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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. E 1961 Anayasası’nda yürütme sadece görev ola-
rak düzenlenmiştir. 1982 Anayasası’nda yürütme 
görev ve yetki olarak düzenlenmiştir. 1961 Ana-
yasasıyla ilk defa İşçi ve memurlara sendika kur-
ma hakkı verilmiştir. Başlangıç kısmı ilk defa 1961 
Anayasası’nda yer almıştır. 1971 yılı değişikliği ile 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında ge-
nel sebepler geçerlidir. Devlet Planlama Teşkilatı 
ilk defa 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir.

2. C Sayıştay başkan ve üyelerinin seçimi gizli oyla-
ma usulüne göre gerçekleştirilir fakat bu hüküm 
Anayasada değil Sayıştay Kanunu’nda yer alır. 
Meclis başkanı seçiminin üçüncü tur oylamasın-
da tamamlanabilmesi için üye tam sayısının en 
az üçte iki değil salt çoğunluğunun oyu gerekir. 
Kamu başdenetçisi seçiminin birinci tur oylama-
sında tamamlanabilmesi için üye tam sayısının en 
az beşte üç değil üçte iki çoğunluğunun oyu ge-
rekir. Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan son 
aşama oylamasında ad çekme usulü ile seçim 
tamamlanmaz, ikinci turda en fazla oyu alan iki 
aday arasında seçim yapılır. Hakimler ve Savcılar 
Kurulu üyeliği için yapılan seçimin ikinci tur oyla-
mada tamamlanabilmesi için üye tam sayısının en 
az salt çoğunluğunun oyu değil beşte üç çoğunlu-
ğun oyu gerekir.

3. E Meclis soruşturmasının açılmasına karar vermek, 
Anayasa değişikliği kanunlarını kabul etmek, Yüce 
Divan’a sevk kararı vermek, Milletvekilliği ile bağ-
daşmayan bir görevi yapmakta ısrarcı olan mil-
letvekilinin, milletvekilliğinin düşürülmesine karar 
vermek işlemleri TBMM tarafından gizli oylama 
usulü ile gerçekleştirilirken, özürsüz, mazeretsiz 
bir ay içerisinde toplam beş birleşime katılmayan 
milletvekilinin, milletvekilliğinin düşürülmesine ka-
rar vermek gizli oylanmaz.

4. D Anayasa Mahkemesi bir siyasi partinin kapatıl-
masına karar verirken, bir siyasi partinin hazine 
yardımından kısmen veya tamamen mahrum bı-
rakılmasına karar verirken, Anayasa değişikliğini 
iptal kararı verirken toplantıya katılan üyelerinin 
üçte iki çoğunluğunun oyu ile hareket eder. Bu 
oran 1982 Anayasası’na 2010 yılı değişikliği ile 
eklenmiştir. Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık 
Mahkemesi başkanını seçerken, sağlık nedeniyle 
bir üyesinin üyeliğine son verirken üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğunun oyu ile karar verir.
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

5. E Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de 
faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecek-
leri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili 
olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, 
bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

6. D Kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar kamu gücü 
ayrıcalığından yararlandıkları için kararları icra-
idir. Kural olarak kararları üzerinde vesayet ma-
kamlarının onama yetkisi bulunmamaktadır. 

7. E İlçeler kanunla kurulur, kaldırılır, adı değiştirilir. 

8. C Cumhurbaşkanlığı ofisleri şunlardır;
 • Dijital Dönüşüm Ofisi
 • Yatırım Ofisi
 • İnsan Kaynakları Ofisi
 • Finans Ofisi

9. B Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya 
tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına 
karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

10. A Çözümlenmesi Danıştay’ın, idare ve vergi mah-
kemelerinin görevlerine girdiği halde, adli yargı 
yerlerine açılmış bulunan davaların görev nok-
tasından reddi halinde, bu husustaki kararların 
kesinleşmesini izleyen günden itibaren 30 gün 
içinde görevli mahkemede dava açılabilir.

11. D Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka 
yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tek-
rarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal 
ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defet-
mek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile 
ceza verilmez. Kusur yeteneği olmayan kişilerin 
saldırılarına karşı da meşru müdafaa yapılması 
mümkündür. 

12. E Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlükle-
rini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, 
kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koru-
mak, suç işlenmesini önlemektir. 

13. A En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün 
karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin eko-
nomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundu-
rularak takdir edilir. 

14. D Şüpheli, vekil, müdafii, soruşturma, kovuşturma, 
malen sorumlu, disiplin hapsi, toplu suç, suçüstü, 
ifade alma, sorgu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, 
yargı görevi yapan, gece, silah, çocuk, örgüt men-
subu kişi, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen, va-
tandaş, kamu görevlisi ise Türk Ceza Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

15. C Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün 
devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en 
geç dört aylık aralıklarla; soruşturma evresinde 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza 
hâkimi, kovuşturma evresinde ise resen mahke-
me tarafından karar verilir. 

16. B Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından ya-
pılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek 
görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı ye-
rin sulh ceza hâkimine bildirir. Sulh ceza hâkimi 
istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup 
olmadığını inceleyerek karar verir ve gereğini ye-
rine getirir. 

17. B Kural içi boşluk kanunkoyucu tarafından bilinçli 
olarak bırakılmış boşluklardır. Burada temel amaç 
hakime hareket serbestisi tanımaktır. Hakim de 
bu serbestiyi temel olarak takdir yetkisi aracılığıy-
la kullanır. 

18. B Soyadı için düzenlenmiş olan söz konusu hük-
mün, öz isme de uygulanması kıyasa örnek oluş-
turmaktadır. Zira burada benzer nitelikteki ancak 
kanunda düzenlenmemiş bir hususa, kanunda 
düzenlenmiş bir hükmün uygulanması söz konu-
sudur. Bu da kıyas yapmak anlamına gelmektedir. 
Bir an için genişletici yorum ihtimali akla gelebi-
lecek olsa da, soyadı kelimesinin öz ismi de kap-
sayacağını söylemek, yorumun sınırlarını aşan bir 
durumdur. 

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

20. C Tanıma, babanın bir çocuğun kendisinden doğ-
duğunu kanunun aradığı şekiller içerisinde, ilgili 
makamlara açıklamasıdır. Tanıma, geçmişe et-
kili sonuçlar doğurur, yani çocuğun doğduğu ta-
rihten, hatta ana rahmine düştüğü andan itibaren 
hüküm ifade eder. Evlilik içinde doğmuş olan bir 
çocuk gerçek baba olduğunu iddia eden kişi ta-
rafından tanınamaz. Böyle bir çocuğun tanınma-
sı, ancak soybağının koca tarafından reddedilmiş 
olması hâlinde mümkün olabilir. Tanıma, babanın 
nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvu-
rusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde 
yapacağı beyanla olur. Tanıyan; yanılma, aldatma 
veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava 
edebilir. İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır 
(MK m. 297). Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halin-
de altsoyu, Cumhuriyet Savcısı, Hazine ve diğer 
ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler. Dava ta-
nıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır 
(MK m. 298). Tanıma beyanında bulunan kimse 
küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rı-
zası gereklidir (MK m.295/II). 

21. C Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan 
kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras 
sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar. Miras-
bırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi ka-
rarlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta 
bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde etti-
ği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilir-
ler. 



TG-12. 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

6 Diğer sayfaya geçiniz.

22. B Mirasbırakanın sağ kalan eşi, mirasbırakanın bi-
rinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olursa 
1/4, ikinci zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olur-
sa 1/2, üçüncü zümre büyük anne büyükbabalar 
ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa 3/4 
pay alacaktır. Mirasbırakanın sadece kuzenleri ve 
onların altsoyu hayattaysa, eş mirasın tamamını 
alacaktır. Mirasbırakanın kardeşi ikinci zümre mi-
rasçı olduğundan B şıkkı hatalıdır.

23. B Tehlike sorumluluğu hallerinde tehlike ile kar-
şı karşıya kalan ve hazırlıksız olan taraf, tüketici 
sözleşmelerinde satıcı karşısında ekonomik ola-
rak zayıf olan tüketici, iş sözleşmesinde işverene 
karşı işçi, kira sözleşmesinde ise kiraya verenin 
ekonomik gücüne karşı kiracı koruma altına alın-
maktadır. 

