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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

• HUKUK ÇÖZÜMLER•

1. E Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliği-
ne ilişkin kanunları sadece şekil bakımından 
denetleyebileceği hükmünün getirilmesi 1961 
Anayasası’nda 1971 yılında yapılan değişiklikle 
düzenlenmiştir. Milletvekilleri ve Cumhurbaşka-
nının yemin ederken kullandığı “vallahi” kelime-
sini içeren hükmün Anayasadan çıkarılması 1924 
Anayasası’nda 1928 yılı değişikliği ile yapılırken, 
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin kabul edilmesi ilk 
defa 1924 Anayasası ile yapılmış ve bu hüküm 
sonraki Anayasalarda da yer almıştır. Meclisin dini 
buyrukları yerine getirmesi hükmünün Anayasaya 
girmesi ilk defa 1921 Anayasası’nda gerçekleşir-
ken bu hüküm 1924 Anayasası’nda da yer almış 
ve 1928 değişikliği ile Anayasadan çıkarılmıştır. 
Anayasa değişikliklerinin gizli oylama usulü ile ka-
bul edilmesi hükmü ilk defa 1982 Anayasası’nda 
1987 değişikliği ile kabul edilmiştir.

2. D 1982 Anayasası’na göre Yargıtay üyelerinin tü-
münü seçme yetkisi Hakimler ve Savcılar Kurulu-
na aittir. Kalkınma planlarını Cumhurbaşkanlığına 
bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlar, bu 
planların onay mercii TBMM’dir. Kamu iktisadi te-
şebbüslerini denetleyen, RTÜK’e 9 üye seçen, 
OHAL kararlarını onaylayan TBMM’dir.

3. A 1982 Anayasası’na göre usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hük-
mündedir. Bu antlaşmalar için Anayasa Mahke-
mesine başvurulamaz. Ekonomik, ticari ve teknik 
ilişkileri düzenleyen antlaşmalar mutlaka TBMM 
tarafından uygun bulunması zorunlu değildir. 
Bu tür antlaşmalar için Cumhurbaşkanının ona-
yı ve yayımlaması yeterlidir fakat bu antlaşma-
lar yayımlanmalarından başlayarak 2 ay içinde 
TBMM’nin bilgisine sunulur. 2004 Anayasa deği-
şikliğine göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin ant-
laşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi halinde kanun hükümleri değil milletlera-
rası antlaşma hükümleri esas alınır.

4. B Cumhurbaşkanı seçilenin varsa siyasi partisi ile 
ilişiği kesilir hükmünün Anayasadan kaldırılma-
sına ilişkin düzenleme 2007 değil 2017 Anayasa 
değişikliği ile gerçekleştirilmiştir. 2017 Anayasa 
değişikliğine göre Cumhurbaşkanı seçilenin si-
yasi partisi ile ilişiği kesilmez. Cumhurbaşkanının 
Meclis dışından da seçilebileceği hükmü ilk defa 
1982 Anayasası ile getirilmiştir. Anayasaya göre 
Cumhurbaşkanı seçimi iki turlu yapılabilir. Yapı-
lan ilk oylamada genel oyla yapılacak seçimde, 
geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cum-
hurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanı seçimi ilk oy-
lamada tamamlanamazsa bu oylamayı izleyen 
ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylama-
ya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve 
geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhur-
başkanı seçilir. İkinci oylamaya tek adayın kalma-
sı halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

5. B Bir kuruluş kamu tüzel kişiliğine sahipse idari de-
netim vesayet ile devlet tüzel kişiliğine sahipse hi-
yerarşi ile sağlanır. Öncüllerde verilen kurum ve 
kuruluşlara baktığımızda yalnızca il özel idaresi-
nin kamu tüzel kişiliğine sahip olduğunu görmek-
teyiz. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile Kırklareli İl 
Özel İdaresi arasındaki ilişki vesayettir.

6. C Avrupa Birliği Başkanlığı devlet tüzel kişiliğine sa-
hip olup, genel bütçeli kamu idareleri arasında yer 
almaktadır.

