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ÇÖZÜMLER

1.

E 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyet-

2.

A Yüksek Seçim Kurulunun yapısı Anayasada ya-

lerin durdurulmasında aranan koşullar arasında hakkın özüne dokunmama yer almaz. Hakkın
özüne dokunmadan temel hak ve hürriyetler sınırlandırılabilir. 1982 Anayasası’na göre. Temel hak
ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulabilmesi için savaş, seferberlik ve olağanüstü hal
mevcut olmalı, ölçülülük ilkesine uygun durdurma
yapılmalı ve milletlerarası hukuka uygun şekilde
durdurma yapılmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerde
sert çekirdek haklar haricindeki tüm temel hak ve
hürriyetler durdurulabilir.

3.

E 1982 Anayasası’na göre milli güvenliğin sağlan-

4.

C 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi 15

masından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından ötürü Cumhurbaşkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur.

MURAT YAYINLARI

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

üyeden meydana gelir. Üyelerinin 3’ünü TBMM;
12’sini Cumhurbaşkanı seçer. Yargıtay genel kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her
boş yer için göstereceği üçer aday arasından üç
üyeyi TBMM değil Cumhurbaşkanı seçer.

MURAT YAYINLARI

sama organı başlığında düzenlenmiştir. Kurul 15
üyeden değil 7 asıl 4 yedek üyeden meydana gelir. Üyelerin 6’sını Yargıtay, 5’ini Danıştay kendi
içinden seçer. Üyelerin görev süresi 12 yıl değil 6
yıldır ve görev süresi dolan tekrar seçilebilir. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir ve yargı denetimine kapalıdır.1982 Anayasası’na göre Yüksek
Seçim Kurulu başkanını Cumhurbaşkanı değil kurul üyeleri arasından kendisi seçer.
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5.

E İlçede devlet adına kamulaştırma yapma yetkisi

6.

E Nüfusu iki binin altına düşen belediyeler Cumhur-

7.

E Türkiye İstatistik Kurumu kamu tüzel kişiliğine sa-

8.

B Bir idari işlemin yapılması için kanunda öngörü-

TG-5. DENEME
9.

başkanı kararıyla köye dönüştürülür.

MURAT YAYINLARI

ilçe idare kuruluna aittir.

E İvedi yargılama usulüne tabi davalar dosyanın te-

kemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara
bağlanır.

10. C Danıştay idari dava dairelerince verilen yürütmeyi

durdurmaya ilişkin kararların itiraz merci Danıştay
İdari Dava Daireleri Kuruludur.

11. B Türk Ceza Kanunu’nun 30. Maddesine göre, iş-

lediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.
Dolayısıyla hukuki hata kastı değil sorumluluğu
ortadan kaldırır. Fiili hata ise kastı ortadan kaldırır
suçun taksirli hali kanunda düzenlenmişse taksirli sorumluluk devam eder. Şahısta hata ise esaslı
bir hata değildir. Sorumluluğa hiçbir etkisi bulunmaz.

MURAT YAYINLARI

hip Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşudur.

12. E Türk Ceza Kanunu’nun 24. Maddesine göre, ka-

nunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. Olayda kanunun öngördüğü usule uygun
olarak hareket ettiği için kendisine ceza verilmez.

len idari usul yerine başka bir idari usulün kullanılması halinde işlem yetki saptırması ile sakatlanır.
Söz konusu işlemde amaç unsurunda sakatlık
meydana gelir.
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13. D El koyma Ceza Muhakemesi kanunda düzenle-

16. D Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 78. Maddesine

14. C 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 41.

Maddesine göre, eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak
olan mahkemeye verilir.

göre, genetik incelemeler yapılmasına sadece
hâkim karar verebilir.

MURAT YAYINLARI

nen koruma tedbirleri arasında yer almaktadır.

17. C Adi karinelerin aksinin ispatı her zaman için müm-

kün iken kesin karinelerin ispatı kesinlikle mümkün değildir. Ölüm karinesi ise kişinin ölümüne
kesin gözle bakılan bir durumda kaybolması halinde gündeme gelecektir. Ancak kişinin sağ şekilde geri dönmesi ölüm karinesinin aksinin ispatı
anlamına geleceğinden, bu karine bir adi karine
olarak kabul edilmektedir.

göre, Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe
oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan
zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz
hakkı, süresi ve mercii gösterilir. Kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu
davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak
yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh
ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı
fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Suçtan zarar
gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş
gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının
yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine
itiraz edebilir. 2017 yılında yapılan değişiklikle
Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığı
kararı vermesi halinde yeni delil elde etme yeterli
değildir. Ayrıca bu hususta sulh ceza hakimliği kararı gerekmektedir.

MURAT YAYINLARI

15. B Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172. Maddesine
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18. E Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip kü-

çük ve kısıtlılardır. Sınırlı ehliyetsizler, kendilerini
borç altına sokan işlemleri ancak yasal temsilcilerinin rızasıyla yapabilirler. Rızanın bulunmaması
halinde ise işlem askıda geçersiz olacak ve sadece karşı tarafı bağlayacaktır. Sınırlı ehliyetsiz ise
işlemler bağlı olmayacaktır. Bu işlem, sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin rızasıyla geçerli bir işlem halinde getirilebilir.
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19. D Vakıflar Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca mah-

22. C Kısa elden teslim bir şeyi o ana kadar sınırlı aynî

MURAT YAYINLARI

keme kararıyla dağıtılan bir vakfın borçları ödendikten sonra arta kalan malvarlığı Vakıflar Genel
Müdürlüğüne intikal edecektir.

23. C TBK m.31/3 uyarınca yanılan sözleşme yapma

20. D Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde

iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklarsa, sözleşme esaslı yanılma sebebiyle iptal edilebilir. Soruda sözleşmenin
karşı tarafında yani kişide yanılma söz konusudur.

rına zarar vermek amacıyla mirası reddederse;
alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden
başlayarak 6 ay içinde reddin iptali hakkında dava
açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras
resmen tasfiye edilir.

MURAT YAYINLARI

hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının
hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir (MK m. 236/II). Adayların, Medeni Kanun’un bu düzenlemesinde sayılan
sebeplerin sınırlı sayıda olduğunu göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Zina veya hayata kasttan başka bir sebeple açılan boşanma davasında
hâkim bu tarz bir karar veremez.

21. C Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklıla-

(örneğin rehin) veya şahsi (örneğin kira) bir hakka
dayanarak fer’i zilyet sıfatıyla fiili hakimiyet alanında bulunduran kimsenin zilyetlik türünün bu kez
bir hukuki işlemle değişmesidir. Örneğin bir arkadaşınızdan Medeni Hukuk kitabını okumak üzere ariyeten (ödünç olarak) almış iseniz, bu kitabın
fer’i zilyedi olmuşsunuzdur. Bu kez arkadaşınız
bu kitabı size satarsa veya hediye ederse (bağışlarsa), kitabın sizden geri alınıp tekrar size teslim
edilmesine gerek olmadan siz kitap üzerinde zilyetliği (tek başına zilyetliği) kazanmış olursunuz.
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24. C Zamanaşımı borçlu açısından borcu sona erdiren

bir sebep iken, alacaklı açısından alacağın dava
ve takip edilme imkanını sona erdiren bir sebeptir.
Taşınmaz rehni ile güvenceye bağlanmış alacakların dışında her alacak için bir zamanaşımı süresi
işler. Kanunda belirtilmiş olan zamanaşımı süreleri kesindir, sözleşme ile değiştirilemez. Zamanaşımından önceden feragat edilemez.
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25. D Aşırı yararlanmada, zarar görenin sömürülmesine

27. D Türk Borçlar Hukukunda şekil serbestisi bir kural-

Zor durum, kişinin sözleşmenin oransız ve ağır
şartlarını kabul etmesinin içinde bulunduğu çaresizliğe dayanmasıdır. Düşüncesizlik, kişinin
sözleşme yaparken düşünme, tartışma ve karar
verme hususlarında özenli ve dikkatli bir iradeyi
ortaya koyamaması hâli, hafif davranmasıdır. Deneyimsizlik, ilgili sözleşmeye ilişkin olarak zarar
gören kişinin yeteri hayat/mesleki tecrübesinin
bulunmayışıdır.
Aşırı yararlanmada objektif şart, meydana gelen
sömürüdür. Yani edimler arası aşırı ve açık bir
oransızlığın yaratılmış olmasıdır.

dır. Buna göre kanunun geçerlilik şekli öngördüğü sözleşmelerin dışındaki sözleşmeler dilenildiği
şekilde yapılabilirler.