24. B Hapis hakkı, alacak hakkının varlığına ilişkin bir 
teminat niteliğindedir. Temel gayesi alacak hakkı-
nı teminat altına almak olan bir fer’i hak olarak ni-
telendirilmektedir. 

25. D Beyanda bulunanın iradesinden bağımsız ola-
rak bizzat hukuk düzeninin sonuç bağladığı irade 
açıklamalarına hukuksal işlem benzeri irade açık-
laması denir.

26. C C ve D, S’ye karşı borcun sadece kendi payına dü-
şen kısmından sorumlu olduklarına ilişkin taksim 
def’ini ileri süremezler. Zira bu müteselsil borçlu-
luğun temel mantığına aykırı olur. D’nin acze düş-
mesi ona başvurabilecekleri oranda B ve C’yi S’ye 
karşı borcundan kurtarmayacaktır. Dış ilişkideki 
sorumlulukları devam etmektedir. D’ye karşı yapı-
lan takip, B ve C’ye karşı işleyen zamanaşımının 
da durmasına sebep olmaz. Sadece D’yi etkileye-
cektir. B’nin C’ye karşı rücu hakkının doğması için 
borcun kendi kısmını aşan bir miktarını ödemesi 
gerekmektedir. D’nin acz hali sebebiyle ödeyeme-
diği kısım B ve C arasında paylaştırılacaktır.

27. E Cins borçlarında borçlunun ifa etmekle yükümlü 
olduğu şey, onun kusuru olmadan yok olsa bile 
borçlu, borcundan kurtulmaz. Bir diğer ifade ile 
borcun ifası, borçlunun sorulu tutulamayacağı se-
beplerle imkansızlaşırsa borç sona ermez.

28. C Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörül-
meyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağa-
nüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir 
sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sı-
rada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenme-
sini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede 
borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu he-
nüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleş-
mesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş 
olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşul-
lara uyarlanmasını isteyebilir (TBK m.138/I).
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

29. D Ticaret sicili, herkesin inceleyebileceği ve ilgi-
li belgelerden onaylı suret alabileceği aleni sicil-
lerdendir. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, 
tescili isteme süresi onbeş gündür. Ticaret sicili 
müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için 
bu süre bir aydır. İlgililer, tescil, değişiklik veya si-
linme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce 
verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren 
sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde tica-
ri davalara bakmakla görevli asliye ticaret mah-
kemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. Çözümü bir 
mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdü-
rü tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan 
hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tes-
cil olunur. Ancak ilgililer üç ay içinde mahkemeye 
başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını is-
pat etmezlerse geçici tescil resen silinir. Tapu si-
cilinin fonksiyonundan farklı olarak ticaret sicilinin 
asıl fonksiyonu bildirici (açıklayıcı) olmasıdır. Ku-
ral olarak bir hukuki sonucun doğması için ticaret 
siciline tescil zorunlu değildir. Hukuki sonuç mey-
dana geldikten sonra bu hususun herkes tarafın-
dan bilinmesi için tescil gereklidir. 

30. B Soruda yer alan seçeneklerden yanlış olan sade-
ce B seçeneğidir. Bir tacirin saklamakla yüküm-
lü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını 
veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebe-
biyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğ-
rarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş 
gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetki-
li mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini 
isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme ge-
rekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebi-
lir. Diğer seçeneklerde yer alan bilgiler doğrudur. 

31. C Kollektif şirket; ortakların oybirliğiyle alacakları fe-
sih kararıyla, sözleşmede fesih hakkı verilen orta-
ğın bu hakkı kullanmasıyla, belirsiz süreli ortaklık 
sözleşmesinde ortaklardan birinin altı ay önceden 
yapacakları fesih bildirimiyle sona erer. İster belirli 
süreli olsun ister belirsiz süreli olsun haklı sebebin 
varlığı hâlinde bir ortak dahi mahkemeden feshi 
isteyebileceği gibi, borçlu ortağın kişisel malların-
dan ve şirketteki kâr payından alacağını alamayan 
kişisel alacaklı dahi tasfiye sonunda borçlu ortağa 
düşecek paya haciz koydurmaya ve altı ay önce 
ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm 
ifade etmek üzere mahkemeden şirketin feshini 
istemeye yetkilidir. 

32. E Anonim şirketlere hâkim olan çoğunluk ilkesi uya-
rınca çoğunluğu ele geçiren pay sahiplerinin ta-
hakkümünden diğer pay sahiplerini korumak 
amacıyla azınlıkta kalan pay sahiplerine belli hak-
lar verilmiştir. Bu haklar şunlardır: 1. Yönetim ku-
rulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını talep 
hakkı, 2. Toplantı gündemine madde eklenmesini 
yönetim kurulundan talep hakkı, 3. Finansal tablo-
ların görüşülmesini bir ay sonraya erteleme hakkı, 
4. Mahkemeden özel denetçi talep hakkı, 5. Hak-
lı sebeplerle şirketin feshini mahkemeden talep 
hakkı, 6. Kuruluş işlemlerinden veya sermaye ar-
tırımından dolayı ibraya engel olma hakkıdır. Ge-
nel kurul kararının iptalini tek bir pay sahibi dahi 
isteyebileceği için azlık oluşturmaya gerek yoktur. 

33. C Görüldükten belli süre sonra vadeli bir poliçede 
vadenin tespit edilebilmesi için kabule arz zo-
runludur. Çünkü vade günü kabul şerhinde veya 
kabul etmeme protestosunda yazan tarihe göre 
belirlenir. Böyle bir poliçeye süreli kabule arz ya-
sağı konulabilirse de süresiz kabule arz yasağı 
konulamaz. Şayet süresiz kabule arz yasağı ko-
nulmuş ise bu kayıt geçersizdir. Fakat bu kaydın 
konulması poliçenin geçerliliğine etki etmez. 

34. E Çek, kambiyo senetleri arasında hamiline yazıla-
bilen tek senettir. Keşideci, banka ve hamil ara-
sında kurulan bir havale ilişkisidir. Çekte vade 
olmadığı için ibraz süresi içinde görüldüğünde 
ödenmek zorundadır. Çünkü çek kredi aracı de-
ğildir. O sebeple vade konulamaz. Çek bir ödeme 
aracıdır. Gerçek kişiyi temsilen çeki ancak ya-
sal temsilci düzenleyebilir. Gerçek kişi adına ira-
di temsilcinin çek düzenlemesi mümkün değildir. 
Çekte muhatap bulunmasına rağmen kabul söz 
konusu değildir. Çeke konulan kabul kaydı yazıl-
mamış sayılır. 
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

35. B Genel haciz yoluyla takibin konusu para ve temi-
nat alacaklarıdır. Altın taşınır bir maldır ve genel 
haciz yoluyla takip yapılamaz. B bu durumda sü-
resiz şikayet yoluna başvurabilir.

36. D Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde durumu 
kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bü-
tün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve ad-
reslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya 
mecburdur.

37. A Konkordatoda rehinli alacaklılarla müzakere so-
nucunda borçlunun tekliflerinin alacak miktarı iti-
barıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi 
hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, 
diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan 
en uzun vadelisine tabi olur.

38. E İflasta malların hangi usulle satılacağı 2 alacaklı-
lar toplantısı tarafından belirlenir.

39. A Kanunda sınırlı sayıda belirtilen kişiler borçluya 
karşı herhangi bir takip yapma şartı olmadan hac-
ze imtiyazlı iştirak edebilir. Bunlar; Borçlunun eşi, 
çocukları, vasi veya kayyımı olduğu kişiler, ölün-
ceye kadar bakma alacaklısı ve ilama bağlı na-
faka alacaklısı. Borçlunun annesi hacze imtiyazlı 
iştirak edemez ancak ilama bağlı nafaka alacaklı-
sı olduğu için iştirak edebilir.

