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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. E 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hallerde, sa-
vaş ve seferberlik durumunda temel hak ve öz-
gürlükler kısmen veya tamamen durdurulabilir. Bu 
dönemlerde durdurulamayan haklara sert çekir-
dek haklar denir. Sert çekirdek haklar şunlardır: 
Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meyda-
na gelen ölümler hariç yaşama hakkına doku-
nulamaz. Maddi ve manevi varlığın bütünlüğüne 
dokunulamaz. Kimse, din, vicdan, düşünce ve ka-
naatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan 
dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürü-
tülemez. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanın-
caya kadar kimse suçlu sayılamaz. Haberleşme 
hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği sert çekirdek 
hak değildir.

2. D 1982 Anayasası’na göre tekrar seçilen milletveki-
li hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 
basit çoğunlukla yeniden dokunulmazlığı kaldır-
masına bağlıdır. Seçimden önce veya sonra suç 
işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin ba-
sit çoğunluğunun kararı olmadıkça tutulamaz, 
tutuklanamaz, yargılanamaz ve sorguya çekile-
mez. Milletvekilinin aranamaması dokunulmaz-
lık kapsamında yer almaz. Ağır cezayı gerektiren 
suçüstü halinden ötürü milletvekilinin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek yoktur 
çünkü bu durum dokunulmazlığın istisnasıdır ve 
milletvekili dokunulmazlıktan yararlanamaz. Mil-
letvekili hakkında seçimden önce veya sonra 
verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi mil-
letvekilliğinin sona ermesine bırakılır ve zamana-
şımı işlemez. TBMM’deki siyasi parti gruplarınca, 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapıla-
maz ve karar alınamaz.

3. B Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aksi belirtilme-
dikçe Resmi Gazete’de yayımlandığı an yürürlüğe 
girer. Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriy-
le ilgili Meclisin onayı aranmaz. Olağan Cumhur-
başkanlığı kararnameleriyle kişi hakları ve siyasi 
hak ve ödevlerde herhangi bir düzenleme yapı-
lamaz. Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
kanun hükmünde değildir ve hiyerarşide kanunla-
rın altındadır ve kanunlara aykırı olamaz. Olağan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenen 
bir konuda Meclis sonradan kanun çıkarırsa, ön-
ceden çıkarılmış olan Cumhurbaşkanlığı kararna-
mesi geçersiz olur.

4. C 1982 Anayasası’na göre Yüce Divan’da savcılık 
görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya ve-
kili yapar. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfa-
tıyla baktığı davalar dışındaki tüm işlemleri dosya 
üzerinden karara bağlar. Yüce Divan kararları ke-
sin değildir ve yeniden inceleme başvurusu genel 
kurula yapılabilir. TBMM başkanı ve Genelkurmay 
başkanının Yüce Divan’da yargılanması Anayasa-
da 2010 yılında yapılan değişiklikle düzenlenmiş-
tir. Yüce Divan’da her türlü suç işlediği iddiasıyla 
yargılanabilen tek makam Cumhurbaşkanıdır.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

5. E Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anayasada 
yer almamaktadır. Yanıt, E seçeneği

6. D Belirli bir kişi hakkında yeni bir hukuksal sonuç ya-
ratan ya da mevcut bir hukuksal durumu değişti-
ren veya kaldıran işlemlere inşai işlem denir.

7. D Bir taşınmazın idare adına tescili ve bedel tespi-
ti için açılan dava 4 ay içerisinde sonuçlanmazsa 
tespit edilen bedele kanuni faiz işletilir. Yanıt D se-
çeneği

8. C İhale üzerine kalan istekliden sözleşmenin yapıl-
masından önce kural olarak ihale bedelinin yüzde 
altı oranında teminat alınır. Yanıt, C seçeneği

9. B Görevine son verilen bir kamu görevlisinin açaca-
ğı davada yetkili mahkeme son görev yaptığı yer 
idare mahkemesidir. Yanıt, B seçeneği

10. A Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az 
otuz gün önce taraflara gönderilir. Yanıt, A seçe-
neği

11. D Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmayan ço-
cuklarda üstü sınırı 5 yılı aşmayan suçlar hariç tu-
tuklama kararı verilemez. Yanıt, D seçeneği

12. A Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesine göre, Beş 
yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet 
halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren 
beş yıl, Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da 
adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu ceza-
nın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten 
sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Ya-
nıt,  A seçeneği

13. B Türk Ceza Kanunu’nun 73. Maddesine göre, 
Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören ki-
şinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gel-
miş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da 
vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mah-
kemesinde de dava açamaz. Yanıt B seçeneği

14. E Ceza Muhakemesi Kanunu’nda olağan ve olağa-
nüstü kanun yolu olmak üzere iki tür kanun yolu 
bulunmaktadır. Olağan kanun yolları, itiraz, isti-
naf, temyiz, olağanüstü kanun yolları, yargılama-
nın yenilenmesi, Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, 
kanun yararına bozma. Yanıt, E seçeneği

15. A Ceza Muhakemesi Kanunun 135. Maddesine 
göre tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu 
süre, bir ay daha uzatılabilir. Yanıt, A seçeneği

16. C Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182. Maddesine 
göre, Duruşma herkese açıktır.  Genel ahlâkın 
veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerek-
li kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya 
tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar 
verilebilir. Duruşmanın kapalı yapılması konusun-
daki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada 
açıklanır. Yanıt C seçeneği
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

17. D Somut olayda eşya elden rıza ile çıkmıştır. Sonra-
sındaki her zilyetlik devri de rıza il gerçekleşmiş-
tir. Rıza zinciri hiç kopmadığı için C, emin sıfatıyla 
zilyet durumundadır. D, eğer iyiniyetliyse, emin sı-
fatıyla zilyetten kazandığı eşya üzerinde mülkiyet 
hakkını kazanacak ve iyiniyeti korunacaktır. D bi-
sikletin asli ve doğrudan zilyedidir. C’nin eşya üze-
rinde ödünç hakkını kazanabilmesi ise mümkün 
değildir. Zira iyiniyetle yalnızca ayni haklar kaza-
nılabilmektedir.

18. B Hâkim adaylığı ve diğer kurum sınavlarında, 
kişiler hukukunda en çok sorulan, sınırlı eh-
liyetsizlerin hukuki işlem ehliyetine ilişkin 
soru tarzıdır. Bu nedenle, sınavlara hazırla-
nan adayların, sınırlı ehliyetsizlerin izne ya 
da icazete ihtiyaç duydukları, tek başlarına 
yapabilecekleri ve hiç yapamayacakları (ya-
sak işlemler) işlemleri göz ardı etmemeleri 
gerekmektedir. Sınırlı ehliyetsizler satım, kira, 
istisna (eser) sözleşmeleri gibi kendilerini borç al-
tına sokan hukuki işlemleri kendi başlarına yapa-
mazlar. Kural olarak bu gibi hukuki işlemler sınırlı 
ehliyetsizler namına yasal temsilcileri tarafından 
yapılır. Yasal temsilciler, “veli” ve “vasi”lerdir. Ya-
sal temsilci rızasını hukuki işlem yapılmadan 
önce verebileceği gibi, işlem yapıldıktan sonra 
da açıklayabilir. Sınırlı ehliyetsiz, kendisini borç 
altına sokan hukuki işlemleri, yasal temsilcisinin 
izni olmadan yaparsa, bu işlemler tek taraflı bağ-
lamazlık yaptırımına tâbi olurlar; yani karşı taraf 
bu işlemlerle bağlı olduğu halde, sınırlı ehliyetsiz 
bağlı değildir. Bu işlemlerin sınırlı ehliyetsizi de 
bağlayabilmesi için, yasal temsilcisinin sonradan 
rızasını açıklaması, yani icazet vermesi gereklidir. 
Yasal temsilci icazet verirse, bu işlemler yapıldık-
ları andan itibaren sınırlı ehliyetsizi de bağlayan, 
yani onun için de “geçerli olan” bir işlem haline ge-
lirler (MK m.451/I).

19. B Önemle uyardığımız üzere, bu tarz sorularda 
adayların en çok dikkat etmesi gereken husus, “ki-
şisel malların gelirleri”nin edinilmiş mal olmasıdır. 

20. E Babalık karinesi âdi karinelerdendir, yani aksini 
ispat etmek mümkündür. O hâlde bir baba, evli-
lik içinde doğan veya evlilik içinde ana rahmine 
düşmüş, yani evliliğin sona ermesinden itibaren 
üç yüz gün içinde doğmuş olan çocuk hakkında 
geçerli olan bu karineyi çürütebilir; ancak, bunu 
bir dava ile yapmak zorundadır. İşte buna soy-
bağının reddi, davaya da soybağının reddi dava-
sı adı verilmektedir. Koca, bu davayı doğumu 
ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı 
sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bu-
lunduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde açmazsa dava hakkı düşer (Anayasa 
Mahkemesi’nin 25.06.2009 tarih ve 2009/96 
sayılı ve 07.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren 
kararı uyarınca Medeni Kanun’un 289. mad-
desinin 1. fıkrasında yer alan “... her hâlde 
doğumdan başlayarak 5 yıl” ibaresi iptal edil-
miştir). Adayların, bu konuda çıkabilecek so-
rularda, “her hâlde doğumdan başlayarak 5 
yıl” tuzağına düşmemeleri gerekmektedir.)