MURAT YAYINLARI

sebep olabilecek öznel(sübjektif) şartlar; zor durum, düşüncesizlik ve deneyimsizliktir.

26. D Temerrüt Faizi: Alacaklı hiçbir zarara uğramamış

28. C Hazır olmayanlar arası sözleşmenin kurulma anı,

olsa bile paradan temerrüt süresince mahrum kalması sebebiyle uğradığı zararın karşılanmasını
talep edebilir. Gecikme tazminatından farklı olarak, temerrüt faizi kusur koşulunu da gerektirmez.
Borçlu temerrüde düşmede ister kusurlu olsun ister olmasın temerrüt faizini ödemekle yükümlüdür.

MURAT YAYINLARI

Aşkın Zarar: Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir
zarara uğramış olursa borçlu, kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe bu zararı da
gidermekle yükümlüdür (TBK m.122/ı). Temerrüt
faizini aşan zarar miktarı, görülmekte olan davada
belirlenebiliyorsa, davacının talebi üzerine hâkim,
esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına
da hükmeder (TBK m.122/ıı).

kabul cevabının önerene vardığı andır. Buna karşılık sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurma
anı, kabul cevabının gönderilme anıdır.
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29. B Acente, özel ve yazılı bir yetkiyle müvekkili adı-

31. C Gerek kollektif şirket ve gerekse adi komandit şir-

ket, bir ticari işletmeyi ticaret unvanı altında işletmek gayesiyle kurulur. Kollektif şirkette bütün
ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Hâlbuki adi komandit şirkette en az bir sınırsız sorumlu ve en az
bir sınırlı sorumlu ortak olmak zorundadır. Soruda
tanımı verilen şirket türü adi komandit şirkettir.

MURAT YAYINLARI

na sözleşme yapabilir. Ayrıca aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar,
ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule de
yetkilidir. Bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava
açılabilir. Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya
vekâleti olmadan acente, bizzat teslim etmediği
malların bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim almaya yetkili olmadığı gibi
bu işlemlerden doğan alacağı yenileyemez veya
miktarını indiremez. Tacir adına kambiyo senedi
düzenlemek, acentenin temsil yetkisi kapsamında
değildir.

30. A Cari hesap sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda

32. E Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bö-

lünmüş bir şirket türüdür. Şirket, bu payları temsilen senet çıkarabilir. Şirket tarafından çıkarılan
senetler ancak nama veya hamiline yazılı olabilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmeden çıkarılan hamiline yazılı pay senetleri geçersizdir. Böyle
bir senedi devralanlar şirkette pay sahibi olamazlar. Şirket, esas sermayenin yüzde yetmişbeş çoğunluğunun kararıyla nama yazılı pay senedinin
devrini sınırlayabilir. Fakat hamiline yazılı pay senetlerin devri sınırlanamaz.

MURAT YAYINLARI

düzenlenen ve tarafların birbirinden olan alacaklarını tek tek istemeyip aralarından birinin tutacağı deftere kaydetmeyi vaat ettikleri ve sözleşme
süresi sonunda uygulanacak takas işlemi neticesinde ortaya çıkan bakiyeyi talep edebilecekleri
yazılı bir sözleşmedir. Cari hesap özel bir takas
rejimi olduğu için ancak takası mümkün alacaklar
bu hesaba kaydedilebilir. Cari hesabın bütünlüğü ilkesi uyarınca hesaba geçirilen alacaklar devredilemez, dava veya talep edilemez. Sözleşme
sona ermeden cari hesaba geçirilen alacaklar istenemeyeceği için bu alacaklar hakkında zamanaşımı süresi işlemez. Cari hesaba geçirilmekle
bir alacak yenilenmiş olmaz. Yenileme ancak hesap devresi sonunda bulunan bakiyenin kesinleşmesiyle meydana gelir.
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33. B Keşidecinin imzalayarak bazı zorunlu unsurları

35. C Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiye-

ti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve
bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya
mecburdur. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene
içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu
ile takip yapılabilir.

MURAT YAYINLARI

doldurmasını lehtara bıraktığı poliçeye açık (beyaz) poliçe dedir. Şayet bu poliçe, keşideci ile
lehtar arasındaki güven ilişkisine aykırı şekilde
doldurulursa, anlaşmaya uyulmadığı iddiası iyiniyetli hamile karşı ileri sürülemez.

36. C Takipte itirazında sebep bildirmeyen borçlu, itira-

34. E Çek; düzenleyen, hâmil ve muhatap banka ara-

zın kesin kaldırılmasında ancak senet metninden
anlaşılabilen itirazları ileri sürebilir. Seçeneklerde ise senedin vadesinin gelmediği hususu senet
metninden anlaşılabilecek nitelikte bir itiraz olup,
bu durumu ileri sürebilir.

MURAT YAYINLARI

sında kurulan bir havale ilişkisidir. Bono ve poliçeden farklı olarak çekte vade yoktur. Çünkü çek bir
kredi aracı değil, ödeme aracıdır. Dolayısıyla çeke
konulan vade kaydı yazılmamış sayılır fakat bu kayıt çekin geçerliliğine etki etmez. Kambiyo senetleri içerisinde emre, nama ve hamiline yazılabilen
tek tür çektir. Türkiye’de düzenlenen çeklerde muhatap daima bir bankadır. Poliçeden farklı olarak
çekte kabul yoktur. Çeke konulan kabul kaydı yazılmamış sayılır fakat bu kayıt çekin geçerliliğine
etki etmez.
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37. D Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda şikayet

39. E İflastaki aciz belgesini iflas idaresi düzenler, sa-

dece iflas alacaklılarına verilir masa alacaklılarına
verilmez. Geçici olmaz çünkü iflasta haciz yoktur.
Müflisin alacağı kabul edip etmediği yazılır alacağı kabul etmişse bu takdirde borç ikrarını içeren
belge sayılır.

MURAT YAYINLARI

icra mahkemesine yapılır. Genel şikayet süresi 7
gün olsa da ödeme ermine karşı şikayet yoluna
başvurulacaksa şikayet süresi 5 gündür.

40. E Konkordato projesi;

38. A İflasın açılmasıyla birlikte müflisin müccel borçla-

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların
yarısını veya

rı alacaklılar arasında eşitlik ilkesi gereğince muaccel hale gelir. Müeccel alacakları muaccel hale
gelmez.

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve
alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır. Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen
alacaklılar oy kullanabilir.

MURAT YAYINLARI

İşçi ve nafaka alacaklıları ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış
olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak
ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, takdir
edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları
kısım için hesaba katılırlar.
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3.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •
E Alman tarihçi okul, Klasik iktisat kuramlarının so-

yutlamalarına karşı yöntemsel bir tepki oluşturan
İngiltere ve Fransa’da yankı bulsa da esasen Alman kökenli bir ekoldür. Alman tarihçi okulunun
kuruluşunu W.G.F. Roscher’in 1843’te yayımladığı “Tarihsel Yönteme Göre Siyasal Bilimler
Üzerine Derslerin Ana Hatları” adlı kitabıyla başlatmak mümkündür. Başlıca temsilcileri B. Hildebrand, K. Knies, G. Schomoller, M. Weber ve W.
Sombart’tır. Tarihçi okul Klasiklerin iktisat yasalarının fizik yasaları gibi evrende geçerli olabileceği görüşüne karşı çıkmışlar; toplumsal kurumların
bu yasaları etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir.
Klasiklerin soyut tümdengelimci yöntemine karşı
tümevarımcı yöntemin kullanılmasını önermişlerdir. Devlet müdahalesini iktisat politikasının temel
öğesi olarak kabul etmişlerdir. İktisadi milliyetçiliğin ilk savunucusu olmuşlardır. Klasiklerin benimsedikleri mekanik toplum görüşüne göre karşı
organik görüşü ileri sürmüştür.