40. C İflasta istihkak davasının konusunu sadece mülki-
yet hakkı oluşturur.

Çözüm Bitti.
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• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. A Elmas-su paradoksu olarak da adlandırabileceği-
miz değer paradoksunda, toplam faydası yüksek 
ancak değişim değeri düşük olan su gibi bir mal ile 
toplam faydası düşük ancak değişim değeri yük-
sek olan elmas arasındaki çelişkili durum ifade 
edilmektedir.
On sekizinci yüzyılda Adam Smith tarafından ince-
lenen değer paradoksu günümüzde Adam Smith’in 
düşündüğünün tersine işlemektedir. Smith’e göre 
bir malın tüketiminden elde edilen Toplam fay-
da, kullanım değerini; bir malın diğer malları satın 
alma gücü ise değişim değerini gösterir. Bu anlam-
da kullanım değeri yüksek olan bir malın değişim 
değeri de yüksek olmalıdır. Ancak bir malın deği-
şim değeri toplam fayda tarafından değil marjinal 
fayda tarafından belirlenmektedir. Burada unutul-
maması gereken konu ise marjinal fayda kavramı-
nın iktisat bilimine kazandırılması on dokuzuncu 
yüzyılda W.S. Jevons tarafından gerçekleşmiştir. 
(A. Smith döneminde tüketici dengesi ve marjinal 
fayda kavramları henüz keşfedilmemiştir.

2. C Yeni Keynesyen görüşün temel varsayımları şun-
lardır;

 • Ekonomide NAIRU adı verilen enflasyonu hızlan-
dırmayan bir işsizlik söz konusudur.

 • Para kısa dönemde nötr değildir; ancak uzun dö-
nemde nötrdür.

 • Kısa dönem toplam arz eğirisinin pozitif eğimli 
olma nedeni; Yapışkan Ücret Modelidir.

 • Hem arz hem de talep şokları dengesizlik yarata-
bilir.

 • Piyasalar kısa dönemde kendiliğinden temizlen-
mediğinden “Temiz Olmayan Piyasa Modeli” de 
denir.

 • Piyasa dengesizliğini esas alır.
 • Ücretlerin ve fiyatların yapışkan olması nedeniyle 

piyasalar kendiliğinden temizlenemez.
 • Rasyonel beklentileri, doğal işsizliği, doğal hası-

layı kabul etmeleri Yeni Klasik düşünce ile ortak 
noktaları iken Keynesyen düşünce ile farklılıkları-
nı oluşturur.

 • Yeni Klasiklerde Tam rekabet piyasalarında olu-
şan fiyat düzeyi Yen Keynesyenlerde Monopolcü 
piyasalarda belirlenir.

 • Kısa dönemde; hem öngörülen hem de öngörül-
meyen para politikasının çıktı düzeyini arttıraca-
ğını ancak öngörülmeyen para politikasının daha 
fazla arttıracağını savunur.

 • Kısa dönemde fiyatlar esnek olmadığı için üretim 
etkilenir.

3. E Bireyin bir gününden elde ettiği gelir 20 x 7 = 140 TL. 
Bireyin çalışmadığı durumda, hiçbir harcama yap-
madan boş vakit geçirmeyi tercih etseydi, bu se-
çimin fırsat maliyeti 140 TL olacaktı. Fakat birey 
festivale gitmek için 100 TL harcama yapmıştır. 
Yani birey bir iş gününü çalışarak 140 TL elde 
edecek iken festivale gitmesiyle 100 TL harcamış-
tır. Maliyeti festival için yaptığı harcama ve bir iş 
günü elde edeceği kazanç toplamı kadardır. Yani 
240 TL’dir.

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

 • Kayıtsızlık eğrileri üzerindeki her noktada elde 
edilen fayda düzeyi aynı iken, orjinden uzaklaş-
tıkça farksızlık eğrileri artan fayda düzeyini gös-
termektedir. (Orjinden uzaklaştıkça artan fayda 
düzeyini göstermesine kayıtsızlık eğrilerinin mo-
noton artma özelliği denir. Monoton artma, hem 
kardinal hem de ordinal fayda fonksiyonunun or-
tak özelliğidir. Monoton artma farksızlık eğrilerinin 
temel iki özelliğinden birisini oluşturmaktadır ve 
tercihlerin doymazlığı varsayımının sonucudur.)

 • Kayıtsızlık eğrileri her noktasında negatif eğim-
li eğrilerdir ve mallar arasında ikame ilişkisi söz 
konusudur. (Tercihlerin doymazlığı varsayımı ge-
reği çoğu aza tercih eden ve daha fazla tüketim 
yaparak daha yüksek fayda sağlayan tüketici için 
farksızlık eğrisi pozitif çizilemez eğer çizilirse doy-
mazlık varsayımını ihlal eden kötü mallar söz ko-
nusu olur) 

 • Kayıtsızlık eğrileri asla birbirini kesmez. (Tercih-
lerin doymazlığı ve geçişliliği varsayımları gereği) 

 • Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dışbükey (konveks) 
eğrilerdir. (Monoton artan bir fayda fonksiyonu 
dışbükey ya da dışbükey benzeri olabileceği gibi, 
içbükey ya da içbükey benzeri de olabilecektir. 
Ancak kardinal fayda teorisine göre, fayda objek-
tif olarak ölçülebilir ve her bir malın yarattığı fayda 
fonksiyonu bu özelikleri taşımaktadır. Kesinlikle 
dış bükey olma farksızlık eğrisinin monoton artma 
özelliğinden sonra temel ikinci özelliği temsil et-
mektedir.) Kayıtsızlık eğrilerinin dış bükey olması 
sonucu marjinal ikame oranı (MRS) eğri boyunca 
azalan bir seyir izler ve negatif değer alır.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

5. B Tüketici faydasını maksimize ettiğinde;

MU
MU

P
P

Y

X Y

X
Y Y X

2
1

2
2
1

8
4

2
1 2

· ·

· · ·

Y

X

Y

X

2
1

2
1

2
1

2
1

2

1

&

=

= = =
-

- -

X2·

M = PXX + PYY
320 = 4X + 8Y         X = 2Y
320 = 4 · 2Y + 8Y
320 = 16Y
Y = 20          X = 2 · 20 = 40

6. B İkame etkisi: Çantanın fiyatı artınca diğer mallara 
göre (nispi fiyatı) fiyatı yüksek olduğundan talebi 
azalır. 
Gelir etkisi: Çantanın fiyatı artınca, nominal geliri 
sabit olan tüketicinin reel geliri azalır. Normal bir 
mal olan çantanın talebi azalır.

7. C Talebin fiyat esnekliğini 
etkileyen etmenler

ESNEKLİK

ARTAR AZALIR

1- Malın ihtiyacı karşıla-
ma şiddeti

Zorunlu 
olmayan 

mal

Zorunlu 
olan  
mal

2- Malın bütçe içinde-
ki payı Büyükse Küçükse

3- Malın ikamesinin var-
lığı VARSA YOKSA

4- Haberleşme / İletişim Hızlı Yavaş
5- Zaman Uzun Kısa

8. C Eş ürün eğrisi; iki üretim faktörünün kullanılma-
sı ve bu faktörlerin birbirleri yerine ikamelerinin 
mümkün olması varsayımı altında, aynı miktar 
malın üretilmesini sağlayan farklı faktör bileşimle-
rinin geometrik yeridir. 
Özellikleri;  Eş ürün eğrileri sol yukardan sağ aşa-
ğı inerler. Yani negatif eğimlidirler. Eş ürün eğrile-
ri orijine göre dışbükeydirler. Eğimi ise girdilerin 
marjinal ürünlerinin oranına yani marjinal teknik 
ikame oranına eşittir. Aynı paftadaki eş ürün eğ-
rileri birbirini kesmezler.