21. B Medeni Kanun’n 511. maddesine göre, mirastan 
çıkarılan mirasçı, terekeden bir pay talep ede-
meyeceği gibi, tenkis davası da açamaz (MK 
m.511/I). Ancak, mirasbırakan tarafından başka 
türlü tasarrufta bulunulmuş olmadıkça, mirastan 
çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbı-
rakandan önce ölmüş gibi, mirastan çıkarılanın 
varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mi-
rasçılarına kalır (MK m.511/II).  Mirasçılıktan çıka-
rılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan 
önce ölmüş gibi saklı payını istemek hakkına sa-
hiptir (MK m.511/III). 
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

22. B Devlet’in sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sici-
linin bulunduğu yer mahkemesinde görülür (MK 
m.1007/III). Dava, genel mahkemelerde açılacak-
tır. Bu dava için yeni BK m. 72’de öngörülen za-
manaşımı süreleri geçerlidir. 2 yıllık süre, zararın 
öğrenilmesinden; 10 yıllık süre ise kayıt düzeltil-
mesiyle ilgili davanın reddine ilişkin kararın kesin-
leşmesi tarihinden başlar.

23. C Sözleşmenin hazır olmayanlar arasında açık bir 
kabule ihtiyaç göstermeyen hallerde hüküm ve 
sonuçlarını doğurma anı önerinin kabulcüye var-
dığı andır.

24. B İhtar, hukuksal niteliği itibariyle hukuksal işlem 
benzeri fiildir.

25. D Temsilciye yetki belgesi verilmişse, yetkinin sona 
ermesi durumunda temsilci, bu belgeyi temsil edi-
lene iade etmekle veya hâkimin belirleyeceği bir 
yere bırakmakla yükümlüdür. Temsil edilen veya 
halefleri, temsilcinin yetki belgesini geri vermesi 
için gerekeni yapmazlarsa bundan dolayı iyi niyet-
li üçüncü kişilerin zararını tazmin etmekle yüküm-
lü olurlar (TBK m.44).

26. C Muvazaa iddiası, kural olarak HERKESE karşı yö-
neltilebilen bir iddiadır. Bir diğer ifade ile muva-
zaa, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
İki hâl bakımından bu kurala istisna getirilmiştir.
1) Eğer üçüncü kişi İYİ NİYETLİ ise ve hakkı-

nı tapu siciline güvenerek kazanmışsa (TMK 
m.1023)

2) Eğer üçüncü kişi İYİ NİYETLİ ve yazılı bir borç 
tanımasına güvenerek alacağını kazanmışsa 
üçüncü kişiye karşı, işlemin muvazaalı olduğu 
savunmasında bulunulamaz (TBK m.19/ıı).

27. E Borçlunun, asıl borçlu olduğu kişiden başka bir 
şahsa yanlışlıkla ödemede bulunması halinde 
malvarlığındaki artış haklı bir nedene dayanmadı-
ğı için sebepsiz zenginleşme davası için aranılan 
şartlardan biri gerçekleşmiş olur.
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN ŞARTLARI

 • Borçlunun malvarlığında bir zenginleşme(artış) 
meydana gelmiş olmalı

 • Zenginleşme bir başkasının aleyhine meydana 
gelmiş olması

 • Nedensellik bağı
 • Zenginleşme haklı bir nedene dayanmamalı
 • Borç, zamanaşımına uğramamış olmalı

28. E Borçlunun borca ya da hukuka aykırı eylemi ile 
sebep olduğu zararlardan ne şekilde sorumlu tu-
tulacağını bulabilmek için yöneltilen soru, NE İLE 
sorumluluktur. İle sorumluluğun Borçlar hukukun-
da taşıdığı anlam, el koymadır. Bir diğer ifade ile  
sorumluluk, alacaklının, alacak hakkına kavuşa-
bilmesi için borcunu ifa etmeyen borçlunun mal-
varlığına el koyması anlamında kullanılmaktadır.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

29. C Ticaret hukuku kurallarının hangi durumlarda 
borçlar hukuku kurallarından ayrılacağı, kimlere 
ve hangi işlemlere ticaret hukuku kurallarının uy-
gulanacağı hususu geçmişten günümüze tartışıla 
gelmiştir. Bu tartışmalar neticesinde ticaret huku-
ku kurallarının uygulama alanını belirleyen dört 
sistem ortaya çıkmıştır. Bu sistemler arasından 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlenme-
sinde ticari işletmeyi esas alan modern sistem ter-
cih edilmiştir.

30. D Tacir olmanın en önemli sonuçlarından biri basi-
retli iş adamı gibi davranma yükümlülüğüdür. Bu 
sebeple tacir, ücrette, faizde ve cezai şartta indi-
rim talep edemez. Aynı şekilde gabin hükümle-
rinden yararlanmak isteyen tacir basiretsizliğini 
ve deneyimsizliğini ileri süremez. Tacirler işletme 
adı kullanmak zorunda değildir fakat kullandıkları 
işletme adını tescil ettirmek zorundadır. Tacir, iş-
letmesiyle ilgili ticari defterler tutmak zorundadır. 
Tacir, ticari olsun veya olmasın bütün borçları se-
bebiyle iflasa tabidir.

31. B Adi ortaklıkta yönetici, ortaklık sözleşmesiyle 
veya ortakların kararıyla belirlenebilir. Bu şekilde 
bir ortak veya üçüncü bir kişi yönetici tayin edile-
bilir. Şayet bir belirleme yapılmamışsa bütün or-
taklar yönetici sayılır. Çünkü şahıs şirketlerinde 
ayrı bir yönetim organı oluşturmak zorunlu değil-
dir. Yönetici ortaklar olağan işlerle ilgili karar alır 
ve işlemler yapabilirler. Birden fazla yönetici tayin 
edilmesi hâlinde kural olarak her bir yönetici ayrı 
ayrı şirketi yönetmeye yetkilidir. Olağanüstü iş ve 
işlemler bakımından bütün ortakların oybirliği ara-
nır. Olağan işlerde yöneticinin işlemine karşı an-
cak diğer bir yönetici ortak itiraz edebilir. Yönetici 
olmayan ortağın veya ortak olmayan yöneticinin 
itraz hakkı yoktur. 

32. E Anonim şirket şu sebeplerin gerçekleşmesi 
hâlinde kendiliğinden sona erer:

 • İşletme konusunun gerçekleşmesi veya gerçek-
leşmesinin imkânsız hâle gelmesi,

 • Sözleşmede kararlaştırılan sürenin dolması,
 • Devrolunan olarak başka bir şirketle birleşme,
 • Tam bölünme,
 • Şirketin iflasına karar verilmesi,
 • Sermayenin 2/3’ünün kaybedilmesi sebebiyle 

toplanan genel kurul, sermayenin 1/3’ü ile yetin-
me veya sermayenin tamamlanmasına karar ver-
mediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

33. B Poliçede muhatap bedeli kısmen kabul edebilir. 
Çünkü muhatap, poliçede yazan bedelin tama-
mı bakımından borçlu olduğunu kabul etmeyebilir. 
Borçlar hukukunda alacaklı kısmi ifa teklifini red-
detme hakkına sahipken, kambiyo senetlerinde 
hamil bu hakka sahip değildir. Aynı şekilde aval, 
teminat altına almak istediği kısmı dilediği şekilde 
belirleyebilir. Fakat kıymetli evrakta yer alan hak 
ve senet bütünlüğü uyarınca poliçenin bir kısmı-
nın cirosu mümkün değildir. Bu açıklamalar doğ-
rultusunda yanlış seçenek B seçeneğidir.

34. D Beyaz ciro, kimin lehine ciro yapıldığı gösterilme-
den yapılan cirodur. Bu sebeple hamiline yapılan 
ciro beyaz ciro hükmündedir. Bir senedi beyaz ci-
royla devralan kişi onu teslim yoluyla bir başka-
sına devredebilir. Böylece bu kişi, ciro zincirine 
dahil olmaz ve senedin müracaat borçlusu olmaz. 
Ciro ister tam ciro şeklinde olsun ister beyaz ciro 
şeklinde olsun emre yazılı senetlerin Türk Tica-
ret Kanunu’na göre devir yoludur. Emre yazılı bir 
senedi beyaz ciroyla devretmek onu nama yazılı 
hâle dönüştürmez. Aynı şekilde hâmiline yazılı bir 
senedin beyaz ciroyla devredilmesi sadece sene-
din teminat fonksiyonunu artırır, senedin türünde 
değişiklik meydana getirmez.
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

35. C Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri 
yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel hac-
zolunabilir.

36. A Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemine entegre elektronik satış portalında açık 
artırma suretiyle yapılır. Açık artırmada teklif ver-
me süresi yedi gündür.

37. B Kambiyo takibinde icra dairesi senedin aslının 
takip talebine eklenip eklenmediğini, senedin 
kambiyo vasfını, alacaklının yetkili hamil olup ol-
madığını, senedin vadesinin gelip gelmediğini 
re’sen inceler ve bu hususlarda eksik varsa şika-
yet yoluna gidilir. Senedin irade sakatlığı altında 
alınması vb. iddiaları ise inceleyemez bu durum 
şikayet yoluyla ileri sürülebilir.