MURAT YAYINLARI

1.

C İktisat inceleme konusuna göre iki alana ayrılır.

Mikro iktisat küçük birimlerin iktisadi davranışını
inceler. Örneğin, Tüketicinin fayda maksimizasyonu, üreticinin kâr maksimizasyonu, piyasa dengesi, piyasa arzı ve talebi, refah ve bölüşüm teorisi...
v.s.
Makro iktisat ise bir bütün olarak iktisadi davranışı
inceler. Örneğin, ekonomik büyüme, işsizlik ve istihdam, fiyat istirarı, faiz oranı , bütçe ve ödemeler
dengesi, döviz kuru... v.s.

4.

E Tercihlerin geçişliliği: Bu varsayımda A, B ve C

gibi üç farklı mal sepetiyle karşı karşıya olan bir
tüketici A’yı B’ye tercih ediyorsa ve B’yi de C’ye
tercih ediyorsa; A sepetini C’ye tercih edecektir.
A > B ise B > C ise A > C şeklinde ifade edebiliriz.
Kayıtsızlık eğirilerinin birbirini kesmesi durumunda geçişlilik varsayımı ihlal edilir.
Y

A

A Marjinal verim teorisi, Clark, Wicksteed ve Wick-

sell tarafından geliştirilmiştir. Temelde, bir faktör
talebi teorisidir. Üretim faktörü talebini, üretimi
gerçekleştirenler yaparlar. Tam rekabet koşullarında girdi fiyatı veridir. Ve firmalar, piyasada oluşan
faktör fiyatından istedikleri kadar faktör kullanabilirler. Firma için temel amaç kâr maksimizasyonudur. Kâr maksimizasyonunu gerçekleştirecek
ölçüde faktör talep edip kullanırlar. Dolayısıyla bu
amacı hedef alan firmanın faktör talebi girdinin fiyatına ve faktörün marjinal verimine bağlıdır. Bu
firmalar her girdiyi kullanırken marjinal ürününü,
sattıklarında elde edecekleri geliri yani marjinal
ürün hasılatını marjinal maliyete eşitlemektedirler.
Wicksteed-Wicksell: Üretimde kullanılan girdilere marjinal ürün hasılatlarına göre ödemeler yapıldığında bu ödemeler toplamının ürün değerine
eşit olacağını ve geriye bir fazlanın kalmayacağını
göstermeye çalışmışlardır. Bu düşünce iktisat literatüründe “toplama sorunu” olarak bilinmektedir. Wicksell’in Katkısı: Tam rekabet koşullarında
çalışan firmaların uzun dönem denge durumlarında ortalama maliyetleri marjinal maliyete eşit olur.
Neoklasik bölüşüm analizinin klasik analizindeki
bölüşüm teorisinden farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Neoklasik analizde “artık” yoktur. Ödemeler
faktörlerinin marjinal verimine göre yapılır. Bu toplam da ürün değerine eşittir.

C
B

U2
U1
X

A=B
A=C

3

ise B = C olmal›d›r.
(geçifllilik varsay›m› gere€i)

B ≠ C olması nedeniyle geçişlilik varsayımı ihlal
olur.

MURAT YAYINLARI

2.

5.

C U = (XY)0,5 fayda fonksiyonunu U = X0,5 · Y0,5 ola-

rak yazalım.
dU
= X0,5 · 0,5 · Y0,5 – 1
MUY =
dY

MUY = 0,5 · X0,5 · Y–0,5
MUY =

0, 5·X0, 5
Y0, 5

• MUY değeri pozitiftir.

• X ve Y malı tüketimlerine bağlıdır.
• MUY - =

0, 5·X0, 5 Y0, 5 .

X malı tüketimi artarsa ya da Y malı tüketimi azalırsa MUY artar.
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A Bireysel talep eğrisi bir malın fiyatı ile o malın ta-

• Bandwagon Etkisi: Piyasaya yeni çıkan mallar
ilk etapta bazı tüketici kitleleri tarafından tüketilirken, bazı tüketici kitleleri tarafından tüketilmemektedir. Zamanla malı tüketmeyen kitlenin de
tüketim yapması yani diğer kişilerden geri kalmak
istememesi üzerine mallara olan talebin artmasıdır. Kişilerin sürüye katılarak taleplerini arttırmak
istemelerinin altında yatan temel neden çevredeki
kişilerin tüketiyor olması ve onlardan geri kalmak
istememesidir. Buna pozitif kitle (ağ) dışsallığı da
denir.
• Snop-Züppe Etkisi: Gelir seviyesi yüksek olan
kişilerin oluşturduğu tüketici kitleleri, kendilerini, gelir seviyesi düşük olan tüketici kitlelerinden
ayrıcalıklı görmektedir. Bu nedenle daha lüx mekanları ve lüx malları talep ederler. Zamanla bu
mekanlarda ve mallarda meydana gelen fiyat düşüşleri karşısında kendilerini ayrıcalıklı gören
tüketici kitleleri sürüden ayrılırlar. Çünkü gelir seviyesi düşük olan tüketiciler bu mekanlara ve mallara talep etmeye başlamıştır. Ayrıcalıklarının yok
olacağını düşünen gelir seviyesi yüksek tüketici kitleleri bu malları ve mekanları daha az talep
ederler. Züppe etkisi olarak da adlandırılan snop
etkisi bazı kitlelerin (gelir seviyesi yüksek olan)
sürüden ayrılmasıyla sonuçlanır (Sürüden ayrılma
sebebi diğer kişilerin tüketimlerini arttırmalarıdır).
Buna negatif kitle (ağ) dışsallığı da denir.

• Veblen Etkisi: Gösteriş yapmak, başkalarının
sahip olamayacağı mallara sahip olmak isteğiyle
fiyatı yükselen mala yönelik talebin artması sonucu ortaya çıkan etkidir. Burada önemli olan unsur
mala olan talebin artma nedeninin fiyat olduğudur.

7.

C Fiyat artarken X malı için yapılan toplam harca-

manın değişmediği durumda talebin fiyat esnekliğinin mutlak değeri 1’dir.
DQd P
ed =
·
DP Qd
1
-1 =- ·
3

MURAT YAYINLARI

lep edilen miktarı arasındaki fonksiyonel ilişkiyi
açıklayan eğridir. Malın fiyatında meydana gelen
yükselme o malın talep edilen miktarını azaltırken, malın fiyatında meydana gelen düşme, malın
talep edilen miktarını arttırır. Malın fiyatı ile talep
edilen miktar arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklayan talep fonksiyonunda, talep edilen mal miktarı, malın fiyatına bağlıdır. Fakat bazı durumlarda
kişilerin mallara olan talepleri diğer kişilerin taleplerine bağlıdır. Bu durumda talep fonksiyonu,
fonksiyonel değildir. Fonksiyonel olmayan talep
durumlarını, Bandwagon etkisi, Snop etkisi ve
Veblen etkisi olmak üzere üç durumda ifade etmek mümkündür.

8.

B

P

72 - P = P

P
b 24 - l
3

2P = 72

P = 36

P
S
E0

P0
P1

Talep
fazlası

0
0

D

Q0

QS

QD

Q

Denge fiyatının altında bir fiyat düzeyinde oluşan
talep fazlası sonucunda malın fiyatı artarak tekrar
dengeye yönelim gerçekleşir.
9.

B Denge fiyatı spesifik verginin tüketiciye yansıyan

kısmı kadar artar.

eğims =

Arz eğrisinin eğimi
Qs =

1
P		
2

Qd = 100 – 2P
eğimD =

eğimD =

P = 50 –

Verginin tüketiciye
yans›yan k›s›m

=

DP
DQd

1
Q
2 d

e€imD
e€imD + e€ims
-

=
-

Verginin üreticiye
yans›yan k›s›m

=
=

1
2

1
+2
2

=

·T

1
T
·T =
5
5
e€ims

e€ims + e€imD
2
2+ -
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DP
=2
DQs

DP
1
=2
DQd

=

*** Bandwagon ve Snop etkisinde kişilerin sürüye
katılmalarının ya da sürüden ayrılmalarının temel
nedeni diğer kişilerin davranışlarına bağlı iken
Veblen etkisinde tüketim, malın fiyatına bağlıdır.