7. D 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre nüfusu 5000 
ve üzeri olan yerler ile il ve ilçe merkezlerinde be-
lediye kurulması zorunludur.

8. E Kurum inceleme araştırmasını, başvuru tarihin-
den itibaren 6 ay içinde sonuçlandıramaması 
halinde durmuş olan dava açma süresi kaldığı 
yerden işlemeye başlar.

9. D İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 10. maddesine 
idareye yapılan başvuruya verilen cevap kesin de-
ğilse ilgililer bu cevabı ret sayıp dava açabilir veya 
kesin cevabı bekleyebilirler. Ancak bekleme süre-
si başvurudan itibaren 4 ayı geçemez.

10. D İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 43. maddesine 
göre, görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay 
ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgi-
li mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara teb-
liğ olunur. Danıştay ve bölge idare mahkemesince 
görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak veri-
len kararlar kesindir. Herhangi bir kanun yoluna 
başvurulamaz.
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

11. E Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolan-
dırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahte-
cilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mah-
kemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas 
olmaz.

12. A Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yı-
lın geçmesiyle ceza zamanaşımına uğrar.

13. C Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcı-
lığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde 
seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesi-
ne başlanmaması veya başlanıp da devam edil-
memesi halinde, infaz hâkimliği kısa süreli hapis 
cezasının tamamen veya kısmen infazına karar 
verir.

14. D 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. 
Maddesinde yer alan hüküm türleri şunlardır;

 • Beraat
 • Mahkumiyet
 • Ceza verilmesine yer olmadığı
 • Davanın düşmesi
 • Davanın reddi
 • Güvenlik tedbiri

15. D 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 
temyiz süresi tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 
15 gündür.

16. E Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında 
soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin 
görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mah-
kemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet baş-
savcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. 
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü 
hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre ya-
pılır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

17. A Hâkimin yarattığı hukuk kuralı somut olay için ge-
tirilen bir defalık bir çözümdür. Dolayısıyla ne di-
ğer hâkimler için ne de kural yaratan hâkim için 
benzer olaylarda bağlayıcı nitelik taşımayacaktır. 
Bu hukuk kuralı bir kanun niteliği taşımadığı için 
hâkim görüş uyarınca Anayasa Mahkemesi dene-
timine de tabi olmayacaktır. Yine hâkimin yarattığı 
hukuk kuralı dar anlamda kanun niteliği arz etme-
diği için kuvvetler ayrılığı ilkesini de zedelemeye-
cektir. Hâkim hukuk yaratırken, hukukun temel 
ilkelerini ve mevcut kanun hükümlerini de dikkate 
almalıdır.

18. D Evli kişilerin, aile yaşamlarını birlikte sürdürdükle-
ri konutları aile konutu olarak isimlendirilmektedir. 
Eşlerin, aile konutu üzerinde diğer eşin rızasını al-
madan yaptığı işlemler askıda geçersiz (tek taraflı 
bağlamazlık) işlemlerdir.  İşlem ancak diğer eşin 
rızası ile geçerli hale gelebilecektir. Aksi takdirde 
işlem geçersiz olarak kalmaya devam edecektir.

19. D Kişilik hakkını dışarıdan gelen hukuka aykırı sal-
dırılara karşı koruyan davalar tespit, önleme, dur-
durma (men), tazminat ve vekaletsiz iş görme 
(kazancın iadesi) davalarıdır. Bu davalardan taz-
minat dışındakilerde kusura dahi ihtiyaç yoktur. 
Hukuka aykırılık ve kişilik haklarına bir müdaha-
le bulunması yeterlidir. Eski hale getirme ve iptal 
davası gibi davalar ise kişilik haklarına saldırı du-
rumlarında açılamayacaktır.

20. E Mutlak butlan davası, Cumhuriyet Savcısı tarafın-
dan resen (kendiliğinden) açılabileceği gibi, ilgi-
liler de bu davayı açabilirler. Bu davayı eşlerden 
biri de açabilir. Butlan davası Cumhuriyet Savcı-
sı veya ilgililer tarafından açılıyorsa davalı her iki 
eştir. Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cum-
huriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez; 
fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınma-
sını isteyebilir.