38. E Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda şikayet 
icra dairesine yapılsa da, haciz yolunda icra mah-
kemesine yapılacaktır. 

39. D Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer 
alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli 
alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktarda-
ki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul 
edilir. En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıy-
la, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak mik-
tarının yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşması 
hâlinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorun-
ludur.

40. A İflasta aciz belgesini, sıra cetvelini düzenleyen if-
las idaresidir. Aciz belgesi sadece iflas alacaklıla-
rına verilir.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. C Paul A. Samuelson tarafından ilk defa formüle 
edilen açıklanmış tercihler teorisi, kayıtsızlık eğri-
lerini kullanmadan talep eğrilerinin elde edilmesi-
ne olanak sağlamaktadır.
Belirli bir gelir-fiyat durumunda tüketicinin satın 
alabileceği çeşitli mal bileşimleri vardır. Fakat ger-
çekte tüketicinin bunlardan yalnızca bir tanesini 
tercih etmesi, onun “açıklanmış tercihler”inin bir 
göstergesidir. Başka bir gelir-fiyat düzeyi, bir diğer 
açıklanmış tercihin ortaya çıkmasına yol açar. Te-
ori, tüketicinin tercihlerini sıralayamayacağı var-
sayımına dayandığı gibi, aynı zamanda tüketicinin 
zevkleri hakkında da bilgi veremediği varsayımına 
dayanmaktadır.

2. E Fizyokratlara göre vergi, ülke geliriyle orantılı ol-
malıdır. Vergi artışı, ülke gelirini takip etmelidir. 
Vergiler, ülkenin üretim gücünü azaltacak biçimde 
değil mümkünse arttıracak biçimde olmalıdır. Ver-
gi esas olarak, iktisadî fazlayı tüketen kesimden 
alınmalıdır. Aksi takdirde tarımsal üretim azalır, bu 
da ülke ekonomisini daraltır. Dolayısıyla vergiler, 
toprak sahibinden alınmalıdır. Bu tür bir vergi poli-
tikası iktisadî fazlayı arttırır.

3. A Kardinalist fayda kuramına göre;
 • Toplam fayda marjinal faydaların toplamıdır. 
 • X malı tüketim miktarı arttıkça toplam fayda önce 

azalarak artar, sonra maksimum olur, son aşama-
da ise azalmaya başlar. 

 • X malı tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda aza-
lır. (Azalan marjinal fayda kanunu) 

 • Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfır-
dır. (Doyum noktası) 

 • Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatif de-
ğer alır ve azalır. (Mevcut geliri ile en iyi mal sepe-
tini satın almak isteyen tüketici doyum noktasının 
içerdiği miktarda ya da doyum noktasını aşan 
miktarda asla satın almaz) 

 • İlk tüketim düzeyindeki toplam fayda, ilk tüketim 
düzeyindeki marjinal faydaya eşittir. 

4. A Kayıtsızlık eğrisi faydasız mal eksenine pararlel-
dir. Eğer mallardan biri faydasız mal ise tüketici 
sadece faydalı malı tüketerek dengeye gelir. Yani 
köşe dengesi söz konusudur.

A noktası köşe dengesidir. Tüketici sadece X malı 
tüketerek dengeye gelir. Y malı faydasız maldır.

5. B Gelir Etkisi, nominal geliri sabit olan bir tüketi-
cinin, satın aldığı malın fiyatının düşmesi sonu-
cu reel gelirinin yükselmesi nedeniyle mallardan 
daha çok satın almasıdır. 
İkame Etkisi ise; tüketicinin satın aldığı mallardan 
birinin fiyatının düşmesi sonucu mallar arasında-
ki nispi fiyat ilişkisinin bozulması ve dolayısıyla da 
tüketicinin nispi olarak ucuzlayan maldan satın al-
dığı miktarı artırıp daha pahalı hale gelen öteki 
malların miktarlarını azaltmasıdır.

6. D Üretim fonksiyonu doğrusal pozitif eğimli ise 1. 
dereceden bir fonksiyondur ve bir kez türevi alınır.

TP Q L

Q A L

MP
L
TP

L
Q

MP A

f

·

L

L
L

L

D

D

D
D

= =

=

= =

=

^ h

Marjinal ürün sa-
bit bir sayıya eşit 
olur, yatay eksene 
paraleldir.

Y U

M

X

M
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M
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7. E 
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8. C ilave üretimin maliyeti (MC) artarken ortalama 
maliyet  değişmiyorsa ortalama maliyet minimum 
noktasındadır ve marjinal maliyete eşittir. 
NOT: Eğriler minimum ya da maksimum noktala-
rında birimsüre değişmezler.

9. D Muhasebe kârı = Toplam satış geliri – Açık maliyet
İktisadi kâr = Muhasebe kârı – Örtük (Zımni) ma-
liyet
Muhasebe kârı = 0 ise iktisadi kâr örtük maliyet 
kadar zarar ile sonuçlanır.

10. E Tam rekabet koşulları altında üretim yapan bir fir-
manın marjinal maliyeti fiyatına eşittir.

·

MC
q
TC q

MC P q q iken

P

4 8

4 8 4

4 4 8 24

d
d= = +

= = + =

= + =

11. C  ·MP P wL =
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L

L L
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1 100 25

1
4
1

4 16
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=
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12. D Monopolcü firma kârını maksimize ederken aynı 
anda toplam hasılasını da maksimize ediyorsa 
MC = MR ve MR = 0’dır.

Toplam hasıla maksimum iken MR = 0’dır ve 
|ed| = 1’dir.
MC = MR = 0
MC = 0 miktar eksenine çakışıktır. Marjinal ma-
liyet toplam maliyetin türevi olduğundan, toplam 
maliyet sabit maliyetten oluşur.

P

0
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

13. B Önce tam rekabet piyasası üretim düzeyi hesap-
landıktan sonra cournot piyasası üretim düzeyi 
bulunur.
Tam rekabet piyasası   MC = P

MC
q
TC MC P

Q Tamrekabet retim d zeyi

Q Q

q
n

Q

20 20

100 2 20 60

3
2

3
2 60 40

1
1
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1 60 20

· ü ü
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C TR
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d
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= - =

= = =

=
+
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14. C Tam rekabet piyasasının en önemli özelliklerinden 
biri, gerek alıcıların gerekse de satıcıların tam bil-
giye sahip olmalarıdır. Oysa ki gerçek hayatta alı-
cılar ve satıcılar malın niteliği ve fiyatı hakkında 
tam bilgiye sahip olmayabilir. Bu çerçevede piya-
sada daha fazla bilgiye sahip olan kişiler, bu bil-
gilerinden yararlanarak var olan dengeyi kendi 
lehlerine dönüştürebilirler.
Moral hazard ya da ahlaki zafiyet; sözleşmenin 
taraflarından birisinin, diğer taraf aleyhine söz-
leşmeden yararlanacak biçimde, davranışını de-
ğiştirmesi durumunda ortaya çıkan sorundur. 
Örneğin yangına karşı evini sigorta eden eve sa-
hibinin yangını önlemede daha az dikkatli dav-
ranması, sağlık sigortası olan bir kimsenin ilaç 
kullanımı konusunda savurganca hareket etmesi 
gibi.
Ters seçim, piyasada işlem gerçekleşmeden önce 
tek taraflı bilgi yani asimetrik bilgi olgusunun ya-
rattığı bir sorundur. Örneğin, kredi kuruluşları gü-
venilirlik açısından her zaman düşük riskli kişiler 
ile yüksek riskli kişileri ayırt edememektedir. Bu 
nedenle piyasada faizler ortalama oranda belir-
lenmektedir. Ortalama faiz oranları güvenilir kişi-
ler için yüksek; güvenilir olmayan kişiler için düşük 
kalacaktır. Bu durumda krediler güvenilir olmayan 
veya daha riskli olan kişilere yönelmektedir.

15. C Gizli İşsizlik: Çalıştığı halde üretime katkısı (mar-
jinal verimliliği - ürünü) sıfır olan iş gücünün bulun-
ması durumundaki işsizlik türüdür.
Konjonktürel (Devrevi) İşsizlik: Toplam talep ile 
toplam arz arasındaki uyumsuzluk sebebi ile üre-
tim hacmindeki dalgalanmalara bağlı olarak orta-
ya çıkan işsizlik türüdür.
İradi İşsizlik: Cari ücret düzeyinde iş bulabildiği 
halde çalışmak istemeyenlerin oluşturduğu işsiz-
lik türüdür.
Yapısal (Strüktürel) İşsizlik: İş gücünün coğra-
fik, demografik ve niteliksel bileşiminin talepteki 
ve teknolojideki değişimlere uyum sağlayamama-
sından kaynaklanan işsizlik türüdür. 
Doğal İşsizlik: Ekonomideki iş gücü ve mal piya-
salarındaki dengeyle uyumlu olan işsizlik türüdür 
ve iktisat politikaları ile yok edilemez.