DP
DQs

P = 2Qs		

Talep eğrisinin eğimi

MURAT YAYINLARI

6.

TG-5. DENEME

1
2

·T

·T

4
4T
·T =
5
5
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10. E İstihdam edilen son işçinin üretime yaptığı ilave

13. C Monopolcünün aynı maliyet ile ürettiği malın talep

katkı (MPL), emeğin ortalama verimliliğine (APL)
eşitse APL maksimum ve MPL azalmaktadır.
1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

APL

L

0
APLmax = MPL
MPL

MURAT YAYINLARI

MPL
APL

esneklikleri farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan
satması nedeniyle monopolün arz eğrisi yoktur.
Bir başka deyişle fiyat ile üretim miktarı arasında
fonksiyonel ilişki söz konusu değildir.

14. A 1883 yılında Fransız iktisatçı Joseph Bertrand ta-

rafından geliştirilen modeldir.

11. E

• Eşit büyüklükteki iki firma arasındaki fiyat rekabetini esas alan düopol modelidir.

MC
AC
AVC
MC

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

AC

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

AVC

q

0

AVC < AC < MC

12. C TC = q3 – 12q2 + 26q

Tam rekabetçi firma uzun dönemde normal kâr
elde eder. MC = ACmin P = AC $ Normal kâr
TC
AC =
= q2 - 12q + 26
q

MURAT YAYINLARI

Ortalama maliyet artarken, MC artar, AVC artar.
MC, AVC ve AC’nin üzerinde yer alır.

Deflatör20 =

AC’nin minimum noktasını bulmak için türevini
alıp sıfıra eşitleriz.
dAC
= 2q - 12 = 0
dP

Nominal GSMH20
100
x 100 =
x 100
100
Reel GSMH20
= 100

Deflatör21 =

AC = q2 - 12q + 26

2q = 12

15. C

Nominal GSMH
Reel GSMH21

21

x 100 =

150
x 100
125

= 120
Deflatördeki art›fl yüzdesi =

120 - 100
x 100
100

= % 20

q=6
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17. B Mübadele Denklemi de denilen M.V = P.Y denk-

16. D Beklenen Enflasyonun Maliyetleri:

leminde ;

• Nispi fiyat yapısı bozulur.

M : Dolanımda bulunan para miktarı (arzı)

• Enflasyon, parlamento onayından geçmemiş bir
vergidir.

V : Paranın dolanım hızı

• Elde para tutmanın maliyetini azaltmak için paralar bankalarda tutulur, bu da insanların daha sık
bankalara gitmesini gerektirir (Ayakkabı Eskitme
Maliyetleri, Kösele Maliyeti)

• Firmalar, sürekli fiyatlarını değiştirmek zorunda
kalırlar (Menü Maliyeti, Katalog Maliyeti). Özellikle kamu kuruluşlarının fiyat ayarlaması zaman almaktadır ve bu durumda fiyat ayarlamalarındaki
gecikmeler, kaynakların etkin dağılımını etkiler.

Y : Üretilen nihai mal miktarı

MURAT YAYINLARI

• Enflasyonun etkilerinden kurtulmak için insanlar
kaynaklarını gayri menkul yatırımlara yönlendirir.
Ekonomideki kaynak tahsisi bozulur.

P : Fiyatlar genel seviyesi

• Nominal geliri artan bireyler, artan oranlı vergi sisteminde daha yüksek vergi dilimlerine girerler.

• Firmaların ayırdığı amortismanların reel değeri
düşer ve firmaların mali yapıları bozulur.
• Nominal faiz oranının artması firmaların gider kalemlerinin tutarını büyütür ve vergi matrahını küçültür.

• Mübadele denklemine göre belli bir dönemde bir
ülkede yapılan toplam mal ve hizmet alımları ile
toplam mal ve hizmet satımları birbirine özdeştir. Buna göre ekonomide kısa dönemde paranın
dolanım hızı (V) ve üretilen nihai mal miktarı (Y)
sabittir. Fisher’e göre paranın dolanım hızı, halkın tüketim ve tasarruf alışkanlıkları, para ve kredi
kurumlarının gelişmişlik düzeyi, gelirin elde ediliş sıklığı, ödeme şekilleri, firmaların dikey entegrasyon dereceleri ve kurumsal unsurlar gibi kısa
dönemde değişmeyen etkenlerden etkilenmektedir ve bu nedenle paranın dolanım hızı sabittir. Ekonomi tam istihdam koşullarında olduğu için
de üretilen nihai mal miktarı sabittir. İşlem hacmi,
ülkedeki emek miktarı ve niteliğine, doğal kaynaklara, teknolojik düzey vb. büyümeyi etkileyen
faktörlere bağlıdır ve ekonomi daima tam istihdam
düzeyinde dengede olduğu için kısa dönemde sabittir.
Paranın dolaşım hızı (V) ve üretim nihai mal miktarı (Y) (reel gelir) sabit olduğu için para arzı (M)
ne yönde değişirse fiyatlar (P) da para arzı ile aynı
yön ve aynı oranda değişir. Bu durum yüzde değişim cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Para stoğundaki değişim fiyatlar genel düzeyini
aynı yönde aynı oranda artırıken, nominal geliri
artırır, reel geliri etkilemez.

MURAT YAYINLARI

Para piyasası dengede iken para arzı (M) = para
talebi (Md ) olduğu için nominal para talebine
(Md) ve reel para talebine (Md/P) aşağıdaki gibi
ulaşılabilir:
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Md. V = P. Y
Md 1
= ·Y
P
V

Md : Nominal para talebi
Md/P : Reel para talebi

Buna göre Klasiklere göre reel para talebi gelir ile
aynı yönde değişir. Klasiklere göre para talebi faize duyarsızdır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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18. E Basit Keynesyen modele dış ticaretin dahil edil-

20. C Hükümet alımlarındaki artış genişlemeci mali-

mesi ile ;

ye politikası olarak IS eğrisini çarpan kadar sağa
kaydırır. Para stoğundaki bir artış, genişlemeci para politikası olarak LM eğrisini para çarpanı
kadar sağa kaydırır. Bu iki politikanın eşanlı uygulanmasına politika karması denir. Fakat uygulanan politikaların baskınlıklarının belli olmaması
nedeniyle 3 olasıklı çıkarım yapılır.

AE ‘nin eğimi azalır

Çarpan değeri azalır.

Denk bütçe çarpan değeri azalır ve 1’den küçük
olur.

Vergiler
otonomsa
AE eğimi
Çarpan
Denk
bütçe
çarpanı

c
1
1-c

Vergiler gelire bağlıysa
>

^c· ^1 - th - mh

>

1
1 - c· ^1 - th + m

1-c
>
1 - c· ^1 - th

1-c
1 - c· ^1 - th + m

>

c · (1 – t)

>

1
1 - c·^1 - th

1-c
=1 >
1-c

Açık ekonomi
varsa

İ
MURAT YAYINLARI

Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı 1’den küçük olur. Marjinal tüketim
eğilimi, marjinal tasarruf eğiliminin ve marjinal ithalat eğilimi toplamı 1’e eşittir.

LM0
E1

İ1

E0

İ0

LM1
LM2

E2

LM3

E3

İ2

0

Y0

Y1

Y2

Y3

IS0

IS1

Y

IS sa€a > LM sa€a
=
kayar < kayar
1444442
444443
Gelir kesin artar,
faiz belirsiz.

19. A

21. D Ödemeler Bilançosu Dengesi (BP = 0): Sadece

cari işlemler hesabı ve sermaye hesabı dikkate
alındığında farklı faiz oranı ve hasıla bileşimlerinde cari denge ile sermaye dengesinin toplamıdır.