21.  C Tenkis davası, kural olarak saklı paylı mirasçılara 
ait olan bir davadır. Bununla beraber, tenkis da-
vası açma yetkisi, saklı paylı mirasçının ölümü 
hâlinde, onun mirasçıları (ilk mirasbırakanın sak-
lı paylı mirasçısı olmasalar bile) ölen saklı paylı 
mirasçı için geçerli olan süreler içinde, külli halef 
sıfatıyla tenkis davası açabilirler. Saklı paylı mi-
rasçının ölümü hâlinde, onun mirasçılarına geçer. 
Saklı paylı mirasçıların dava açmaması hâlinde, 
iflas masası (MK m.562), ödeme güçlüğü belge-
si bulunan mirasçının alacaklıları (MK m.562/I), 
mirastan çıkarılmasına itiraz etmeyen saklı pay-
lı mirasçıların alacaklıları ve iflas yönetimi (MK 
m.560/I) tenkis davası açabilirler. Vasiyeti yerine 
getirme görevlisi veya miras şirketine tayin edilen 
temsilci bu davayı açma hakkına sahip değildir. 
MK. m. 571 uyarınca saklı paylı mirasçının saklı 
payının zedelendiğini öğrendiği tarihten 1 ve her 
hâlde vasiyetnamelerin açıldığı veya diğer tasar-
ruflarda mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yılın 
geçmesi ile tenkis davası açma hakkı düşer.
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

22. C Bir taşınmaz üzerinde var olan yapıların, o taşın-
mazın bütünleyici parçası olma kuralına getiri-
len bir diğer istisna da taşkın inşaat kavramıdır. 
Başkasının arazisine taşan yapının, asıl yapının 
bütünleyici parçası olması hâlidir. Bu hale taşkın 
inşaat adı verilmektedir. Arazi maliki, diğer arazi-
deki yapının kendi arazisine taşmasına izin ver-
mişse; taşan kısım, yapı malikinin mülkü olur. Bir 
diğer ifadeyle, yapı sahibine ait taşınmazın bü-
tünleyici parçası olur. Böyle bir izin yoksa zarar 
gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başla-
yarak 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazla 
taşan kısmın kaldırılması istenebilir. İtiraz, taşan 
yapının haksız yapıldığının, yapının malikine veya 
temsilcisine bildirilmesidir. Bu bildirim taşan kıs-
mın kaldırılması talebinin kaybını önleyici beyan-
dır. İtirazı arazi maliki yapabileceği gibi, yapının 
taşması yüzünden zarara uğrayan sınırlı ayni hak 
sahipleri de yapabilir. Fakt bunlar dışındaki bir 
kimsenin itirazı dahi, yapıyı yapanın iyiniyetini or-
tadan kaldırdığı oranda mevcuttur. Taşkın yapı 
komşu arazi malikine aitse itiraz malike, yapı bir 
üst hakkı sahibine aitse itiraz üst hakkı sahibine 
yapılmalıdır. Yapıyı yapan müteahhit inşaat mali-
kinin temsilcisi sayılabilir ve itiraz ona da beyan 
edilebilir.

23. E Sözleşmenin kurucu unsurları öneri, kabul ve bu 
iki karşılıklı beyan arasındaki uyuşmadır. Ehliyet, 
hukuka ve ahlaka uygunluk, şekle uygunluk, edi-
min imkânsız olmaması, kişinin iradesi ile beya-
nı arasındaki uygunluk ise geçerlilik unsurlarıdır. 
Kurucu unsurların eksikliği yokluk sonucunu do-
ğururken, geçerlilik unsurlarındaki eksikliğin yap-
tırımı yerine göre kesin hükümsüzlük, yerine göre 
ise askıda geçerlilik veya geçersizlik olabilmekte-
dir.

24. B Nispi muvazaalı işlemlerde biri tarafların gerçek 
iradesine uyan ve fakat gizlenen; diğeri üçüncü ki-
şileri aldatmak amacıyla onlara gösterilen olmak 
üzere iki hukuksal işlem mevcuttur. Bunlardan gö-
rünürde olan işlem, irade ve beyan arasında bi-
lerek yaratılmış bir uyumsuzluk bulunduğu için 
muvazaa sebebiyle geçersizdir. Gizli işlem ise an-
cak kanunun aradığı şekil şartına aykırı olarak ya-
pılmışsa geçersizdir.