16. A GSMH ile GSYİH arasındaki ilişki aşağıdaki gibi-
dir:
GSMH = GSYİH + Net Faktör Gelirleri (NFG)
NFG: Yurt dışında yerleşik ülke vatandaşlarının 
gelirleri ile ülkede yerleşik yabancıların gelirleri 
arasındaki farktır. 
NFG = 0 & GSMH = GSYİH
NFG > 0 & GSMH > GSYİH 
NFG < 0 & GSMH < GSYİH

17. E Paranın miktar kuramına göre;
M · V = P · Y
Paranın dolanım hızı (V): V = P · Y / M 
Para miktarı (M): M = P · Y / V 
Fiyatlar genel seviyesi (P): P = M · V / Y 
Reel GSYİH (Y): Y = MV / P
Deflatör(P) = Nominal GSYİH / Reel GSYİH
  M · V = P · Y

  
‹ ö
› › › ›

M
Y V

P GSY HDeflat r
Paran n dolan mh z= =
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

18. D Otonom Tüketim (Co): Harcanabilir gelirden 
bağımsız (harcanabilir gelir sıfırken de yapılan) 
tüketimdir. Borçlanarak veya önceki dönem tasar-
rufları ile finanse edilir.
C = f(YD, Servet, Tüketici güven endeksi, Yaşam 
standartları)
C = f(YD) " Diğer değişkenler sabitken tüketim 
harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur.
C = Co + c · YD " Diğer değişkenler değişirse oto-
nom tüketim değişir.

,

ü ü ,

fl › ,

fl ,
ü .

tan

Servet Co

T ketici g ven endeksi Co

Ya am s dartlar Co

Kentle me Co

C
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19. D Açık ekonomide;
c + s + m = 1 ve 

ç
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,
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20. B IS eğrisi mal piyasası dengesinin gösterir. IS eğri-
sinin eğim katsayısı yatırımların faize duyarlılığına 
(b) ve çarpana değerine (ke ) bağlıdır.
IS eğrisinin eğimi= 1 / b · ke

 • b artar ise eğim azalır, IS yatıklaşır.
 • kₑ artar ise eğim azalır, IS yatıklaşır. Marjinal tüke-

tim eğilminin azalması, marjinal tasarruf eğiliminin 
artması, marjinal vergi haddinin artması çarpan 
değerinin azalmasına neden olur.

21. E Otomatik İstikrar Sağlayıcılar; Otonom harca-
malardaki değişmenin reel gelir üzerindeki etkisini 
kendiliğinden azaltan unsurlara otomatik istikrar 
sağlayıcılar (stabilizatörler) denir ve aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

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

22. B Ödemeler bilançosu eğrisinin  (BP)  konumunu et-
kileyen faktörler;

 • Yurtdışı gelir ( artarsa BP sağa kayar.)
 • Yurtdışı faiz (azalırsa BP sağa kayar.)
 • Reel döviz kuru ( artarsa BP sağa kayar.)

GSYİH ve faiz oranındaki değişim BP eğrisinin 
üzerinde harekete neden olur.

23. A Toplam Talep (AD) Eğrisi: IS – LM modelinden 
elde edilen, nominal para arzı sabitken mal ve 
para piyasalarında eşanlı dengeyi sağlayan fiyat 
düzeyi (P) ile reel gelir düzeyi (Y) bileşenlerinin 
geometrik yeri olan negatif eğimli eğridir.

24. B Tobin’in q Teorisi 
 • Modelde yatırımlar, hisse senedi fiyatları ile iliş-

kilendirir. 
q = Mevcut Sermayenin Piyasa Değeri /Mevcut 
Sermayenin Yenileme Maliyeti 
Modele göre: 
q > 1 & Sermaye stoku artırılır (yatırım yapılır).
q < 1 & Sermaye stoku artırılmaz (yatırım yapılmaz).
q = 1 & Sadece yenileme yatırımı yapılır.
Bir firmanın kurulu sermayesinin piyasa değeri 
yenileme maliyetinden daha düşükse q değeri bir-
den küçük çıkar ve firma sermaye stokunu artır-
mamalıdır.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

25. C 
TİCARİ BANKA BİLANÇOSU

AKTİF (FON 
KULLANIMLARI)

PASİF
(FON KAYNAKLARI)

REZERVLER
a) Serbest rezerv
b) Zorunlu rezerv

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

KREDİLER
a) Kısa vadeli krediler
b) Uzun vadeli krediler

DİĞER AKTİFLER

MEVDUATLAR
a) Vadesiz mevduatlar
b) Vadeli mevduatlar

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

SERMAYE

DİĞER PASİFLER

26. E TCMB’nın görevleri;
 • Açık piyasa işlemleri yapmak 
 • Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değeri-

ni korumak için gerekli tedbirleri almak kur rejimi-
ni belirlemek 

 • Zorunlu karşılıklar ve disponibilite ile ilgili usul ve 
esasları belirlemek  

 • Reeskont ve avans işlemleri yapmak 
 • Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek 
 • Türk Lirası’nın hacim ve tedavülünü düzenlemek 
 • Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve 

döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri al-
mak 

 • Mali piyasaları izlemek 
 • Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel fi-

nans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadele-
rini belirlemektir.
25 Nisan 2001 tarihinde Merkez Bankası 
Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış, önce-
likle Merkez Bankasının temel amacının fiyat is-
tikrarını sağlamak olduğu, Yasa’sında açıkça 
tanımlanmıştır. Banka araç bağımsızlığına ka-
vuşmuştur. Kanun ayrıca, Bankanın fiyat istik-
rarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla 
hükûmetin büyüme ve istihdam politikalarını des-
tekleyeceğini hükme bağlamıştır. Bununla birlikte, 
finansal istikrarı sağlamak Bankanın destekleyici 
amacı olarak tanımlanmıştır.

27. D Bugün yeni bir para politikası izleyeceğini açık-
layan merkez bankasının, karar birimlerinin (fir-
malar ve bireyler) uygulanacağı açıklanan yeni 
politikaya göre konumlarını belirlemelerinden 
sonra, açıkladığı politikayı kendi çıkarları nede-
niyle uygulamaktan vazgeçmesidir. Çünkü t za-
manında uygun olan bir politika t + 1 zamanında 
merkez bankası için optimal olmayabilir.
Para politikasının zaman tutarsızlığı, Merkez Ban-
kasının inanılırlığını yitirmesi sonucu enflasyonun 
daha yüksek olmasına yol açar. Buna “Enflasyon 
Sapması” denir. Para politikasının zaman tutarsız-
lığını gidermenin yolu; Merkez Bankasını sadece 
enflasyonla mücadeleyi amaçlayan, bağımsız bir 
kurum haline getirmektir.

28. C 
ORGANİZE  

(ÖRGÜTLENMİŞ)  
PİYASALAR

ORGANİZE OLMAMIŞ  
(ÖRGÜTLENMEMİŞ) PİYA-
SALAR (TEZGAH ÜSTÜ)

1) BİST Bünyesinde Bulu-
nan Piyasalar

2) Tahvil ve Bono Piyasası
3) Hisse Senedi Piyasası
4) İstanbul Altın Borsası
5) Takasbank Para Piyasası
6) Takasbank Ödünç Pay 

Senedi Piyasası
7) Vadeli İşlemler ve Opsi-

yon Borsası
8) TCMB Bünyesinde Bulu-

nan Piyasalar
a) Açık Piyasa
b) Bankalararası Para 
 Piyasası
c) Döviz ve Efektir Piya-

sası

1) Bankalararası TL Piyasası
2) Bankalararası Repo  

Piyasası
3) Bankalararası Tahvil  

Piyasası
4) Bankalararası Döviz  

Piyasası
5) Serbest Döviz Piyasası
6) Serbest Altın Piyasası
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29. E Heckscher-Ohlin (Faktör Donatımı Teoremi) 
modeline göre, ülkeler faktör donanımları açısın-
dan birbirinden farklıdır. Bir ülke göreceli olarak 
hangi üretim faktörüne daha çok sahipse, o faktö-
rün yoğun kullanıldığı malları daha ucuza üretme 
şansına sahiptir. Böylece, her ülke ucuza üretti-
ği malları ihraç ederek, göreceli olarak pahalıya 
üreteceği malları ithal eder. Bu durumda, her ülke 
göreceli olarak bol olan faktörü yoğun kullanarak 
uluslararası ticaretten kazançlı çıkar.

30. A Genç endüstriler tezi korumacılığı savunan en 
eski görüşlerden biridir. Alexander Hamilton’un 
1780 yılında ABD’nin sanayileşmesi için ileri sür-
düğü bir görüştür. Buna göre, yurt içi sanayiler ilk 
kurulduklarında birim başına maliyetleri yüksektir. 
Çünkü henüz optimum üretim kapasitesine ula-
şamadıkları için, içsel ve dışsal ölçek ekonomi-
lerinden yararlanamamışlardır. Bu aşamada, bu 
genç endüstriler dış dünyaya karşı korumasız ka-
lırsa, dünyada daha önce kurulmuş, ölçek ekono-
milerinden yararlanarak maliyetlerini düşürmüş, 
kaliteyi yükseltmiş firmaların rekabetine daya-
namayacak ve piyasadan çekilmek zorunda ka-
lacaklardır. Oysa onlara üretim miktarını artırma 
ve ölçek ekonomilerinden yararlanma şansı veril-
seydi, belki de maliyetleri dünya fiyatları düzeyine 
hatta daha altına düşürecekler ve karşılaştırmalı 
üstünlükler elde edeceklerdi. İşte uzun dönemde 
karşılaştırmalı üstünlük elde etme potansiyeline 
sahip sektörlerin ilk kurulduğu yıllarda geçici ola-
rak korunmasına genç endüstriler tezi denir.