9. A SRACmin = MC firma sabit verim ve tam kapasite 
ile çalışmaktadır. 
* SRAVCmin = MC yedek kapasiteyi gösterir.

Artan
Verim

Eksik
Kapasite

Azalan
Verim

Aşırı
Kapasite

Sabit
Verim

Tam
Kapasite

SRAC

SRAC
SRACmin

q0
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

10. C 

QQ0Q10

P

D

S
E1P1

P0

S1

E0

Satış fiyatına konulan vergi advalorem vergi oldu-
ğundan arz eğrisi dikleşerek sola kayar.
Bu verginin tüketiciye yansıyan kısmı (P1 – P0)’tır.
E0 " QD = QS Vergi sonrası arz;
55 –  = –5 + P Qs

t = –5 + P · (1 – t)
60 = 2P P0 = 30 Qs

t = –5 + P · (1 – 0,50)
 Qs

t = –5 + 0,50 · P
E1 " Qs

t = Q0
–5 + 0,50 P = 55 – P
1,5P = 60  P1 = 40
Tüketiciye yansıyan kısım = P1 – P0 = 40 – 30 = 10

11. D MR = 75  ¬d = –2 ise P = ?

MR P·

·

P· P

d

p

1 1

75 1
2
1

75
2
1 150

,
= -

= -
-

= =

d

d n

n

12. B Tam rekabet piyasasında yer alan firma uzun dö-
nemde optimal ölçek (LRAC’nin min olduğu yer) 
tam kapasitede (SRAC(nin min olduğu yer) nor-
mak kâr elde ederken tekelci rekabette yer alan 
firma optimalin altı (LRAC’nin azalan kısmı) eksik 
kapasitede (SRAC’nin azalan kısmı) normal kâr 
elde eder.

13. A Stackalberg modeli, miktar rekabetine dayalı dü-
opol modeli olup bu modeldeki üretim düzeyi 
Cournot modelindeki üretim düzeyinden daha bü-
yüktür. Üretim kararlarının eş anlı olmayıp ardışık 
olduğu bu modelde önce lider üretim düzeyini be-
lirler. Takipçi firma ise üretimini liderden sonra be-
lirler.

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

AIC
L

TIC
wL

L= =  AICL = w

MIC
dL

dTIC
wL

L= =  MICL = Marjinal girdi maliyeti

AICL = w = MICL

15. E Gerçekleşen yatırımlar, planlanan ( sabit) yatırım-
lar ve planlanmamış ( stok ) yatırımların toplamın-
dan oluşur.
I = Isabit + Istok
I > Isabit ise Istok > 0  stok fazlası söz konusudur.
GSYH = Nihai satışlar + stok yatırımı
Istok > 0 & GSYH > Nihayi satışlardır.
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

16. D Monetarist( beklentileri içeren)  Phillips Eğrisi
 • Monetaristlere göre Keynesyen Phillips eğrisi 

analizi uzun dönemi kapsamadığı ve nominal üc-
retlere göre oluşturulduğu için doğru inşa edilme-
miştir. 

 • Monetaristler Phillips eğrisini, işçilerin emekleri-
ni beklenen reel ücret üzerinden arz etmelerinden 
dolayı beklentileri ve uzun dönemi de dikkate ala-
rak geliştirmişlerdir. 

 • Monetaristlere göre beklenen enflasyon (re) ar-
tarsa kısa dönem Phillips eğrisi sağa, beklenen 
enflasyon azalırsa Phillips eğrisi sola kayar. Ay-
rıca iş gücü verimliliğinin artması veya teknolojik 
gelişme de Phillips eğrisini sola kaydırır.

17. B Üretim Yöntemi (Katma Değer Yöntemi): Bel-
li bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin 
miktarı ile fiyatlarının çarpımlarının toplanmasıyla 
GSYİH’ye ulaşılır.
GSYİH = Px·Qxx

n
1==/

Px: x malı fiyatı
Qx: x malı miktar
x: 1 ... n
Bu yönteme göre tüm tamamlanmış mal ve hiz-
metlerin üretiminde yaratılan katma değerlerin 
toplanmasıyla da GSYİH’ye ulaşılır.
GSYH = KDxx

n
1==/

(KD)x: x malı üretimde yaratılan katma değerle-
rin toplamı
Katma Değer: Üretim her aşamasında ara malı-
nın değerine yapılan ilavelerdir.

Ara Mal Değer Katma Değer
Buğday 5 5

Un 15 10
Hamur 35 20
Ekmek 60 25

60
+ 

18. B C = 150 + 0.75 (Y – T) denkleminde (Y – T) teri-
mi harcanabilir geliri (Yd) ifade eder. Fonksiyonda 
yer alan 0,75 ise marjinal tüketim eğilimi (C) dir. 
Harcanabilir gelir 2000 TL verildiğine göre;
Uyarılmış tasarruf; harcanabilir gelire bağlı olan 
tasarruftur. sYd = (1 – c)Yd
Uyarılmış tasarruf = (1 – 0,75) 2000 = 500

19. B Girişimci, yatırım sonucunda elde edeceği geti-
rinin, yatırıma ayırdığı paranın faiz getirisinden 
yüksek olması koşulunu arar. Yani bir ekonomide 
yatırımların seyri, faiz haddi ile sermayenin marji-
nal etkinliğine bağlıdır. Diğer yandan milli gelirin 
yükselmesi, kârların artmasına ve girişimcilerin 
gelecek ile ilgili beklentilerin olumlu yönde değiş-
mesine neden olur. Keynes’e göre yatırımlar kâr 
beklentilerinden olumlu ve faiz haddinden olum-
suz yönde etkilenir.

20. B Dışlama etkisi, genişlemeci maliye politikasının 
faiz oranlarını artırarak, özel sektör yatırımları-
nı azaltmasıdır. Parasalcı yaklaşımın Keynesyen 
yaklaşıma eleştirisidir. Genişlemeci maliye politi-
kasının yarattığı dışlama etkisini bertaraf edebil-
mek için para arzının artırılması gereğini parasalcı 
yaklaşım önerir.
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

21. E Diğer değişkenler sabitken fiyatlar genel seviye-
sindeki artış reel para arzının azalmasına ve LM 
eğrisinin sola kaymasına neden olurken IS eğrisi-
ni etkilemez.

YY0Y10

İ

IS

LM
E1İ1

İ0

LM1

E0

P ,
P
M

-
-
.d n  reel para arzı ., LM sola kayar.

22. C 

YY0Y1Y20

İ

IS
IS1

LM

BP

D
D1

İ1

İd= İf

LM1

D0

Tam sermaye hareketliliğinde ve esnek döviz kuru 
sisteminde para arzı azaltılır, yani daraltıcı para 
politikası uygulanırsa; D0’da başlangıçta hem iç 
ve dış denge sağlanmıştır. Daraltıcı para politi-
kası LM eğrisini sola kaydırır. D noktasına gelinir. 
Bu noktada iç denge vardır; dış denge yoktur. Bu 
noktada ödemeler bilançosu fazla verir (BP > 0). 
(Bu fazla; faiz oranındaki artıştan kaynaklanan 
sermaye girişi ve gelir ve ithalat azalışından kay-
naklanan sermaye girişi ile oluşur. Özellikle faize 
bakılarak yorum yapılır.) 
Sermaye girişi ile ülkede döviz miktarı artar ve 
döviz kuru düşer. Kurdaki düşüş; ihracatı azaltır, 
ithalat artar, IS eğrisi sola kayar. Böylece D1 nok-
tasında tekrar iç ve dış denge sağlanır. Sonuçta 
faiz değişmeden kalır; hasıla düzeyi azalır.

23. B Rasyonel Bekleyişler Kuramına göre kısa dönem-
de ve uzun dönemde  beklenmedik (şok) bir Ge-
nişletici Maliye Politikası uygulanması sonucu 
Toplam Talep (AD) artar ve Toplam Talep (AD) eğ-
risinin sağa kaymasına yol açar. 
Rasyonel Bekleyişler Kuramına göre uzun dönem 
toplam arz eğrisi dikeydir. Bu nedenele toplam ta-
lebin sağa kayması sadece fiyatları artırırken çıktı 
düzeyini değiştirmez.