İ

1

Ödemeler bilançosu dengesi eğrisinin üzerinde,
sermaye ve cari hesapların toplamı sıfırdır ve döviz piyasası dengesi sağlanmıştır.

2

İ2

IS
0

Y1

Y2

Y

IS denkleminde;
1
1
‹ = ·AE0 ·Y
b
b·Ke

MURAT YAYINLARI

İ1

AE0: Toplan harcamaların otonom unsurları

22. A 1973-74 yıllarında yaşanan OPEC şoku petrol fi-

yatlarında ani artışa neden olmuştur yani negatif
arz şokuna neden olmuştur. Negatif arz şoku sonucu sadece toplam arz eğrisi sola kayar.
P

P1

IS eğrisi üzerinde harekete neden olan faktörler
faiz ve çıktı düzeylerindeki değişmelerdir, otonom
unsurlar sabit kabul edilir.

AS1
E1

P2

AS

E0

Toplam harcamaların otonom unsurlarındaki değişmeler IS eğrisinin konumunu etkiler.

AD
0
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Y1

Y0

Y
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23. D Bir ekonomide fiyatların ve ücretlerin itidalini kay-

27. E Tobin’in portföy dengesi modelinin en önemli kat-

24. C MV = PY

M · 3 = 4500
M = 1500

M: Para miktarı

V: Paranın dolaşım hızı

kısı, para talebinin belirlenmesinde risk kavramına yer vermesidir.

MURAT YAYINLARI

bedip sürekli arttığı durumda, bu değişkenleri
baskı altına almak ve dengelemek için uygulanacak ekonomi politikası, gelirler politikasıdır.

28. C Taylor Kuralı’na göre enflasyonun %1 arttığı bir

durumda Merkez Bankası kısa vadeli nominal faiz
oranı %1’den daha fazla arttırmalıdır. Böylece reel
faiz oranının yükseleceği, toplam talebin kısılacağı ve enflasyon oranının düşeceği beklenir.

P: Fiyatlar genel seviyesi
Y: Reel milli gelir

PY: Nominal milli gelir

29. B Klasik kurama göre teknoloji her ülkede farklı an-

25. A Merkez Bankası likiditenin son kaynağı olma (ni-

cak ülke içinde sabittir. Teknolojinin farklı olması,
üretim fonksiyonu yani emek veriminin farklı olması anlamına gelmektedir. Bu da Klasik kurama
göre dış ticaretin nedenidir.

26. C

• APİ ile alım sonucunda rezerv arzı artarken, satış
sonucunda rezerv arzı azalır.

MURAT YAYINLARI

hai kredi verme mercii) fonksiyonunu bankalara
reeskont kredisi kullandırarak gerçekleştirir.

• Reeskont oranının düşürülmesi rezerv arzını artırırken, oranın yükseltilmesi rezerv arzını azaltır.
• Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi rezerv talebini azaltırken, oranın yükselmesi, rezerv talebini artırır.
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30. C Ülke dışa açıldığında kârlı dış ticaret için yurt dışı

fiyatlar yurt içi fiyatlardan daha yüksek olmalıdır.
Bu nedenle iç fiyat doğrusu dış fiyat doğrusundan
daha yatıktır. Ayrıca ülke dışa açıldığında orijinden daha uzak bir toplumsal kayıtsızlık eğrisi üzerinde tüketici dengesi sağlanacağı için elde edilen
fayda dışa kapalı ekonomiye göre daha fazladır.
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31. A Jacob Viner Gümrük Birliği’nin üretim etkileri üze-

33. C Her ülkede farklı yapıda oluşan, zaman açısın-

Viner’e göre ticaret yaratıcı etki, Gümrük Birliği
öncesi ülke içinde üretilen bir malın, diğer ülkelerde üretilen aynı malın gümrüklü fiyatından daha
düşük fiyata sahip olması nedeniyle tüketimi yerli üretim ile karşılanırken, Gümrük Birliği sonrası daha düşük fiyata üreten birlik ülkesinden ithal
edilmeye başlanmasıdır. Ticaret saptırıcı etki
ise Gümrük Birliğinin üyelerinden birinin birlik öncesinde bir malı ucuza üreten üçüncü bir ülkeden
ithal ederken, birlik sonrası gümrükler kalktığı için
birlikteki bir ülkeden ithal eder duruma gelmesidir. Bu durumda ülke, malı daha ucuza üreten birlik dışı ülkeden değil de daha pahalı üreten birlik
içindeki bir ülkeden ithal etmiş olmaktadır. Ticaret
yaratıcı etki, ülke kaynaklarının ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü olan alanlara kaydırılabilmesini
sağladığı için refahı arttırmaktadır. Ticaret saptırıcı etki ise, birlik içindeki daha yüksek maliyetli bir
ülkeden ithalat yapıldığı için refahı azaltıcı bir etki
yaratmaktadır. Gümrük Birliğinin net refah etkisi
bu iki etkinin büyüklüğüne göre değişmektedir.

MURAT YAYINLARI

rine odaklanmıştır. Viner statik etkiler kapsamında
temel alınan ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkileri tanımlamıştır.

dan farklı zaman boyutlarına sahip, nüfusun etkilenmesi açısından da farklı etkileşimler içinde
gerçekleşen “demografik geçiş”, genel olarak nüfusun doğal artışını sağlayan kaba doğum hızı ve
kaba ölüm hızının birlikte seyri sonucunda oluşan
bir süreçtir. Demografik geçiş modeli; ülkelerin
yüksek ölüm ve doğum hızlarından, düşük ölüm
ve doğum hızlarına ve endüstrileşme öncesinden
endüstrileşmiş topluma geçişlerini açıklamak için
kullanılan ve bu geçişin sonuçlarını açıklayan bir
modeldir.

34. A Ragnar Nurkse’nin 1952 yılında yayınladığı maka-

lesinde “Bir ülke yoksul olduğu için yoksuldur” tezi
fakirliğin kısır döngü analizi olarak adlandırılmıştır.

döviz kurlarını yükselterek, dış ticaret dengesini sağlamaktır. Devalüasyon neticesinde, ithalat
pahalılaşıp ihracat ucuzlarken, dış açık veren bir
ülke için daha fazla döviz girişi ve daha az döviz çıkışı ile dış ticaret dengesi hedeflenir. Fakat
bunun gerçekleşebilmesi için birincisi, MarshallLerner koşulu olarak tanımlanan; ihraç mallarının
yurt dışı talep esnekliği ile ithal mallarının yurt içi
talep esnekliğinin toplamının 1’den büyük olması koşulu sağlanmalıdır. İkincisi, ihraç malları arz
esnekliği yüksek olmalıdır. Devalüasyon sonrasında ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatı ucuzladığında yabancıların talebinde önemli
artış olsa dahi, eğer ülke üretimini arttırarak bunu
ihraç edemiyorsa, devalüasyondan beklenen fayda sağlanamayacaktır. Üçüncüsü ise, devalüasyon sonrasında ithal edilen hammadde, ara malı
ve yatırım mallarının fiyatlarında meydana gelecek olan artışların ekonomide maliyet enflasyonuna yol açmasının önlenmesi gerekir.