31. C Tarife Kotası: Belirli bir miktar veya değere ka-
dar olan ithalata normal gümrük vergisi uygulanır, 
sınır aşıldıktan sonra da gümrük vergileri yüksel-
tilir. Bu durumda, daha yüksek bir bedel ödemeye 
razı olan tüketiciler söz konusu ithal mallarını kul-
lanabilirler. Genellikle yasa dışı yollardan malların 
ithalatını önlemek için bu tür kotalar uygulanır. Ör-
neğin, ilk 1000 adet otomobile %25, daha fazlası-
na ise %200 gümrük vergisi uygulanması bir tarife 
kotasıdır. Belirlenen miktardan sonra gümrük ta-
rifeleri çok yüksek oranlara çıkarıldığından, aynı 
zamanda yasaklayıcı bir tarife uygulanmış olur.

32. D Satın alma gücü paritesi hipotezi, temel an-
lamda uluslararası ticarette tek fiyat varsayımı-
na dayanmaktadır. Bir malın fiyatı ortak bir paraya 
çevrildiğinde bütün dünyada eşittir. Bir başka ifa-
deyle, bir birim ulusal para dünyanın her bölge-
sinde aynı satın alma gücüne sahiptir. Nispi satın 
alma gücü paritesine göre ulusal para ile herhangi 
bir yabancı para arasındaki döviz kuru, bu iki ül-
kenin mutlak fiyat düzeyleri ile değil fiyat artışları 
yani enflasyon oranları farkını yansıtacak biçimde 
değişir. Yani, döviz kurundaki değişmenin yüzde-
si, yurtiçi enflasyon oranından yabancı enflasyon 
oranının çıkartılmasına eşittir.

33. B 1960’lı yılların başında bağımlılık kuramları üze-
rinde çalışma yapan Frank, geri kalmışlık ile 
kapitalist sistem arasında doğrudan bir ilişki kur-
muştur. Ona göre geri kalmışlık doğal bir durum 
olmayıp kapitalist sistemin gelişimi sonucu orta-
ya çıkmıştır. Bu durumu yaratan temel nedenler 
ise ekonomik veya kültürel olmayıp devlet yapıla-
rının güçsüzlüğüyle bağlantılıdır ve bu durumdan 
kurtulmanın tek yolu sistemle olan tüm bağları ko-
partmaktır.

34. A 21. yy. yeni paradigması, ekonomik kalkınmanın 
çevrenin korunmasıyla birlikte sağlanabileceğidir. 
Bu amaçla birlikte Brundtland Raporu’nda 1987 
yılında ilk defa “Sürdürülebilir Kalkınma” kavra-
mının tanımı yapılmıştır. Raporda kavramın ta-
nımlanması şu şekilde yapılmaktadır: “Gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılama, yetenek ve ola-
naklarını kısıtlamaksızın bugünkü ihtiyaçların kar-
şılanması.” Bu yeni paradigma ile, klasik ekonomi 
tanımında verilen üretim ve tüketim sirkülasyo-
nundan oluşmuş gibi görülen ekonomi anlayışı 
yerini, üretimin kısıtlı bir ekosistem içinde oluştu-
ğunu kabul eden ve çevreyi korumanın öneminin 
de vurgulandığı yeni bir anlayışa bırakmıştır.
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35. E Harrod-Domar Büyüme Modeli’nde Üretim 
Fonksiyonu: Sermaye (K) ve emek (L) girdileri 
kullanılarak tek bir mal üretilir ve üretilen mal hem 
tüketim hem yatırım amacıyla kullanılır. Dolayısıy-
la da çıktının tüketilmeyen yani tasarruf edilen kıs-
mı zorunlu olarak yatırım amacıyla kullanılır. Bu 
yüzden de Harrod-Domar modelinin üretim fonk-
siyonuna dayalı versiyonunda, tasarruf fonksi-
yonu yanında ayrıca bir de yatırım fonksiyonu 
mevcut değildir. Tek malın üretiminde kullanılan 
sermaye ve emek girdileri arasında ikame imkânı 
hiç yoktur, sermaye ve emek girdileri tamamlayı-
cıdırlar. Malın sermaye ve emek girdilerinin sabit 
bir oranda kullanılması suretiyle üretildiği anlamı-
na gelen bu varsayım, bir birim mal üretmek için v 
kadar sermaye girdisi ve u kadar emek girdisi kul-
lanmak gerektiği yani sermaye ve emek girdilerini 
v/u oranında kullanmak gerektiği biçiminde ifade 
edilebilir. Bu oran da sabittir. Bu durumda sabit 
oranlı bir üretim fonksiyonu kullanılmaktadır.

36. B İşçi başına yatırımın, işçi başına yıpranmaya eşit 
olduğu, dolayısıyla da işçi başına sermayenin ve 
buna bağlı olarak da işçi başına üretimin değiş-
mediği durum, durağan durumu oluşturmaktadır. 
Neoklasik Büyüme Teorisi’nde, tüketimi maksi-
mize eden durağan durum, sermaye düzeyine, 
sermaye düzeyinin altın kuralı denilmektedir. 
Sermayenin altın kuralı, işçi başına çıktı ile işçi 
başına yıpranma arasındaki farkın en fazla oldu-
ğu sermaye düzeyini belirtmektedir.

37. A 1930-1939 DÖNEMİNDEKİ EKONOMİK GELİŞ-
MELER

 • Türkiye’de 1930-1934 yılları arasında sabit fiyat-
larla GSMH yıllık ortalama %4,5 oranında bü-
yürken 1934-1938 yılları arasında sabit fiyatlarla 
GSMH ortalama yıllık %7,3 oranında büyümüştür.

 • 1934-1938 yılları arasında sanayi sektöründeki 
büyüme sabit fiyatlarla yıllık %5,3 olarak gerçek-
leşmiştir.

 • Bu dönemde yapılan yatırımların büyük kısmı 
sanayi sektörüne ayrılırken diğer yatırımlar de-
miryollarına karayollarına ve diğer altyapı yatırım-
larına ayrılmıştır.

 • Bu dönemde tarım sektörü ihmal edilmiştir. Devlet 
yatırım tercihini sanayi, ulaştırma ve altyapı yatı-
rımlarına kullanmıştır.

 • Sanayi yatırımları ile birlikte şeker, yünlü ve pa-
muklu dokuma, cam ürünleri ve çimento sektö-
ründe iç talebin %80’e yakın kısmı yerli üretimle 
karşılanmaya başlamıştır.

 • 1929 yılından itibaren yeni Gümrük Kanunu ile 
birlikte uygulanan ithal ikameci sanayileşme doğ-
rultusunda dış ticarette korumacı politikalar be-
nimsenmiştir.

 • Dış ticarette ihraç edilen mal bileşimlerinde çok 
değişiklik olmazken sanayileşme planı çerçe-
vesinde kumaş, gıda ve benzeri malların ithalatı 
azalırken sermaye malları ve ara girdilerin ithalatı 
artış göstermiştir.

 • Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi bu dö-
nemde de sıkı ve sağlam para ve denk bütçe il-
kelerinde sapma yaşanmamış enflasyonist baskı 
yaratılmasından kaçınılmıştır. Ayrıca dönemde 
kambiyo kontrolüne gidilerek döviz spekülasyon-
ları engellenmek istenmiştir.

38. C V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989):
 • Türkiye ekonomisinin dışa açılmasına ihracata 

öncelik veren kalkınma politikalarının uygulanma-
sına ağırlık verilmiştir.

 • Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması 
öngörülmüştür.

 • Liberal bir dış ticaret ve yabancı sermaye politika-
sının uygulanması amaçlanmıştır.

 • Altyapı ve konut yatımlarının artırılması hedeflen-
miştir.

 • Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması 
öngörülmüştür.
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39. E 24 Ocak 1980 İstikrar Programının Hedefleri:
 • Devletin ekonomiye müdahalesini kaldırmak ve 

devletin ekonomik faaliyetlerini en aza indirerek 
piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak

 • İthal ikameci sanayileşme politikasından ihracata 
dönük sanayileşme politikasına dönmek

 • Sanayi mallarına dayalı ihracat artışı ve ekonomik 
ilişkilerin serbestleştirilmesi

40. D Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndaki Mali-
ye Politikası:

 • Kamuda gelir-gider dengesinin sağlanması ve 
kamu borçlanma gereğinin azaltılması hedeflendi.

 • Bütçe dengesinde faiz dışı fazla elde edilmesi 
amaçlandı.

 • Borç stokunun eritilmesi için bütçe disiplinine 
özen gösterilmesi hedeflendi.

 • Azami tasarruf düzeyi ile hareket edilmesi ve zo-
runlu ve gönüllü emeklilik ile personel sayısının 
azaltılması hedeflendi.

 • Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi denetimi-
nin etkinleştirilmesi amaçlandı.
Parasal tabandaki büyümenin enflasyon oranının 
altında olması hedefi para politikası uygulamasıdır.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. A Borda Kuralı: Tüm seçenekler çifter çifter oy-
lamaya sokularak, her bir seçeneğin diğerlerine 
karşı aldığı oy bir oylama matrisi üzerinde gösteri-
lir. Bu ikili karşılaştırma sonucunda en çok oy alan 
seçenek kazanır.