YYN0

P

AD

ADI

LRAS

P0

P1

24. B Reel Konjonktür teorisi; 1980’lerdeki ekonomik 
gelişmeleri açıklamak üzere geliştirilen yaklaşım-
dır. Temsilcileri arasında; E.Prescott, C.Plosser, 
F.Kydland, B.Long yer alır. 
Yeni Klasik iktisadın bir uzantısıdır. 
Ücret ve fiyatlar kısa dönemde de uzun dönemde 
de esnektir. 
Piyasalar sürekli temizlenir. 
Hasıla ve İstihdam gibi reel değişkenler para arzı 
ve fiyat düzeyi gibi nominal değişkenlerden etki-
lenmez. 
Para yansızdır, reel değişkenleri etkilemez. 
Para arzı içseldir, hasıladaki artış para arzını etki-
ler.  Yani para arzı hasılayı değil, hasıla para ar-
zını etkiler. 
Üretim ve işsizlik düzeylerindeki dalgalanmaların 
sebebi; teknolojide meydana gelen değişmelerdir.
Karar birimlerinin, teknoloji – verimlilikte meydana 
gelen değişmelere yani reel şoklara rasyonel tep-
ki göstermeleri sonucu, üretim ve istihdamda dal-
galanmalar meydana gelir. 
Hükümetin bu dalgalanmaları kontrol etmeye yö-
nelik politika izlemesine gerek yoktur.
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25. C Bankacılıkta iki tür uygulama söz konusudur. Mev-
duata eşit miktarda rezerv bulundurulması mutlak 
rezerv bankacılğıdır. Mevduatın düşük bir kısmı-
nın rezerv olarak ayrıldığı ise kısmi rezerv banka-
cılığıdır ve kaydi para yaratılması bu uygulama ile 
mümkündür.

26. D Bütçe açıklarını finanse etmek para politikasını 
yürütmekle sorumlu olan Merkez Bankası’nın gö-
revi değildir. Bütçe açıklarının finansmanı soru-
nuyla Maliye Bakanlığı ilgilenir.

27. C Faiz koridorunun kullanımında günün daha geç 
zamanları için daha yüksek borç verme faiz oranı 
limiti ve daha düşük borç alma faiz oranı limiti be-
lirlenmektedir. Bu zaman diliminde borçlanmaya 
geç likidite penceresi denir.

28. A Finansal aracıların işlevleri
 • İşlem maliyetlerinden tasarruf sağlama
 • Eksik (asimetrik) bilgi sorununu çözme
 • Gömüleme eğilimi azaltma
 • Vade, miktar ve risk ayarlamadır.

29. E Ölçek Ekonomileri Teorisi: Geniş bir iç pazara 
sahip olan ülkeler, içsel ve dışsal ekonomilerden 
yararlanırlar ve maliyetleri düşürürler. Düşük mali-
yetlerle üretilmiş mallarda karşılaştırmalı üstünlük 
elde edilir. Dolayısıyla bu malların ihracatı yapılır. 
Küçük ülkeler ise ancak dünya pazarlarına üretim 
yaparak içsel ve dışsal ekonomilerden yararlana-
bilirler. Bu durumda da uluslararası zevk ve ter-
cih farklılıkları pazarı daraltmaktadır. Dolayısıyla 
küçük ülke üreticileri dünya pazarlarında ölçeğe 
göre artan getirinin sağlayacağı üstünlüklerden 
yararlanamazlar. Ancak dış ticaret sayesinde ge-
niş bir piyasaya sahip olacakları için, bazı malla-
rın üretiminde ölçek ekonomileri elde edebilirler. 
Ölçek ekonomileri daha çok sanayi ürünlerin-
de ağırlıklı olduğundan, ölçek ekonomileri teorisi 
özellikle sanayi ürünleri ticaretini açıklamaktadır.

30. C Etken Koruma: Tarifelerin yurt içi endüstriyi han-
gi oranda koruduğunu gösteren değerdir. Etken 
koruma nihai mal üzerine konulan tarife ile doğru 
yönlü girdi üzerine konulan tarife ile ters yönlü iliş-
kidedir.

31. B Gelir ticaret haddi, ülkenin ihracata dayalı ithalat 
kapasitesini gösterir. Gelir ticaret haddi ülke lehi-
ne dönerse ihracata dayalı ithalat kapasitesi art-
mış demektir.

32. D Ödemeler bilançosunda otonom işlemler bilan-
ço dengesizliğine neden olan işlemlerdir ve cari 
işlemler ile sermaye hesabından oluşur. Resmi 
rezervler hesabı ise denkleştirici işlemdir ve bi-
lançodaki sorunu gidermek amaçlı kullanılır.
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33. A Geleneksel kesim: Kapalı bir ekonomi görünü-
mündedir. Üretim ve tüketim genellikle aynı bi-
rimlerde toplanmıştır. Pazar yapısını oluşturacak 
değişim süreci gelişmemiştir. İşgücünün marjinal 
verimliliği sıfır ya da sıfıra yakındır. Geleneksel 
davranış biçimleri egemendir. Sosyal akıcılık yok 
denecek kadar azdır. Nüfus artışı sürekli ve hızlı-
dır. Sermaye birikiminin yetersiz oluşu, doğal kay-
nakların azlığı artan nüfusun istihdam edilmesini 
engeller ve gizli işsizlik büyür.
Modern kesim ise, üretim ve tüketimin birbirin-
den bağımsız birimlerce yapıldığı, pazarların ulus-
lararası boyutlara ulaştığı kesimdir. Modern kesim 
ihtiyaç duyduğu işgücü ve hammaddeyi gelenek-
sel kesimden sağlar. Sermaye mallarını genellikle 
dış ülkelerden ithal eder. Bu kesimde yabancı or-
taklı yerli girişimcilik yaygındır. Üretim organizas-
yonu modern bir niteliktedir, ileri üretim teknikleri 
kullanılır.

34. C Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı’na göre 
kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başla-
dığı bir başka deyişle kendi kendini besleyen bü-
yümenin başladığı ve 20-30 yıllık bir süreci ifade 
eden bir dönem kalkış aşamasıdır. Genel olarak 
kalkış, sanayi devrimi ve sanayi patlaması de-
yimleri, yaklaşık olarak aynı sosyal-ekonomik de-
ğişimleri belirtir. Sadece ekonomik değil sosyal 
değişimleri de içeren çok boyutlu yapısal bir de-
ğişme meydana gelmektedir.

35. E Neoklasik Büyüme Modeli’nin yapısını tanımlayan 
üç varsayım vardır. Bunlar ölçeğe göre sabit geti-
ri, tam rekabet ve dışsallıkların olmadığı yolundaki 
varsayımlardır. Modelin söz konusu yapısal var-
sayımlarından birincisine göre, tüm girdiler belirli 
bir oranda (iki kat) artınca çıktı da aynı oranda (iki 
kat) artar. İkinci varsayıma göre ise, karar birimle-
ri (üreticiler ve tüketiciler) fiyat kabul edici konum-
dadırlar ve piyasalarda fiyat arz ve talebi birbirine 
eşit kılar, piyasalar sürekli temizlenir. Dışsallığın 
olmadığı yolundaki son varsayıma göre ise, bir 
üreticinin bir başka üreticiye sağladığı fiyatlandı-
rılmayan bir yarar veya yüklediği fiyatlandırılma-
yan bir maliyet yoktur.

36. C Merkantilist yaklaşıma göre büyümenin kaynağı 
değerli maden stokundaki artıştır. Bu amaçla dış 
ticaret politikası çerçevesinde fazla yaratacak ön-
lemler alınmalıdır.
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37. D 1978 ve 79 İstikrar Programları
Ödemeler bilançosu açıklarının acilen finanse 
edilebilmesi için, vadesi gelmiş borçların ötelen-
mesi ve yeni dış borç alınması için IMF’ye bir niyet 
mektubu vermek ve stand-by anlaşması yapmak 
şart olduğu düşünülmüş ve bunu sağlayabilmek 
için Mart 1978 ve Nisan 1979’da iki adet istikrar 
programı yürürlüğe konulmuş ve IMF ile anlaşma 
yapılmıştır. IMF’nin desteği alınarak hazırlanan bu 
programların içeriği şu şekilde özetlenebilir:
1. TL’nin aşırı değerini normale döndürmek için 

sık sık devalüasyon yapılmış
2. KİT zararlarını önlemek ve bütçe üzerindeki yü-

künü azaltmak için KİT ürünlerine zam yapıldı
3. Harcamalar kısılacak, KİT zararları azaltılacak, 

TCMB kaynaklarına daha az başvurulacak ve 
emisyon hacmi ciddi şekilde daraltılacak

4. İthalat kısılacak ihracat teşvik edilecek ve böy-
lece ödemeler bilançosu açıkları düşürülecek

5. Faizler yükseltilerek yurt içi tasarruf açığı azal-
tılacak, böylece dış borç ihtiyacı düşecek

6. Yüksek büyüme hedefleri terk edilecek, yatırım-
lar azaltılacak

7. Tarım ürünlerinin destekleme alım kapsamı da-
raltılacak

8. Ücret ve maaş artışları sınırlandırılacak

38. B Türkiye’de uygulanan ithal ikameci politikalar; it-
halata bağımlılığın artması, üretimde kapasite kul-
lanım oranının azalması, döviz sıkıntısının ortaya 
çıkması, bir birimlik ithal ikamesi için, daha fazla 
ithalat yapılması yani negatif ithal ikamesine yol 
açılması gibi sorunlara neden olmuştur.