MURAT YAYINLARI

32. D Devalüasyon uygulamasının temel amacı, resmi
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35. E Harrod’a göre doğal büyüme oranı, nüfus artı-

şı, sermaye birikimi ve teknolojik gelişmenin izin
verdiği maksimum büyüme oranıdır. Sistem, doğal oranın izin verdiğinden daha hızlı bir ilerleme gösteremez. Bu nedenle doğal büyüme oranı
maksimum büyümeyi temsil etmektedir. Gerekli büyüme oranı doğal büyüme oranının altında
kalırsa ekonomide kârlar artacaktır çünkü gerekli
büyüme oranı, doğal büyüme oranına yaklaşma
yönünde ilerleyecektir. Gerekli büyüme oranının
doğal büyüme oranından büyük olması durumunda ekonomide kronik depresyon eğilimi söz konusu olacaktır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye
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36. B Fiziksel sermaye yatırımlarına dayalı İçsel Büyü-

39. D Enflasyonla Mücadele Programı’nın amacı, eko-

me Modellerinin öncüsü sayılan Sergio Rebelo
1991 yılında yaptığı “Uzun Dönem Politika Analizi ve Uzun Dönem Büyüme” isimli çalışmasında
Lucas gibi, fiziksel sermaye yanında insan sermayesini de üretim faktörlerinden biri olarak kabul etmiştir.

nomideki belirsizlikleri gidererek ve enflasyon
beklentisini azaltarak reel faizler ile enflasyonda
düşüş sağlamak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktır.
Programın üç temel unsuru vardır:

• Faiz dışı fazlanın artırılmasına yönelik sıkı maliye politikası
MURAT YAYINLARI

• Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası

37. E 1950-60 döneminde liberalleşme adına verilen

• Uzun dönemli beklentileri iyileştirmeyi ve bu şekilde reel faizlerin düşürülmesini sağlayacak para
ve kur politikaları

40. E 2008 Küresel Krizin belirtileri:

sözlerde biri de KİT’lerin özelleştirilmesidir. Ancak
bu dönemde hiçbir KİT özelleştirilmemiştir. Hatta
yenileri kurulmuştur.

• Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi

• Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye
hareketlerinin yavaşlaması
• Büyük ülkelerin dünya çapındaki büyük bankalarının büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması
ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması
• Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin
yaşanmaya başlaması

38. C 24 Ocak 1980 kararlarında;

Serbest piyasa ekonomisi: Ana hedef ekonomiye devlet müdahalesinin en aza indirgenmesi,
makro ve mikro dengelerin oluşumunun idari kararlar yerine piyasa mekanizmasına bırakılmasıdır.

MURAT YAYINLARI

• 2000’li yılların başından beri uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta
kurumaya başlaması

İhracata dayalı sanayileşme: Döviz kıtlıklarına
yol açan ithal ikameci sanayileşme stratejisinin
terk edilip ihracata dayalı sanayileşme stratejisine
geçilmesi hedeflenmiştir.
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Ancak vergi ödeyiciler bu durumun farkında olmayabilirler ve vergi yüklerini daha düşük olarak algılarlar.

• MALİYE ÇÖZÜMLER •

Kamu harcamalarının finansmanı vergileme yerine, gelecek nesillere yük aktaran borçlanma veya
enflasyon yaratan para basımı ile sağlanıyorsa bu
durum, bugünkü vergi ödeyiciler tarafından bir fiyat olarak algılanmayacak ve kamu hizmetlerinin
talebi artacaktır.

C Üreticiden Tüketiciye Dışsallık: Bu tür dışsallık-

lar bir üretim faaliyetinin tüketicilerin fayda fonksiyonlarına fiyatlanmaksızın olumlu veya olumsuz
etki yapmasıyla görülmektedir.

Olumsuz Etki: Bir üretim tesisinin çevreyi kirletmesinden dolayı yakında yaşayan bireylerin sağlıkları bozulabilir. Böyle bir durumda bir fabrikanın
faaliyetinden kaynaklanan dış maliyetin tüketici tarafından karşılanması söz konusu olmaktadır. Bir
fabrika bacasından çıkan zararlı dumanların, tüketicilerin sağlıklarını bozması, üretimlerinde zararlı gazları kullananların ozon tabakasını delmesi
sonucu, güneş ışınlarının insanlara zarar vermesi
bu tür dışsallıklara örnek olarak gösterilebilir.

MURAT YAYINLARI

1.

3.

B Mali Yanılsamanın Kaynakları:

• Vergi sisteminin karmaşıklığı

4.

E Organik devlet: Devlet, insanların bir araya gel-

5.

E Kamu harcamaları, tüm ülkelerde uzun dönem-

6.

D Sosyoekonomik kamu harcaması tanımı: Dev-

• Vergilerin artan oranlılığı

• Vergilerdeki otomatik artışlar

Vergi tarifesinin artan oranlı olması da mali yanılsamayı artıran bir faktör olarak nitelendirilmektedir. Mali yanılsama hipotezine göre, vergi
ödeyiciler, marjinal vergi oranlarına karşı daha
çok duyarlıdırlar ve marjinal vergi oranlarının ortalama vergi oranlarından yüksek olduğu artan
oranlı tarifelerde, ödedikleri vergiyi daha yüksek
olarak algılamaktadırlar. Bu durumda da kamu
hizmetlerinin fiyatı daha yüksek olarak algılanacağı için kamu malı talebi düşecektir.

MURAT YAYINLARI

• Vergileme yerine borçlanma veya para basmanın
tercih edilmesi

Vergi sistemi ne kadar karmaşıksa, vergi ödeyiciler tarafından o kadar az hissedilir ve bu durum
kamu harcamalarının artmasına yol açar. Dolaylı
vergiler dolaysız vergilere göre daha fazla yanılsama yaratırlar. Ayrıca, çok sayıda ve küçük küçük verginin yaratacağı yük, aynı hasılatı sağlasa
bile, az sayıdaki büyük verginin yaratacağından
daha düşük olarak algılanacaktır.

firmanın maliyet fonksiyonu bütün üretim aralığı boyunca birden fazla firmanın maliyetleri toplamından daha az ise o endüstri doğal tekeldir”
şeklinde tanımlamaktadır.

Kahn, “Belirli endüstrilerin teknolojileri ve hizmetin karakteri öyledir ki, hizmetlerin, tüketiciye en
az maliyet veya en fazla net fayda ile sadece bir
firma veya belirli sayıda seçilmiş enstrümanlar tarafından sağlanması” durumunu doğal tekel olarak tanımlamaktadır.

Olumlu Etki: Yol, su ve enerji imkanlarının bulunmadığı bir yörede bir üretim fabrikasının kurulması o yörede ve civarında yaşayanlara yol, su,
enerji imkânı yaratabilir. Böyle bir durumda üreticinin üretimi sırasında dikkate almadığı yararlarından da doğrudan maliyetine katlanmadıkları bir
fayda ortaya çıkmış olmaktadır.
2.

A Baumol, Panzer ve Willig doğal tekeli “Eğer bir

Bazı konjonktürel dönemlerde vergi gelirlerinde
otomatik artışlar olur. Örneğin, enflasyon dönemlerinde nominal gelir dilimlerinin enflasyona göre
düzeltilmediği durumlarda, gelirler daha yüksek
dilimlerden vergiye tâbi olmaya başlayacaklardır.
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mesiyle oluşmuş, büyük ölçekli bir insan ya da organizmanın devamı olarak görülür. Bu durumun
bir sonucu olarak, sırasıyla akıl, can ve isteklerden oluşan üç parçalı ruh anlayışının aynen devlette de bulunduğu ileri sürülmektedir.

de artma eğilimindedir. Bunu ilk defa Alman iktisatçısı A.Wagner ifade etmiştir. “Wagner Yasası”
olarak da bilinen genel eğilime göre, kamu harcamaları milli gelirden daha hızlı artmakta ve
bunların milli gelir içindeki payı zamanla yükselmektedir. Çünkü sanayileşme ile birlikte devletin
idari ve koruyucu fonksiyonları büyümekte, eğitim ve gelir dağılımında devletin fonksiyonlarında
genişlemeler olmakta ve teknolojik gelişmeler ile
sanayinin artan sermaye ihtiyacı sonucunda, kamunun ekonomiye doğrudan yatırımları büyümektedir.

letin sosyal hayatla ekonomik faaliyetlerdeki rolünü ve devleti karakterize eden kamu gücünü göz
önünde bulundurmaktadır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Alan Bilgisi
Hukuk • İktisat • Maliye

Parafiskal gelirlerin özellikleri:

D Kamu harcamalarında fonksiyonel sınıflandır-

ma, giderler yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülen
amaçlara yönelik hizmetler, bir başka deyişle devletin klasik ve sosyoekonomik nitelikteki hizmetleri göz önünde tutularak, her bir hizmet grubu için
yapılan giderler sınıflandırmasıdır. Fonksiyonel sınıflandırma hem “işlevsel” hem de “görevsel” sınıflandırma olarak da adlandırılmaktadır. Kamu
harcamalarını fonksiyonel tasnife göre sınıflandırmanın amacı, devlet tarafından gerçekleştirilen çeşitli hizmetlerin, maliyetlerinin hesaplanabilmesidir.

