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir se-
beple ibraz edilmemişse

 • Beyanname verilmiş ama vergi matrahına ilişkin 
bilgiler gösterilmemişse

 • İlgili kişiler tarafından belgeler hazırlanmamış 
veya onaylanmamışsa

18. D Gelir Vergisi Kanununa göre, satın aldığı araziyi 
iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde parselle-
yerek bu süre içinde veya daha sonra satan ki-
şinin bu satışlardan elde ettiği gelir ticari kazanç 
sayılır.

19. E Kaçakçılık suçu için uzlaşma talebinde bulunula-
maz.

20. C Beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk fişinin kesil-
mesi ile tarh, tebliğ ve tahakkuk aynı anda gerçek-
leşir.

21. B Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye 
içinde bulunmayan kurumların, Türkiye’de elde 
etmiş oldukları vergiye tabi kazançlarının bazı 
“diğer kazanç ve iratlar’’ dan ibaret olması duru-
munda verilmesi gereken beyanname türü özel 
beyannamedir.

22. C Veraset ve intikal vergisi 3 yıl boyunca Mayıs ve 
Kasım olmak üzere iki taksitte ödenir.
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23. A İç borç, ülke içindeki kişi ve kurumlardan ulusal 
para cinsinden yapılan borçlanmadır.

24. A Kısa vadeli borçlanmanın temel amacı kısa dö-
nemli nakit dengesini sağlamaktır.

25. D Ariyere borçlar, özel sektörün yaptığı ithalatın dö-
viz karşılığını Merkez Bankasına yatırdığı halde 
bankanın döviz kıtlığı nedeniyle biriktirdiği, trans-
fer edemediği dolayısıyla devletin dış borcuna dö-
nüştüğü ithalatçıların döviz borçlarıdır.

26. E Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4749 sayılı Kamu Fi-
nansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkındaki Kanuna göre Türkiye’ de devlet borç-
larında borçlu taraf olarak Türkiye Cumhuriyeti 
adına yükümlülük altına girer.

27. B 

28. C Hazine kefaletine haiz bonolar; merkezi yönetim 
bütçesi dışında kalan ekonomik faaliyette bulunan 
KİT’ler gibi özerk bütçeli kuruluşların finansman 
sıkıntısı halinde hazine güvencesi altında bono 
çıkarmak suretiyle Merkez Bankasından alınan 
avanslardır. Ancak 2001’de kaldırıldı.
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29. E Adalet ilkesi adında bir bütçeleme ilkesi yoktur.

30. A Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı genel bütçeli kuru-
luştur.

31. A Genel uygunluk bildirimi, dış denetim raporla-
rı, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu 
dikkate alınarak hazırlanır.

32. B Cumhurbaşkanı, merkezi yönetim bütçe teklifi ile 
milli bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl 
başından en az yetmiş beş gün önce, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunar.

33. A Cumhurbaşkanlığı, merkezi yönetim bütçe kanu-
nu teklifinin hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili 
kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlan-
masından sorumludur. 

34. E 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nununun 32. maddesine göre; bütçelerden yapı-
lacak gider işlemi, harcama yetkilisinin harcama 
talimatı ile başlar.
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35. B Deflasyonist dönemde uygulanan genişletici poli-
tikaların işsizliği azaltması maliye politikası amaç-
ları arasındaki çatışmalardan biri değildir.

36. D Bütçe açığı ve denk bütçe politikası genişleticidir 
ve enflasyonla mücadeleye uygun düşmez.

37. A Dışa açık bir ekonomide sabit döviz kuru sistemi 
ve tam sermaye hareketliliği durumunda gelir ve 
istihdam üzerinde maliye politikası tam etkindir.

38. D Artan oranlı tarife yapısına sahip olması, geniş ta-
banlı olması ve esnekliği yüksek olması gibi ne-
denlerle otomatik istikrar sağlayıcılığı en yüksek 
olan vergi kişisel gelir vergisidir.

39. B Yatırım talebinin faiz esnekliği yüksek iken (IS ya-
tık) üretim ve istihdam ancak para politikası araç-
ları kullanılarak arttırılabilir.

40. C 
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Çözüm Bitti.
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