39. B Devlet Önderliğinde Kalkınma Dönemi (1933-
1950): 1933-1950 dönemi, Türkiye’de devlet ön-
cülüğünde kalkınma modeli uygulanmıştır. 

40. A Vaner Planı, 1930’lardan beri sürdürülen plan ça-
lışmalarından çok farklı iktisadi-siyasi tercihleri 
yansıtmaktaydı. Bu plan, 1930’lu yılların Beş Yıl-
lık Sanayi Planları ve 1946 İvedili Sanayi Planı’na 
göre daha dengeli bir kaynak dağılımı ve büyü-
me öngörmekteydi. 1948-1952 arasındaki beş yıl-
lık devrede zirai kalkınma ön planda tutulacaktı. 
Planın dayandığı ana fikirlerden birisi, özel teşeb-
büslerin faaliyet göstermek istedikleri veya iste-
yecekleri sahalarda tam bir serbesti ve emniyet 
içinde faaliyet göstermelerini sağlamak ve fertler 
tarafından başarılabilecek her türlü iktisadi faali-
yetlerin özel müteşebbisler ve sermayelere has-
redilmesi prensibiydi. Plan, yatırımların tahsisinde 
tarıma, enerji sektörüne, karayolu ulaştırması-
na ve haberleşme sektörlerine öncelik veriyordu. 
Planın bu tercihlerinde dış finansman ile ilgili bek-
lenti ve değerlendirmelerin ağır bastığı açıktır. 
1947 Planının uygulanması öngörülen dış kaynak-
ların temin edilmesine bağlı idi. Dış kaynak temin 
edilemediği için plan uygulamaya konulamamıştır. 
Vaner Planı’nda, önceki planlarda olmayan yenilik 
hem global hem de sektörel olarak milli gelir artış 
hızı hedefleri belirtmesiydi. Çalışma, büyüme hızı 
kavramını kullanmış olan ilk Türk planıdır.

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. A Concorcet kuralı, elemeye dayalı bir seçim yönte-
midir.. Bir seçeneğin kazanmasını, tüm öteki se-
çeneklere karşı oylamaya sokularak kazanmış 
olmasına bağlayan kurala “Condorcet Kuralı” adı 
verilmektedir. Bu kuralda, kazanan seçenek di-
ğerlerinin hepsine üstün gelmiş olduğu için, oyla-
ma paradoksu ortaya çıkmaz.

2. A Yarı kamusal mallar hem özel kesim hem de dev-
let tarafından üretilmektedir. Sadece özel kesim 
tarafından üretilmesi durumunda kâr amacı ne-
deniyle toplumun arzu ettiğinin altında üretim ger-
çekleşir ve bu da fırsat eşitsizliğine neden olur.

3. C Downs (Politik Rekabet Teorisi): Piyasada na-
sıl firmaların amacı kâr maksimizasyonu ise siya-
si partilerin amacı da oy maksimizasyonudur. Bu 
nedenle iktidar partisi uyguladığı maliye politika-
sını, bu politikanın kendisine kazandırdığı oy sayı-
sı kaybettirdiği oy sayısından fazla olduğu sürece 
devam ettirir.

4. B Doğal tekeli “Endüstrideki talebin tek firma tara-
fından birden çok firmaya göre daha etkin ve daha 
az maliyetle karşılanması” şeklinde tanımlayabili-
riz. Doğal tekel niteliğine haiz piyasalarda maliyet, 
talep arttıkça azalmakta ve talebin tek bir firma 
tarafından karşılandığı uzun dönem ortalama ma-
liyet en alt seviyede oluşmaktadır. Uzun dönem 
ortalama maliyet azaldığı için, uzun dönem marji-
nal maliyet, uzun dönem ortalama maliyetin altın-
da oluşmaktadır.

5. E Transfer harcamaları 5’e ayrılır:
 • İktisadi transferler
 • Sosyal transferler
 • Mali transferler
 • Borç faiz ödemeleri
 • Sermaye teşkili transfer harcamaları

6. D Kamu harcamaları için her ülke veya dönem için 
evrensel bir sınır belirlemek olanaksızdır. Kamu 
harcamaları için evrensel bir sınır belirlemenin 
önündeki engeller şu şekilde özetlenebilir:

 • Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyle-
ri farklıdır.

 • Ülkelerin devlete bakış açıları (sosyalist/kapitalist) 
farklıdır.

 • Ülkedeki bireylerin vergi konusundaki alışkanlık-
ları ve tepkileri farklıdır.

 • Ülkelerin karşılaştıkları savaş ve afet gibi olağa-
nüstü koşulları farklıdır.

 • Ülkelerin jeopolitik konumlarına göre alacağı sa-
vunma tedbirleri farklıdır.

7. D Devletin ekonomik istikrar, büyüme ve kalkınma 
amacıyla ekonomiye kamu harcamaları yoluy-
la müdahale etmesi ve genişletici maliye politi-
kası kapsamında kamu harcamalarını arttırması, 
kamu harcamalarında gerçekte artışa yol açan 
iktisadi nedenlerdendir. Devletin daraltıcı maliye 
politikası kapsamında kamu harcamalarını kısma-
sı durumunda ise kamu harcamalarında gerçekte 
azalışa yol açmaktadır.

8. C Musgrave 1890-1948 yılları arasında ABD’de 
kamu harcamalarında meydana gelen artışla-
rı incelemiş ve savaşların yaşandığı dönemlerde 
savaşla ilgili harcamalar sonucunda belirtilen dö-
nemde ABD kamu harcamalarında genel bir artış 
olduğu sonucuna varmıştır. Savaşla ilgili harca-
malar ayrı tutulduğu dönemde kamu harcamala-
rının milli gelire oranla istikrarlı bir seyir izlediği 
sonucuna ulaşan Musgrave’e göre kamu harca-
malarının geneli göz önünde bulundurulduğunda 
milli gelire göre artan, sabit veya azalan bir seyir 
izlediğini söylemek mümkün gözükmemektedir.
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9. B Kamu harcamalarının belirli kısıtlar çerçevesin-
de sınıflandırılması işlemi ve bu sınıflar arasında 
karşılaştırma yapılması aşağıdaki faydaları sağla-
maktadır:

 • İhtiyaçların karşılıklı ağırlıklarını ortaya koymada 
kolaylık sağlar.

 • Bütçe yapım sürecinde otoriteye yardımcı olur.
 • Bütçe-plan ilişkisinde uyumlu bir koordinasyon 

sağlanmasında yardımcı olur.
 • Devletin işlevlerinin özelliklerini ve bu işlevlerin 

her birinin içindeki harcama sürecine ilişkin yön-
temlerin incelenmesinde yardımcı olur.

 • Devlet muhasebesinin temelini oluşturur.
 • Çeşitli kamu denetleme kuruluşlarının denetimin-

de kolaylık sağlar.
 • Harcamanın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çı-

kan sonuçları ve bu sonuçların sosyal hâsılaya 
katkısı, topluma yüklediği yükün incelenmesinde 
yardımcı olur.

 • Kamu ekonomik dengesini gösteren devlet gider-
leri ile gelirleri arasındaki ilişkilerin analizi yönün-
den kolaylık sağlar.