8.

A Yatırım harcamaları “bütünüyle ekonominin genel

9.

C Yapılan hizmetlerin miktar ve kalitesinde değiş-

üretkenliğini hali hazırda ya da gelecekte geliştirmeye yarayan harcamalar” iken, cari harcamalar
“söz konusu üretkenliği doğrudan doğruya artırmaya yarayan harcamalar” olarak tanımlanabilir.

• Parafiskal gelirler kamu kuruluşları veya kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşlar tarafından
bu kuruluşlara gelir sağlamak amacıyla alınır.
• Parafiskal gelirleri ödeyenler bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanırlar.

• Parafiskal gelirler bir hizmet karşılığı alınmaktadır.

MURAT YAYINLARI

7.

TG-5. DENEME

me olmaksızın, bütçe rakamlarının nominal olarak
artmasında, para değerindeki düşmelerin önemli
etkisi vardır. Paranın satın alma gücü, enflasyonist etkiler sonucu giderek azalmaktadır. Kamu
hizmetlerinde nitelik ve nicelik yönünden hiçbir
değişiklik görülmese bile genel fiyat düzeyindeki
yükselmeden ötürü kamu harcama rakamları nominal olarak yükselmektedir. Yani paranın satın
alma gücünde ortaya çıkan azalışlar, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için katlanılması gereken giderlerin de görünüşte yani nominal olarak
artmasına yol açmaktadır.

vergi yasalarında var olan boşluklardan yararlanarak veya uzun dönemde baskı grupları veya
lobi faaliyetleri ile vergi borcunu azaltıcı tedbirler
alarak, yasal yollarla, ödeyecekleri vergileri azaltabilirler. Dolayısıyla vergiden kaçınma, yasal yollarla ödenecek verginin azaltılması olduğu için,
yapılan işlemde bir vergi suçu da ortaya çıkmayacaktır. Mükellefler dört yolla vergiden kaçınabilirler.

laştırılan peşin bir bedel karşılığı özel hukuk tüzel
kişisi tarafından yürütülmesidir.

Bunlardan birincisi vergi kanunları iyice araştırılarak, vergi kanunlarında mükelleflere tanınan vergi
avantajları bulmaktır.
MURAT YAYINLARI

11. B Beyana tabi olmayan motorlu taşıtlar vergisinde,

Otomatik tahakkuk eden vergilerde beyanname
verilmediği için ihtiraz-i kayıt da olamayacağından, mükellefler tarh edilen vergiye karşı dava açmak istediklerinde dava açılmadan önce verginin
ödenmesi gerekmektedir.

Parafiskal gelirlerin diğer bir özelliği de devlet
bütçesinde yer almamalarıdır. Bu gelirler yukarıda sözü edilen kuruluşların bütçeleri içinde veya
özel fonlarda toplanmaktadır. Parafiskal gelirlere
örnek olarak özel kanunlarla kurulmuş bulunan
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ziraat Odalarının
topladıkları aidatlar; Sosyal Sigorta Kurumlarının
üyelerinden topladığı primler; Toplu Konut Fonu,
Denetleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu gösterilebilir. Parafiskal
gelirlerin bir hizmet karşılığı alınması harç niteliği taşıdığını; zora dayalı olarak alınmaları vergiye
yaklaştıklarını gösterir.

13. D Vergiden Kaçınma: Mükellefler kısa dönemde

10. E İltizam usulü, kamu hizmetinin önceden karar-

her yıl Ocak ayının başında vergi kendiliğinden
(otomatik) tahakkuk ettirilmiş sayılır. Yine beyana
tabi olmayan emlak vergisinde, dört yılda bir defa
olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip
eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında vergi
tarh ve tahakkuk ettirilmiş sayılır.

• Parafiskal gelirler bir kanuna dayalı olarak ve zor
öğesi kullanılarak tahsil edilir.

12. B Parafiskal gelirler (vergi benzeri gelirler), ikti-

İkinci yol gelir aktarımıdır. Yüksek oranlarda vergi ödeyen mükellefler, düşük oranda vergi ödeyen
veya hiç vergi ödemeyen yakınlarına gelir aktarmak suretiyle ödeyecekleri vergileri azaltabilirler.

Üçüncü yol vergilerin ertelenmesidir. Bugünün bir
lirası, gelecek yılın bir lirasından daha değerli olacağı düşünülürse ki yüksek enflasyonun hâkim
olduğu ekonomilerde her zaman böyledir, mükelleflerin bu yıl ödeyecekleri vergiyi ertesi yıllara aktarabilmeleri kendilerine büyük vergi avantajları
sağlayacaktır.

Dördüncü yol vergi arbitrajıdır. Vergi arbitrajı, herhangi bir riske girmeksizin, vergi kanunlarındaki
boşluklardan yararlanarak vergi avantajı sağlamaktır. Başka bir deyişle vergi arbitrajı, farklı vergi
türleri veya farklı vergi oranlarından yararlanarak
vergi avantajı elde etmeyi ifade etmektedir.

sadi ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki
mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların hizmetlerinden
dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir.
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14. C Sınırsız yansımayı savunan maliyeciler, her çe-

18. B Türkiye’de toplam kamu kesimi finansman açığı;

merkezi yönetim bütçe açığı, KİT’lerin bütçe açığı,
mahalli idareler bütçe açığı, döner sermayeli işletmeler bütçe açıkları, sosyal güvenlik kuruluşları
açıkları, işsizlik sigortası fonu açıkları ve fonların
açıkları toplamından oluşmaktadır. Kamu kesimi
borçlanma gereği ise toplam kamu kesimi finansman açıklarını GSYH’ya oranlanması ile bulunmaktadır.

Sınırlı yansıma, belirli bir verginin şekli, matrahı
ve tahsil tarzı ne olursa olsun, bu vergi sonunda
belli bir üretim faktörü üzerinde kalacaktır. Fizyokratlar, verginin neticede toprak sahipleri üzerinde kalacağına inandıklarından, sınırlı yansıma
görüşünün ilk temsilcileridir. Ricardo ise, rant
üzerinden alınan vergilerin yansımaya elverişli olmadığını, maliyet unsuru olabilecek vergilerin ise
devredilebileceklerini ileri sürmektedir.

MURAT YAYINLARI

şit verginin er ya da geç bütün milli ekonomiye
yayılarak sırttan sırta yüklenmek suretiyle, vergi
ağırlığının mükelleflerce hissedilmeyecek duruma
geleceğini ileri sürmektedirler. Vergiler belirli bir
kimse ya da grup üzerinde yerleşip kalmamakta,
bir bireyden diğerine sürekli ve sınırsız şekilde yayılmak suretiyle sonunda, çok düşük zerreler halinde ekonomi tarafından emilmektedir.

19. A Proje kredileri, kalkınma planları ve yıllık yatırım

programlarında yer alan çeşitli kamu sektörü projelerinin dış finansman ihtiyacının karşılanmasına
yönelik kredilerdir. Bunlar yalnız alındıkları projenin finansmanında kullanılabilir. Yani projeye
bağlıdır. Proje kredileri bazen projenin dış finansmanının yanında ulusal para ile ilgili harcamalarının karşılanması amacıyla da sağlanmış olabilir.

20. C Hazine garantileri: Hazine geri ödeme garantisi,

Hazine yatırım garantisi, Hazine karşı garantisi ve
Hazine ülke garantisi veya münferiden her birini
kapsamaktadır.

15. A Vergide istikrar ilkesi; devletin aynı seviyede

kamu harcaması yapabilmesinin sağlanması için,
vergi gelirlerinin konjonktüre bağlı olmaksızın her
yıl aynı kalmasına ilişkin vergi ilkesidir.

21. C Kısa vadeli borçların çoğaldığı ve geri ödeme

açısından sıkıntı oluştuğu bir ortamda konsolidasyon, borcun uzun vadeli düzenli bir ödeme
planına bağlanmasını sağlar. Bu şekilde devlet,
içinde bulunduğu sıkışık durumdan kurtulabilecek
ve borçlarını geniş bir zamana yayma olanağına
sahip olabilecektir.