2. C Kulüp mallar; tüketimde rekabetin olmadığı an-
cak dışlamanın olanaklı olduğu mallar olup, belirli 
bir kapasiteye kadar sıkışıklığın olmadığı mallar-
dır. Ortak havuz kaynakları ise dışlamanın olanak-
lı olmadığı ancak, bireylerin malın kullanımında 
birbirleriyle rekabet ettikleri mallardır. Bunlar ge-
nellikle mülkiyet hakkının oluşmadığı doğal nite-
likteki mallardan oluşur.

3. C Politik miyopluk: Kamu ekonomisinde alınan 
karar ve yapılan uygulamalarda kısa vadeli dü-
şünme alışkanlığıdır. Politik miyopluk ile ifade 
edilmek istenen politikacıların oylarını maksimize 
etmeyi sağlamak için toplumu hoşnut etme ama-
cına yönelik kısa vadeli politikaları tercih etmele-
ridir. Tekrar seçilebilme kaygısı ile siyasi iktidarın, 
ekonomiye katkıları olacak yatırım projeleri yeri-
ne kısa dönemde seçmenlere doğrudan fayda 
sağlayabilecek ve oy garantisi getirecek projelere 
imza atması sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzun dö-
nemli ekonomiye faydalı olacak politikalar yerine 
kısa vadeli politikaların uygulanması kamuda fay-
da, verimlilik ve tutumluluk fonksiyonlarının ger-
çekleştirilememesine neden olmaktadır. Politik 
miyopluk özellikle seçim dönemlerinde politikacı-
ların seçmen tabanlarının tercihlerine yönelik har-
camalarını arttırması, kısa vadeli ekonomik olarak 
zararlı popülist ekonomik harcamaları ve politika-
ları takip etmesi durumudur.

4. D Parasal dışsallıklar ve teknolojik dışsallıklar: 
Herhangi bir ekonomik birim faaliyetinin fiyat sis-
teminden geçerek diğer ekonomik birimler üzerin-
de oluşturdukları etkilere parasal veya vasıtalı 
dışsallıklar denilmektedir. Bu tür dışsallıklar top-
lumdaki değişik gruplar arasında gelir transferini 
gerçekleştirmektedir. Ancak refah ekonomistleri, 
parasal dışsallıkları toplam refah ve etkinlik üze-
rinde etkisi olmadığı düşüncesi ile dışsallık kav-
ramı dışında tutarak bu tür dışsallıkları “yalancı 
dışsallık” olarak nitelemektedir. Üreticilerin üretim 
fonksiyonları arasında piyasaya bağlı olmaksı-
zın meydana gelen kazanç veya kayıplara neden 
olan dışsallıklar teknolojik dışsallıklardır. Bu tip 
dışsal ekonomiler statik bir yapıya sahip olduk-
larından, bunlara “teknik dışsal ekonomiler” de 
denmektedir. Teknolojik dışsallıklar, üretim ya da 
fayda fonksiyonlarında kaymalara yol açarak, reel 
etkiler meydana getirmektedir.

5. E Kamu harcamalarında fonksiyonel sınıflandır-
ma, bazı olumsuzlukları ya da eksiklikleri de 
bünyesinde barındırmaktadır. Aynı kamu hizmet-
lerinin, bazı durumlarda, farklı kamu kuruluşla-
rı tarafından gerçekleştirilmesi bu sınıflandırmayı 
ve bunun bir uzantısı olan aynı hizmet için yapılan 
toplam harcamaların belirlenmesini güçleştirmek-
tedir. Ayrıca, hizmetlerin karşılıklı olarak birbirle-
rini etkilemeleri ve diğer hizmetlerle ilgili olarak 
da fayda yaratabilmeleri nedeniyle bazı sıkıntılar 
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; üniversitelerin 
doğrudan eğitim hizmetinin yanında araştırma fa-
aliyetleriyle buldukları yeniliklerin sağlık gibi diğer 
hizmet alanlarında da kullanılabilmesi, eğitim gi-
derlerinin bir bölümünün diğer hizmetlerle ilgili ol-
duğu kanaatini uyandırmaktadır.

6. A Gerçek harcamalar devletin tüketim harcama-
larıdır ve bu harcamalar aracılığıyla devlet, do-
laylı ya da dolaysız bir tarzda üretim faktörlerinin 
ya mülkiyetine ya da kullanma hakkına sahip ol-
maktadır. Gerçek harcamalar teriminin yerine reel 
harcamalar, faktör harcamaları, efektif harca-
malar, mal ve hizmet alım harcamaları gibi te-
rimler de kullanılmaktadır. Bu ayrımın esası kamu 
harcamalarının mal ve hizmet alımlarında kullanı-
lıp kullanılmadığıdır. Gerçek harcamalar, toplam 
arza katkı yapan devlet hizmetlerinin bedelidir. 
Örneğin; devletin piyasadan arsa, çimento, tuğla, 
işçilik gibi faktörleri teker teker alıp bina inşa et-
mesi durumunda, üretim faktörleri dolaysız olarak 
elde edilmiş olduğundan, bu tür giderler gerçek 
harcama sayılır. Devlet kamu hizmetlerini gerçek-
leştirmek üzere memur istihdam etmesi durumun-
da, bir üretim faktörü olan emekten yararlanma 
hakkını elde etmiş olduğundan, memurlara yapı-
lan maaş ödemeleri de gerçek harcamalar olarak 
kabul edilir. Devlet, bu tür harcamalar aracılığıyla 
üretim faktörleri elde eder, bunlar mal ve hizmet 
üretiminde kullanırsa üretilen bu mal ve hizmetler 
GSMH’ya ilave edilir.

7. D Maliye literatüründe Colin Clark’ın “kamu harca-
malarının milli hasılanın yüzde 25’i geçmemesi” 
gerektiği hususunda bir önerisi bulunmaktadır.

8. B Görünüşte Artış Nedenleri:
 • Paranın satın alma gücündeki azalmalar
 • Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş
 • Bütçe yönetim ve tekniğinin değiştirilmesi
 • Kişi başına yapılan harcama sabitken ülke sınırla-

rının genişlemesi ve nüfusun artması
 • Kamulaştırma ve devletleştirme harcamaları
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9. C Yatırım harcamaları;
1. Makine-teçhizat alımları
2. Bina, yol, baraj yapımı
3. Taşıt alımları
4. Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

10. C Vergilerin daraltıcı etkisi reel kamu harcamaların 
genişletici etkisine göre daha azdır. Çünkü ver-
giler milli geliri dolaylı etkilerken reel harcamalar 
doğrudan etkiler. Ayrıca vergilerin ilk etkisi kulla-
nılabilir kişisel gelir üzerindedir.

11. A İleriye ve Geriye Yansıma: Eğer malın satış fi-
yatına eklenen vergi, bu mala olan talebi etkile-
miyorsa satış fiyatı arttırılarak vergi aktarılabilir. 
Buna verginin ileriye doğru yansıması denir. Eğer 
fiyat artışları talebi etkiyor ve bu nedenle fiyat art-
tırılamıyorsa vergi ithalatçı veya satıcı üzerinde 
kalır. Konuyu üreticiler açısından ele aldığımızda, 
eğer üreticiler mal ve hizmetleri üretirken ödedik-
leri vergiyi ileriye doğru yansıtamıyorlarsa, girdi 
fiyatlarını düşürmeye çalışarak vergi yükünden 
kurtulma imkanlarını araştırırlar. Eğer üreticiler 
çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini, aldıkları ham-
madde ve enerji fiyatlarını düşürebilirlerse vergiyi 
geriye doğru yansıtabileceklerdir.

12. B Aşağıdaki hâllerden herhangi birinin bulunması 
durumunda, vergi matrahının tamamen veya kıs-
men defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçüle-
re dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul 
edilir:
1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği 

hâlde verilmemişse
2. Vergi beyannamesi, kanuni veya ek süreler 

içinde verilmekle beraber, beyannamede ver-
gi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemişse

3. Tutulması zorunlu olan defterler tutulmamış 
veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi in-
celemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi 
bir sebeple ibraz edilmezse

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, ver-
gi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine 
imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz 
ve karışık olması dolayısıyla ihtiyaca salih bu-
lunmazsa

5. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya veri-
len beyannamelerin gerçek durumu yansıt-
madığına dair delil bulunursa

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Ye-
minli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetki 
almış meslek mensuplarına imzalattırılması 
zorunlu olan beyanname ve ekleri imzalattı-
rılmazsa veya tasdik kapsamına alınan ko-
nularda, yeminli mali müşavir tasdik raporu 
zamanında ibraz edilmezse

13. A Verginin kesin olması özelliğine göre bir borç iş-
leminde olduğu gibi verginin bir süre sonra geri 
ödenmesi mümkün değildir. Vergiyi ödeyen yü-
kümlü, bir daha verginin geri ödenmesini talep 
edemez. Vergi devlete belirsiz bir süre için verilen 
bir borç veya kredi niteliğinde değildir.
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14. A Mali Uyum Hipotezi: Mali Uyum Hipotezi, har-
cama ve vergiler arasında iki yönlü pozitif bir ne-
densellik olduğunu, gelir ve harcama kararlarının 
eş zamanlı olarak alındığını öne sürer. Musgrave, 
Meltzer ve Richard, seçmenlerin kamu harcama-
ları ve gelirlerinin uygun düzeyine karar verirken 
kamu programlarının marjinal fayda ve maliyetle-
rini karşılaştırdığını iddia ederler. Bu görüş, kamu 
tercihi bakış açısıyla da uyumludur. Eğer vergiler 
ve harcamalar birbirleriyle karşılıklı bir ilişki için-
deyse bu durumda kamu açıklarını azaltmak için 
uygulanacak politika belirsizlikler içerir.