10. E Ekonomik sınıflandırmada temel prensip kamu 
harcamalarının toplam hasılaya katkısının olup ol-
mamasıdır. Bu nedenle yatırım ve cari harcamalar 
gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) doğrudan katkı 
sağlarken, transfer harcamaları GSYH’ya dolaylı 
katkı sağlar.

11. B Verginin türü, dolaylı veya dolaysız olması; vergi 
tabanının geniş veya dar olması vergi yansımasını 
belirleyebilecektir. Yapılan araştırmalarda, dolay-
lı vergilerin, dolaysız vergilere göre çok daha ko-
lay yansıtılabildikleri görülmüştür. Vergi yükünün 
belli bir kişi veya grup üzerinde kalmasını hedef-
leyen vergiler dolaysız vergilerdir. Eğer vergi yü-
künün, belli bir kişi veya bir grup üzerinde kalması 
istenmiyorsa, başka bir deyişle verginin yansıma-
sı öngörülüyorsa bu vergiler dolaylı vergilerdir. 
Dolaysız vergiler vergi yansımasını kolaylaştıran 
piyasa işlemlerine uydurulamadığı için vergi yan-
sımasını gerçekleştirmek zordur. Dolaylı vergiler 
ise piyasa işlemlerine daha kolay adapte edilebil-
diği için çok daha kolay yansıtılabilirler. Örneğin 
mal ve hizmetlerin satış fiyatı üzerinden hesapla-
nan bir satış vergisi, dolaylı bir vergi, piyasa ko-
şullarına ve arz ve talep elastikiyetine bağlı olarak 
kısmen veya tamamen yansıtılabilirken; gelir veya 
kurumlar vergisi, dolaysız iki vergi, yine zamana 
ve piyasa koşullarına göre sınırlı olarak yansıtıla-
bilecektir.

Vergi yansıması açısından dolaylı vergiler, dolay-
sız vergilere göre daha avantajlıdır. Yine dolaylı 
vergiler üretim aşamasında alınırsa vergi yansı-
ması birkaç kez tekrarlanırken, perakende aşa-
masında alınırsa vergi bir kez yansıtılabilecektir. 
Vergi yansımasında verginin geniş tabanlı (kap-
samlı) olması veya dar tabanlı (kapsamlı) olma-
sı da önem kazanacaktır. Geniş kapsamlı vergiler 
kolaylıkla yansıtılabilirken, dar kapsamlı vergile-
rin yansıtılması daha zor olacaktır. Çünkü geniş 
kapsamlı vergilerde mal ve hizmetlerin tümü ver-
gilendirildiği için, tüketicilerin alternatif mal ve hiz-
metlere yönelmeleri mümkün olmayacak ve vergi 
kolaylıkla yansıtılabilecektir.

12. C Vergi Gayreti: Fiili olarak elde edilen verginin 
vergi kapasitesine oranıdır. Bir ülkede, bulunduğu 
tahmin edilen vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı 
arasındaki oransal ilişki şeklinde ifade edilebile-
cek vergi gayreti, mali yönetimin etkinliği ile yakın-
dan ilgilidir. Gerek vergi idaresinin gerekse mali 
mevzuat ve mali yargının etkinliği, mükelleflerin 
vergiye karşı duydukları tepkiler ve eğitim düzeyi 
vergi gayretini etkilemektedir. Vergi uygulamasın-
dan ümit edilen sonuçların gerçekleştirilmesi, ver-
gi gayretinin en etkin düzeyde tutulmasını gerekli 
kılmaktadır.

13. C Bir kişinin belli bir dönemde ödediği vergiden ya-
rarlandığı kamu hizmetlerinin çıkarılması sonu-
cunun toplam gelire oranına net vergi yükü denir. 
Net Vergi Yükü = (Ödenen Vergiler – Yararlanılan 
Kamu Hizmetleri) / Toplam Gelir
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14. A Beyana dayanan tarh işleminde vergi matrahı yü-
kümlü tarafından idareye bildirilir. Mükellefin be-
yan ettiği matrahlar üzerinden yapılan tarhiyatlar 
için düzenlenen tahakkuk fişi, esasen mükellefin 
bilgisi dâhilinde olan bilgileri içerdiğinden, ayrıca 
mükellefe tebliğ edilmez; tahakkuk fişinin mükel-
lefe gönderilmesiyle yetinilir. Örneğin gelir, ku-
rumlar, veraset ve intikal, katma değer vergisi gibi 
vergilerde beyan usulü asıldır. Beyan usulünde 
tarh işlemi ile tahakkuk aşaması birlikte gerçek-
leşmektedir. Bu nedenle çelişkili davranış yasağı 
gereği kural olarak mükellefin beyan ettiği mat-
rahlar üzerinden yapılan tarhiyatlara karşı dava 
açması da düşünülemez. Ancak işlemde vergi ha-
tası bulunması ve ihtirazi kayıtla beyanda bulunul-
muş olması bu kuralın istisnalarıdır.

15. C Gelir vergisi, insanların gelir ve boş zaman arasın-
daki tercihine etki eden faktörlerden en önemlisi-
dir. Gelir vergisi ödemesi yüzünden geliri azalacak 
olan kişi, daha çok çalışma talebinde bulunarak 
geçirdiği boş zamanı azaltmak isteyebilir. Bu ver-
giden dolayı geliri düşen kişinin daha çok çalış-
mayı tercih ederek gelirini arttırmayı tercih etmesi 
durumuna gelir vergisinin gelir etkisi denir. Gelir 
vergisi yüzünden geliri düşen kişinin sabit harca-
maları devam edeceği için, kişi ihtiyaçlarını karşı-
lamak için ya mal ve hizmet tüketimini azaltacak 
ya da daha çok çalışarak vergi öncesi durumunu 
koruyacaktır.

16. B Arz yanlı iktisat akımına göre, vergi indirimleri 
yapılırsa üretim ve dolaylı olarak da vergi gelir-
leri olumlu etkilenecektir. Laffer da vergi oranla-
rını düşürerek vergi hasılatının artacağını ileri 
sürmüştür. Çünkü, 1980’li yılların başlarında arz 
yönlü iktisatçıların, yaşanan durgunlukların sebe-
bi olarak yüksek marjinal vergi gelirlerinin sebep 
olduğu caydırıcı etki iddiası artan oranlı vergileri 
tartışmaya açmıştır. Bu görüşe göre, yüksek oran-
lı vergiler çalışma, tasarruf ve yatırım gibi konuları 
olumsuz etkilemektedir ve milli gelirde azalma-
ya yol açmaktadır. Laffer eğrisi vergi oranları sı-
fır olduğunda ya da yüz olduğunda vergi gelirinin 
sıfır olacağını varsayar. Çünkü bu nokta çalışma-
nın ve gelir elde etmenin bir anlamının olmadığı 
bir noktadır. Vergi oranı %100’e ulaşacağı ve in-
sanlar çalışarak bütün kazancı vergi olarak öde-
mek istemeyeceği için gelir sıfır olur. Laffer eğrisi 
vergi oranlarındaki değişmenin, vergi gelirlerinde 
yarattığı değişmeyi gösterir ve sıfır ile 100 arasın-
da bazı vergi oranlarında vergi gelirinin maksimu-
ma ulaşacağını varsayar. Ama belli bir noktadan 
sonra vergi oranları artmaya devam ettikçe vergi-
lemenin olumsuz etkisi ortaya çıkacak ve ekono-
mik faaliyet hacmi daralacağı için vergi gelirleri de 
azalacaktır.

17. E Ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının 
tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri indirebi-
lirler:
a) Menkul kıymet ihraç giderleri
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile 
birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri
ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
lerde komandite ortağın kâr payı
d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığın-
da ödenen kâr payları
e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gü-
nünde hükmü devam eden sigorta sözleşmeleri-
ne ait teknik karşılıklar
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18. E Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası 
uygulanmaz:
1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları mak-
sadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bı-
rakılması
2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kar-
deşlerinin 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 özel bütçeli ida-
reler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda

19. C Gelir vergisi; beyanname verilmesi icap eden hal-
lerde, beyannamenin verildiği günde, beyanname 
posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek dai-
reye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh 
edilir.