16. E Ters Tanzi Etkisi: Conrad, kamu harcaması ge-

cikme sürelerini temel alarak enflasyon ile reel
kamu harcamaları arasında da ters orantılı bir ilişkinin olabileceğine dikkat çekmiştir. Ters Tanzi
etkisini ortaya çıkaran harcama gecikmesi, harcama taahhüdünün veya sözleşmenin yapıldığı an
ile harcamanın gerçekleştiği an arasında geçen
zaman aralığıdır. Enflasyon dönemlerinde harcama gecikmesinin uzun olması kamu harcamalarının reel değerini azaltır.

22. B İkincil piyasa, önceden ihraç edilmiş olan menkul

kıymetin üçüncü şahıslar arasında alım satım işleminin yapıldığı finansal piyasalardır. Başka bir anlatımla ikincil piyasa; menkul kıymetlerin ilk ihracı
sonrası işlem gördükleri piyasa şeklidir. Menkul
kıymet niteliğindeki yatırım araçlarının likiditesini
artıran ikincil piyasa, bu özelliğiyle birincil piyasa
için de talep yaratır ve birincil piyasanın gelişmesine katkı da sağlar.

belirlenmiş borç tahvillerinin, belirlenen bazı kişi
ya da kurumlar tarafından satın alınmalarının,
başka bir ifade ile devlete borç vermelerinin zorunlu tutulmasıdır. Borç vermeleri gereken kişilerin bu konuda herhangi bir seçim hakkı mevcut
değildir. Bu konuda belirli kurum veya kişiler için
belirli oran veya miktarlarda borç verme zorunluluğu getirilebilmektedir. Özellikle isteğe bağlı
borçlanmanın yeterince başarı sağlayamayacağı
dönemlerde bu yöndeki vergiye benzer bir nitelik
taşıyan zorunlu borç uygulaması, vadesi geldiğinde geri ödeneceğinden vergiden ayrılırlar. Başka
bir deyişle; verginin “kesin” ödeme olmasına karşın, zorunlu borçlar vadesi geldiğinde ödenirler.
Ayrıca bu tür borçlanmada, borç verenler faiz, vergi istisnası gibi bazı çıkarlar sağlamaktadırlar.

MURAT YAYINLARI

17. D Zorunlu borçlanma, şartları devlet tarafından
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23. D Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
• Kişisel Verileri Koruma Kurumu
• Nükleer Düzenleme Kurumu
• Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•
•
•
•
•
•
•
•
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24. E Sınırlı Yetki ilkesi: Bütçe kanununa bütçe ile ilgili

29. C Gelir vergisinde tarh zamanı: Beyanname veril-

hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

mesi icap eden hallerde, beyannamenin verildiği
günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden
yedi gün içinde tarh edilir.

25. A Torba bütçeleme tekniğinin sakıncalı yönleri

şunlardır:

• Harcamanın nereye yapıldığı bilinemez.

• Hizmet veya bakanlık önceliklerinin belirlenerek
farklı programları bu önceliğe göre sıralandırma
torba bütçe sisteminde imkânsızdır.
• Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi vermektedir.

30. B Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müMURAT YAYINLARI

• Harcamaların etkilerinin neler olduğu konusunda
da bilgi edinilmesi zordur.

26. A Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hiz-

met ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen
hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı
cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer
alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak
üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Malî yıl
içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür,
tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilir.

31. A Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri em-

sal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların
emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır.
Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira
mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin %5’idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet
bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %10’udur.

27. C Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya zo-

28. D Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim büt-

çe kanun teklifinin metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve
oylar. Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önce Resmî Gazetede yayımlanır. Kamu
yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun olarak anılan merkezî yönetim bütçe kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün
içinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazetede
yayımlanır.

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası
uygulanmaz:
1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine
bırakılması
MURAT YAYINLARI

runlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerek
kullanılabilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin
yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarının
yüzde on beşine kadar ek harcama yapılabilir.

esseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler kanunda belirtilen
ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden
veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya
mecburdurlar.

2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru
veya kardeşlerden her birinin ikametine birden
fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri
için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)
3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde
veya dairede ikamet etmesi
4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli
idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda
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32. E Çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye da-

gunluğu çözmesinin yanı sıra ücret ve fiyatların
dondurulması enflasyonu baskılayacaktır. Böyle
bir gelirler politikasından beklenen, enflasyonist
beklentilerin kırılmasıdır.

hil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir
motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla
traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî
kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

33. D Mücbir sebepler:

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel
olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması
gibi afetler
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi
gaybubetler

37. B Durgunluğun neden olduğu işsizlik, maliye po-

MURAT YAYINLARI

1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza,
ağır hastalık ve tutukluluk

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla
defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması

38. D Likidite tuzağı LM eğrisinin yatay olması varsa-

yımına dayanarak gösterilmektedir. Hanehalkının
belli bir faiz oranında arz edilen tüm parayı elinde tutmak istemesini ifade eder. Keynesyen yaklaşımın bir ifadesi olan likidite tuzağı durumunda
maliye politikası uygulaması gelir düzeyinde bir
artışa yol açacağından, maliye politikası etkindir.

34. D Verginin terkini:

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması,
kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve
bunlara benzer afetler yüzünden:
1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları
ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;

39. A İradi maliye politikası uygulaması, politika yapı-

cıların önceden belirlenmiş herhangi bir karar olmaksızın konjonktürel gelişmelere bağlı olarak
maliye politikası araçlarının kullanılmasıdır. Bu
yönteme göre, gelişen konjonktür karşısında hükümet uygulayacağı politikayı belirler ve uygular.
Söz gelimi amaç enflasyonla mücadeleyse daraltıcı, amaç durgunlukla mücadeleyse genişletici
maliye politikası uygulanabilir.

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf
eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları;
Hazine ve Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip
olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline devredebilir.

Mali Kaldıraç = (10 – 8) x 5
Mali Kaldıraç = 2 x 5
Mali Kaldıraç = 10

36. C Stagflasyonla mücadele: Enflasyonu kontrol al-

40. C IS’nin konumundaki değişim:
MURAT YAYINLARI

35. B Mali Kaldıraç = (DG – DT) x k

litikası amaçlarından biri olan tam istihdamdan
uzaklaşma anlamına gelmektedir. Bu nedenle işsizlikle mücadelede genişletici maliye politikasının uygulanması gerekir. Diğer bir ifadeyle kamu
harcamalarının artırılması ve/veya vergilerin azaltılması gerekmektedir. Toplam talebi canlandırmaya yönelik genişletici bir maliye politikasının
uygulanması telafi edici maliye politikası olarak
adlandırılmaktadır.

tına almak ve gelir dağılımında adaleti sağlamak
adına devletin ücret ve fiyatları dondurmak yoluyla piyasaya müdahale etmesine, diğer bir ifadeyle ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan
müdahale etmesine gelirler politikası denilmektedir. Ücret ve fiyatların dondurulmasına yönelik
bir gelirler politikası genişletici maliye politikasıyla birlikte uygulandığında daha etkili bir çözüme
ulaşılabilir. Genişletici maliye politikasının dur-

Genişleyici maliye politikası: Kamu harcamalarındaki artış, faiz oranı sabitken, milli geliri arttıracağından IS sağa doğru paralel olarak kayar.
a) Servet: Servetteki bir artış faiz oranı sabitken,
otonom tüketimi arttıracağından IS sağa doğru
paralel olarak kayar.
b) Piyasa beklentileri: Hanehalkı ve firmaların
piyasa beklentileri olumluysa, faiz oranı sabitken, otonom tüketim ve otonom yatırım artacağından IS sağa doğru paralel olarak kayar.
c) Yatırımların kârlılığı: Firmaların yaptığı yatırımların kârlılığı artarsa, faiz oranı sabitken,
otonom yatırım artacağından IS sağa doğru
paralel olarak kayar.
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