15. B Matrah arttıkça ortalama vergi oranı da yükselen 
tarifeye artan oranlı tarife denir. Artan oranlı ta-
rifelerde ödenecek vergi miktarı hem mutlak tu-
tarlar olarak hem de oransal olarak artar. Hâlbuki 
tek oranlı tarifelerde matrah arttıkça vergi mikta-
rı mutlak tutarlar olarak artmakla birlikte, oransal 
olarak aynı kalmaktadır. Öte yandan, artan oran-
lı tarifelerde marjinal vergi oranı, ortalama vergi 
oranından büyüktür. Artan oranlı tarifeler vergi 
adaletini gerçekleştirmenin araçlarından biri ola-
rak görülür. Gelir arttıkça kişilerin vergi ödeme 
güçlerinin arttığının kabul edilmesi dolayısıyla, 
yüksek gelir sahiplerinin daha yüksek oranlarda 
vergilendirilmesinin adalete uygun olduğu düşü-
nülür. Bu yüzden, artan oranlı tarifeler daha ziya-
de gelir vergisinde uygulanır.

16. E İkmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergi-
ler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse 
taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya 
tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geç-
miş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir 
ay içinde ödenir.
Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalk-
masını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine 
tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri 
içinde ödenir.
Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri 
haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikma-
len, re’sen veya idarece tarh olunan vergileri ta-
hakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.

17. C Klasik bütçenin üstünlükleri şöyle sıralanabi-
lir:

 • Tercihlerin saptanması kolay ve belirgindir.
 • Tahmin ve hesaplamalar daha kolay yapılabil-

mektedir.
 • Kaynak israfı önlenmektedir.
 • Kamu yönetiminde istikrar sağlanmakta ve uz-

manlaşma kolaylaşmaktadır.
 • Bürokrasiye yapılacak işler konusunda geniş bir 

takdir yetkisi bırakılmaktadır.
Klasik bütçenin aksaklıkları ise şunlardır:

 • Geleneksel bütçe amaçların belirlenmesi ve ger-
çekleştirilmesine gereken önemi vermez.

 • Bütçede hizmetler görülmez, sadece harcama ka-
lemleri ve bu kalemlerden, ne kadar harcama ya-
pılabileceği görülür.

 • Geleneksel bütçe ile bütçe-plan ilişkisi kurulamaz.
 • Tahminlerin doğruluğu ve program sonuçlarının 

değerlendirilmesinde bilimsel tekniklerden yarar-
lanılamaz.

18. D Ön İzin İlkesi: Bu ilke, mali yıla girilmeden önce 
bütçenin onaylanmış ve kanunlaşmış olmasını 
öngörmektedir.

19. D Bütçenin hükümet tarafından hazırlanması ve 
parlamento tarafından onaylanması siyasi işlevi-
ni açıklar. Devlet bütçesinden siyasi olarak bek-
lenen görev halkın istekleriyle uyumlu ve halkın 
ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olmasıdır.

20. C Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, 
Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının 
ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, strate-
jik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri 
doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve 
gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklük-
leri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider 
tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma duru-
mu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını 
içeren orta vadeli programın Resmî Gazete’de ya-
yımlanması ile başlar.
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21. B Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 
ait malî istatistikler, Hazine ve Maliye Bakanlığın-
ca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki 
kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş il-
kelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler 
içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderir.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri-
ne ait malî istatistikler, Hazine ve Maliye Bakan-
lığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik 
kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler 
ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri-
ne ait malî istatistikler Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve 
üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.

22. E Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda ge-
reken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazla-
rı, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin 
veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama su-
retiyle edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz sa-
tın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri 
yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebi-
lir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 
edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu 
idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adı-
na tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil 
edilen taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil iş-
lemleri, adına tescil yapılan idarenin taşınmazın 
bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir.

23. A İç borçlanma ülkede satın alma gücünde el deği-
şikliği yaratır. Bu nedenle yurt içi kaynak miktarı 
değişmez. Ancak dış borçlanma yurt içi kaynak 
miktarını arttırır.

24. B Keynes’e göre borçlanma olağan kamu geliridir. 
Çünkü ekonomide efektif talep yetersizliği kamu 
harcamaları artışı ile giderilmelidir. Bu durum-
da kamu harcamaları artar. Ayrıca vergi baskısı-
nı azaltmak için vergiler de azaltılır. Bu da bütçe 
açıklarına neden olacaktır. Bu açık ancak borç-
lanma ile kapatılabilir.

25. C Borçlanmada maddi bir karşılık söz konusudur. 
Ancak aşağıdaki durumlarda borcun karşılığın 
kaybolması mümkündür.

 • Yüksek enflasyon ortamında reel değeri sıfırlan-
mış yerli para ile borçların ödenmesi durumunda

 • Nominal faizlerin enflasyon oranından daha dü-
şük olması hâlinde

 • Borç anaparasının bir miktar değer kaybetmesi 
sonucunda ortaya çıkan karşılığın kısmi azalma-
sı durumunda

 • Devlet borçlanma senetlerinin daha düşük faizli 
ve daha uzun vadeli senetlerle değiştirilerek ta-
sarruf sahiplerinin kısmen kayba uğratılması ha-
linde

 • Olağanüstü dönemlerde piyasa faizlerinden daha 
düşük oranlarda borç senedi ihraç etmesi halinde

26. B Borç yönetimi: Borç yönetimi, borcun sağlanma-
sı sırasında ve sağlanmasından sonraki anapara 
ve faizlerinin ödenerek borcun kapatılmasına ka-
dar yürütülen işlemler bütünüdür. Borç yönetimi-
nin amacı; borçların miktarında, bileşiminde ve 
geri ödeme şartlarında düzenleme ya da çeşit-
li ayarlamalar yapmak suretiyle temel iktisadi ve 
sosyal hedeflere ulaşmayı ifade eder. Bu bakım-
dan borç yönetimi hem maliye politikası hem de 
para politikasıyla yakından ilişkilidir.

27. E Konsolidasyona “borcun tahkimi” de denir. Bu iş-
lemde, kısa vadeli borç senetleri uzun vadeli borç 
senetleri haline getirilir. Konsolidasyona çeşitli ne-
denlerden dolayı başvurulabilir. Örneğin borçların 
vadesinde ödenmesi ekonomi üzerinde olumsuz 
etkiler meydana getirmesi söz konusuysa veya 
devletin mali durumu kötüleşecekse konsolidas-
yona gidilebilir. Diğer taraftan tahkim ihtiyari veya 
zorunlu olabilir. İhtiyari tahkimde, alacaklı elindeki 
kısa vadeli borç senedini uzun vadeli borç sene-
diyle değiştirme hususunda serbest bırakılır. Zo-
runlu tahkimde, devlet, kendi iradesiyle kısa vadeli 
borç senedini uzun vadeli borç senediyle değişti-
rir. Ancak, devletin böyle bir yola başvurması, yani 
alacaklıların rızasına dayanmadan borcun vade-
sini ertelemesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz ve 
devlete olan güvenin sarsılmasına yol açar. Dev-
letin yeniden borçlanmasını zorlaştırır. Tahkimle 
birlikte devletin borç yükü artar ve buna bağlı ola-
rak borç stoku artar. Zira uzun süreli borçların fa-
izleri daha yüksektir. Diğer taraftan konsolidasyon 
ekonomi üzerinde daraltıcı etki yaparak enflasyon 
hızını yavaşlatabilir.
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28. A Kamu borçlarının sürdürülebilirliği; kamu borç sto-
kunun GSMH oranının azalması veya en azından 
sabit kalmasını ifade eder. Kamu harcamalarının 
normal kamu gelirleriyle karşılanabilir olmasıyla 
yakından ilişkilidir. Bu bakımdan kamu borçların 
sürdürülebilirliği; kamu gelirlerin, kamu giderle-
rinden büyük olmasına yani bütçe fazlası veril-
mesine bağlıdır. Ancak özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde bütçe fazlası vermek önemli bir prob-
lemdir. Bu durumda borçların sürdürülebilirliği-
ni ölçmek için faiz dışı bütçe fazlası kavramı öne 
çıkmaktadır. Eğer devletin faiz ödemelerini dışarı-
da tuttuğumuzda kamu geliri, kamu giderlerinden 
fazla ise yani bütçe fazla veriyorsa borçların sür-
dürülebilirliğinden bahsedilebilir.

29. A Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı 
cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mah-
sup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari 
veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri 
uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan tarife-
nin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi 
öderler. Şu kadar ki; yıllara yaygın inşaat ve ona-
rım işleri ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanla-
rın bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi 
matrahına dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının 
hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değer-
lemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nda 
düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dö-
nem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece 
kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi 
matrahının hesabında dikkate alınabilir.