20. A KDV’de Vergiyi Doğuran Olay:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın tes-
limi veya hizmetin yapılması,
b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasın-
dan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi 
hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınır-
lı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin dü-
zenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması 
mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan 
hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hiz-
metin yapılması,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 
suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya tes-
limi,
e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere 
gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlan-
ması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
f) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri 
enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların be-
dellerinin tahakkuk ettirilmesi,
g) İthalatta, Gümrük Kanunu’na göre gümrük ver-
gisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük 
vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük be-
yannamesinin tescili,
h) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş mer-
kezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yaban-
cı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık 
ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi 
veya gümrük bölgesinden çıkılması,
k) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
luk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin 
temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi,
Anında meydana gelir.
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21. A Konaklama vergisi
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misa-
firhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konak-
lama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile 
bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konakla-
ma tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmet-
ler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve 
havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanı-
mı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme 
hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence mer-
kezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, ver-
gilendirmeye etki etmez.
Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada be-
lirtilen hizmetleri sunanlardır.
Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hiz-
metlerin sunulması ile meydana gelir.
Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna 
giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi 
hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu 
hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suret-
lerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen men-
faat, hizmet ve değerler toplamıdır.
Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Cumhurbaş-
kanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısı-
na kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar 
tespit etmeye yetkilidir.
Konaklama vergisi, konaklama tesislerince dü-
zenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gös-
terilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim 
yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahı-
na dahil edilmez.

22. B 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 
motorlu taşıtlar bakımından, “Tahakkuk ettirilen 
vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi ta-
hakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.” denil-
mektedir.

23. C Tahvil faiz oranını etkileyen faktörler:
 • Tahvilin vadesi
 • Devletin paraya olan ihtiyacı (miktarı)
 • Piyasa faiz oranları
 • Devlete duyulan güven
 • Borç verenlerin beklentileri
 • Ekonominin içinde bulunduğu konjonktür

24. B Piyangolu ihraç: Devlet borçlanmasında faiz dı-
şında alıcılara sağlanan menfaatlerden biri de 
piyango uygulamasıdır. Piyangolu ihraçta, faiz 
haddi, normal borçlanmaya göre düşük tutulmak-
ta, aradaki fark, çekilecek kura ile belli numaralar 
taşıyan tahvil sahiplerine aktarılmaktadır.

25. E Operasyonel (İşlemsel) açık = Birincil açık + Reel 
faiz ödemeleri
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26. A Hazine geri ödeme garantisi: Kamu iktisadi te-
şebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla 
beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası 
kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankala-
rı, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir bele-
diyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile 
sair yerel yönetim kuruluşları ve 5018 sayılı Kanu-
nun II sayılı cetvelinde yer alan idareler lehine bu 
kuruluşların dış finansman kaynağından sağladık-
ları dış borçlarının geri ödenmesi hususunda veri-
len garantilerdir.

27. E Program kredisi: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından ülkenin makro ekonomik programla-
rı çerçevesinde, doğrudan veya Hazine garantisi 
altında, kamunun finansman ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla herhangi bir dış finansman kayna-
ğından sağlanan finansman imkânıdır.

28. E Monetizasyon, borç yönetiminde, borçların para 
basılarak finanse edilmesi alternatifidir. Diğer bir 
ifadeyle, emisyon hacmi hızla artırılarak, borçların 
azaltılması işlemine monetizasyon denilmektedir. 
Monetizasyon durumunda, emisyon hacminde 
çok büyük artırıma gidilmesi gerekir. Mevcut borç 
stoku kadar, emisyon hacminde artışa gidilir.

29. C Devletin tüm gelir ve giderlerinin bütçede yer alma-
sı gayrisafi bütçe ilkesi kavramı ile ifade edilirken, 
belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi 
(ayrılmaması) de adem-i tahsis ilkesi olarak bilin-
mektedir. Adem-i tahsis ilkesi Hazine birliği ilkesi-
ni oluşturmaktadır. Hazine birliği ilkesinden amaç, 
bütün gelirlerin bir hazinede toplanması ve bütün 
giderlerin bu hazineden ödenmesidir.

30. D Jestiyon yönteminde bütçe yılı içinde yapılan 
tüm gelir ve giderler o yılın işlemi olarak kaydedi-
lir. Kısaca tahsilat ve ödemeler hangi yılda yapıl-
mışsa o yılın hesaplarında gösterilir. Türk bütçe 
sisteminde kural olarak bu yöntem benimsenmiş-
tir. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçe gelirleri tahsil 
edildiği bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhase-
beleştirilir. Bunun tek istisnası bütçe emaneti uy-
gulamasıdır.

31. A Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanım-
lanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik 
ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yö-
netsel sistem ve süreçlerdir.

32. B Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yir-
misine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek ak-
tarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde 
yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum 
bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde 
yirmisini geçmemek üzere yapmaya Cumhurbaş-
kanlığı, yılı yatırım programına ek yatırım cetvel-
lerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması 
halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası öde-
nek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise 
ilgili idareler yetkilidir.

33. D Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları 
dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanunu-
nun şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca hazırlanır. Bu teklif, bir yıllık uygulama 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değer-
lendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen 
malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Cumhurbaş-
kanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine su-
nulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.
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34. B Atık Su Yönetimi Hizmetleri analitik sınıflandırma-
da fonksiyonel sınıflandırmanın alt bağlığı olan 
Çevre Koruma Hizmetleri arasındadır.

35. D Spekülasyon güdüsüyle para talebi faize karşı du-
yarsız, yatırım talebinin faiz esnekliği sonsuz (IS 
eğrisi yatay, gelir artışına rağmen faiz oranı art-
mamakta) ise; para politikası etkindir.

36. C Enflasyonla mücadelede kamu harcamaları kı-
sılıp, vergiler artırılmalıdır. Böylece oluşan bütçe 
fazlası ile toplam talep azaltılacaktır.

37. E Durgunluktan canlılığa geçiş, toplam harcama-
ların artmasına bağlıdır. Talebin genişlemesi, iş 
hacminin büyümesini sağlar. İş hacminin büyü-
mesi, gelirlerin artması izler. Gelirlerin yükselme-
si, talebi etkilemeye devam eder. Atıl kapasiteler 
harekete geçirilerek talep artışı karşılandığı ve fi-
yatlar genel seviyesi yükselmediği sürece, ekono-
mi reflasyon durumunda bulunur.

38. E Hoş olmayan monetarist aritmetik: Uzun dö-
nemde bütçe açığının borçla finansmanının pa-
rasal finansmandan daha enflasyonist olması 
durumudur. Borçların monetizasyonu adı verilen 
para tabanının genişletilmesiyle borçların reel 
değerinin eritilmesi yöntemi kullanılıyor olmak-
la beraber, Sargent-Wallace ikilisinin iddia ettiği 
üzere, bu aşamada başvurulacak para tabanı ge-
nişlemesi, ilk açık miktarının zaman içinde faizle 
katlanmış tutarı olacağından, daha yüksek enflas-
yonla karşı karşıya kalınabilir.

39. A Formül Esnekliği Yöntemi: İradi maliye politi-
kalarında ortaya çıkan gecikmeler sorunu ve oto-
matik istikrar sağlayıcı yöntemlerde kimi zaman 
görülen yetersizlikler söz konusu yöntemlerin et-
kinliğini azaltmaktadır. Formül esnekliği yöntemi 
bu yöntemlerin sakıncalarını gidererek, bir ba-
kıma iradi maliye politikaları ile otomatik istikrar 
sağlayıcılar arasında bir köprü işlevi görmek üze-
re geliştirilmiş bir yöntemdir.
Formül esnekliği yönteminin bir ekonomide istik-
rar bozucu etkilere karşı hemen tepki göstermesi 
gibi bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, ekono-
mik yapıdaki istikrarsızlık dinamiklerinin çokluğu 
ve karmaşıklığı ve tüm bu istikrarsızlık durumları-
na uygun bir önlemler setinin önceden saptanma-
sının güçlüğü gibi nedenlerle uygulamada sınırlı 
kalmıştır.

40. D IS Eğrisi: Planlanan harcamalarla üretim düze-
yinin eşit olduğu denge noktalarında gelir ile faiz 
oranı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Çözüm Bitti.
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