30. D Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi 
eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel 
okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, 
ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Hazine 
ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esas-
lar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir 
vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz 
bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilen-
dirme döneminden itibaren başlar.

31. B Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:
1. Arızi olarak ticarî muamelelerin icrasından 

veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan 
elde edilen kazançlar

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile ser-
best meslek faaliyetinin durdurulması veya terk 
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir fa-
aliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve ek-
siltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen hâsılat

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hak-
kının devri karşılığında alınan tazminatlar ile 
peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların 
tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni 
kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil)

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri 
dolayısıyla tahsil edilen hâsılat

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk 
ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde et-
tikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacak-
larla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili 
dahil).



TG-7. DENEME  Alan Bilgisi
   Hukuk • İktisat • Maliye

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

22 Diğer sayfaya geçiniz.

32. D Aşağıda yazılı ücretler gelir vergisinden istisna 
edilmiştir.
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre bele-

diye içi nüfusu 5 000’i aşmayan yerlerde faali-
yet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı 
ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin 
ücretleri

2. Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek 
usulde vergilendirmeyen çiftçilerin yanında ça-
lışan işçilerin ücretleri

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan maden-
lerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bü-
tün işlerde çalışanların münhasıran yer altında 
çalıştıkları zamanlara ait ücretleri

4. Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, 
bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden 
ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bek-
çilerinin ücretleri

5. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fert-
ler tarafından evlerde, bahçelerde, apartman-
larda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde 
orta hizmetçiliği süt ninelik, dadılık, bahçıvan-
lık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılan-
lardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna 
kapsamına dahil değildir.)

6. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, 
ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölye-
lerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuk-
lulara ve düşkünlere verilen ücretler

7. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatler

8. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabri-
kalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına 
göre barındırılması gereken memurlarla müs-
tahdemlere konut tedariki ve bunların aydınla-
tılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle 
sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait 
brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet 
erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağ-
lanan menfaatler

9. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip 
gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler ta-
rafından yapılan taşıma giderleri

33. C Vergilendirme hataları:
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl 

borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi 
veya alınmasıdır.

2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi ol-
mayan veya vergiden muaf bulunan kimseler-
den vergi istenmesi veya alınmasıdır.

3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna gir-
meyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, 
servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üze-
rinden vergi istenmesi veya alınmasıdır.

4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: 
Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme 
döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itiba-
riyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

34. D Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüz-
lükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenle-
re, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi 
izleyen günden itibaren beşinci yılın isabet ettiği 
takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın 
kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren ikinci yı-
lın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tek-
rar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası 
yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş ora-
nında artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, 
artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen bir-
den fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar 
itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz.

35. B Maliye politikasının aracı olarak, kamu gelir ve 
giderlerinin belli unsurlarını kullanılabilmesi için 
bunların bağımsız değişken olması gerekir. Diğer 
bir ifadeyle, bir ekonomideki iktisadi faaliyetleri 
etkileyen ve tayin eden diğer değişkenlerden et-
kilenmemeleri, sadece devletin almış olduğu ka-
rarlardan etkilenmeleri gerekmektedir. Şöyle ki, 
bir verginin hasılatı, o verginin oranına ve matra-
hına bağlı olarak belirlenmektedir. O hâlde vergi-
nin oranını tespit etmek devletin kararı ile olduğu 
için bir maliye politikası aracı olmakta, ancak ver-
ginin hasılatını etkileyen matrah diğer ekonomik 
değişkenlere bağlı olarak gerçekleştiği için vergi 
hasılatı maliye politikası aracı değildir.
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36. E Durgunlukla Mücadelede Kamu Borçlanması: 
Borçlanma bireyler ve firmalardan yapıldığı tak-
dirde ekonomide daraltıcı bir etki yaratacaktır. Bu 
nedenle durgunluk dönemlerinde tercih edilmez. 
Ticari bankalardan borçlanmanın durgunluğu gi-
dermede olumlu bir etkisinin olabilmesi için ban-
kaların kredi kullandırmak üzere ayırdığı fonlardan 
değil de ellerindeki âtıl fonlardan borçlanılması 
gerekir. Merkez Bankası kaynaklarından borçlan-
ma ekonomiyi oldukça canlandıracaktır. Zira açık 
finansman denilen bu borçlanma türü para arzının 
artması anlamına gelmektedir. Ancak bu borçlan-
ma türünde, ileride enflasyonist eğilimlerin ortaya 
çıkmaması için dikkat edilmelidir. İç borç aktörleri 
dışında yurtdışından yapılan dış borçlanmanın da 
ekonomik canlanmayı sağlama işlevi vardır. Çün-
kü yurtdışından bir kaynak transfer edilerek eko-
nomide talep artışı yaratılmaktadır ve bu da milli 
geliri artırır. Ancak unutulmamalıdır ki, dış borç-
lar ilk alındığında milli geliri artırıcı bir etkiye sa-
hipken, borcun ödenmesi aşamasında milli geliri 
azaltıcı bir etkiye sahiptir. Kamu borçlarını vadele-
rine göre incelendiğinde ise, kısa vadeli borçların 
toplam talebi canlandırdığını söylenebilir. Çünkü 
kısa vadeli borçlar bir bütçe dönemi içinde faiziy-
le birlikte geri ödendiğinden alacaklıların gelirinde 
bir artışa yol açarak toplam talebin genişlemesi-
ne yol açar. Bu nedenle durgunluk dönemlerinde 
uzun vadeli borçlanmanın bir etkisi olmayacaktır.

37. A Reel harcamalar devlet tarafından mal ve hizmet 
alımına dayalı harcamalardır ve reel harcamalar 
cari harcamalar ile yatırım harcamalarından oluş-
maktadır. Cari harcamalar devletin cari dönem 
içerisinde tüketimine konu olan harcamalardır. 
Personel ödemeleri, kırtasiye masrafları, ısınma, 
su, kira vb. harcamalar bu gruba girmektedir. Cari 
harcamaların kısılması devletin tüketici olarak 
ekonomideki payını azaltmaktadır. Ancak devle-
tin devamlılığını sağlayan kamusal hizmetlerin 
sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için cari harca-
maların kısılması doğru olmayabilir. Reel harca-
maların diğer bir parçası olan yatırım harcamaları 
da faydası birden fazla yıl içinde elde edilen ve 
uzun vadede üretim kapasitesini artıran harcama-
lardır. Enflasyonist bir dönemde yatırım harcama-
larının azaltılması, etkisi en güçlü araç olacaktır. 
Bunun nedeni hem büyük miktarlara sahip olan 
harcamalar olması ve etkisinin uzun vadede gö-
rülmesi hem de yatırım harcamalarının azaltılma-
sının daha az bir toplumsal baskıyla karşılaşacak 
olmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, yatırım har-
camalarının azaltılması uzun vadede ekonomik 
kapasitenin büyümesine ket vuracaktır.

38. D Yapısal Kısıtlar: Ekonominin kalkınma düzeyin-
deki gerilik, ekonomik istikrarsızlıkların derinliği, 
fiyat katılığı, arz ve talep katılığı, yüksek işlem ma-
liyetleri, verimsizlik, yolsuzluk, bürokrasinin han-
tallığı gibi yapısal özellikler de maliye politikasının 
başarısını kısıtlar. Bu yapısal özellikler doğal ola-
rak ülkeden ülkeye değişmektedir.

39. C İşsizlik Sigortası: İşsizlik sigortası uygulamasın-
da devlet işsiz kalanlara belirli bir süre için işsiz-
lik ödemesi yapar. Bu da bir kamu harcamasıdır. 
Durgunluk döneminde işsizlik artacağından dev-
letin yapacağı işsizlik sigortası ödemeleri de ar-
tacaktır. Bu durum kamu harcamalarının artması 
anlamına gelir. Kamu harcamalarının artması 
ekonomide genişletici bir etki yaratacağından, 
başlangıçtaki durgunluğun etkisi azalacaktır. Tam 
tersine enflasyon döneminde işsizlik azalacağın-
dan devletin yapacağı işsizlik sigortası ödemele-
ri de azalacaktır. Bu durum kamu harcamalarının 
azalması anlamına gelir. Kamu harcamalarının 
azalması da ekonomide daraltıcı bir etki yarata-
cağından başlangıçtaki enflasyonun etkisi azala-
caktır. Burada hükümetin hiçbir iradi politikası söz 
konusu değilken otomatik olarak (kendiliğinden) 
konjonktür karşıtı bir gelişme olmaktadır.

40. D Arz Yanlı İktisat Yaklaşımı: Neo klasik çatı al-
tındaki yaklaşımlardan biridir. 1970’li yıllarda talep 
merkezli Keynesyen yaklaşıma karşı bir tepki ola-
rak doğmuştur. Üretimin ve dolayısıyla ekonomik 
büyümenin artması için vergi indirimlerinin gerekli 
olduğu savunulmaktadır. Vergilerin azaltılması ta-
lebi canlandırdığı için değil, üretimi canlandırdığı 
için etkilidir. Maliye politikalarının reel etkileri var-
dır. Ancak, vergi oranlarının azaltılması durumun-
da ekonomik büyüme sağlanabilir. Temel politika 
aracı vergilerdir.

Çözüm Bitti.
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