25. E Alacak bir edim karşılığında devredilmişse devre-
den, devir sırasında alacağın varlığını ve borçlu-
nun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti etmiş 
olur (TBK m.191/ı). Alacak, bir edim karşılığı ol-
maksızın devredilmiş ya da kanun gereğince baş-
kasına geçmişse, devreden veya önceki alacaklı, 
alacağın varlığından ve borçlunun ödeme gücün-
den sorumlu değildir (TBK m.191/ıı).
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8 Diğer sayfaya geçiniz.

26. A Bir kimse, yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak 
bir hukuksal işlem yaparsa, bu işlem ancak onan-
dığı takdirde temsil edileni bağlar.  Somut olayda 
Ü’nün M’den herhangi bir talepte bulunabilmesi 
mümkün değildir. Ü, T’den tazminat talep edebile-
cektir. Ancak bunun için T’nin yetkisizliğine ilişkin 
olarak iyiniyetli olması gerekmektedir.

27. E Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile para-
dan temerrüt süresince mahrum kalması sebebiy-
le uğradığı zararın karşılanmasını talep edebilir. 
Gecikme tazminatından farklı olarak, temerrüt fa-
izi kusur koşulunu da gerektirmez. Borçlu temer-
rüde düşmede ister kusurlu olsun ister olmasın 
temerrüt faizini ödemekle yükümlüdür.
Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış 
olursa borçlu, kendisinin hiçbir kusuru bulunmadı-
ğını ispat etmedikçe bu zararı da gidermekle yü-
kümlüdür (TBK m.122/ı).

28. B Yanılan, yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak ileri süremez. Özellikle diğer tarafın, söz-
leşmenin yanılanın kastettiği anlamda kurulması-
na razı olduğunu bildirmesi durumunda, sözleşme 
bu anlamda kurulmuş sayılır (TBK m.34).

29. C Ticaret hukukunun temel kaynağı 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu olup, bu Kanun “Başlangıç” ve 
“Son Hükümler” dışında toplam altı kitaptan oluş-
maktadır. Türk Ticaret Kanunun alt dalları şunlar-
dır:
1- Ticari İşletme Hukuku
2- Şirketler Hukuku
3- Kıymetli Evrak Hukuku
4- Taşıma İşleri Hukuku
5- Deniz Ticaret Hukuku
6- Sigorta Hukuku
Haksız rekabet ve cari hesap sözleşmesi Tica-
ri İşletme başlığı altında düzenlen alanlardandır. 
Her ne kadar şirketler hukuku kısmı Türk Ticaret 
Kanunu’nda düzenlenmiş olsa da adi şirkete iliş-
kin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda yer al-
maktadır.
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9 Diğer sayfaya geçiniz.

30. D Acentelik sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda 
düzenlenen sözleşmelerden biridir ve kural ola-
rak özel bir şekle tâbi olmaksızın yapılabilir. Bu 
sözleşme, TTK’da düzenlendiği için mutlak tica-
ri iştir ve acente, kararlaştırılmasa dahi ücret ve 
faiz hakkına sahiptir. Acente, kanunen rekabet ya-
sağına tâbidir. Fakat bu yasak taraflarca yapılan 
yazılı sözleşmeyle kaldırılabilir. Acentelik sözleş-
mesinden doğan her türlü dava hakkı kural olarak 
beş yıllık zamanaşımı süresine tâbidir.

31. A Tüzel kişiler kollektif şirkete ortak olamazlar. Ko-
mandit şirketlerde ise sınırsız sorumlu ortak ola-
rak yer alamazlar. Dolayısıyla soruda verilen 
seçeneklerden sadece I doğrudur.

32. E Anonim şirketin kurulmasında kanun hükümle-
rine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıla-
rın, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri 
önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal 
edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Ticaret Bakan-
lığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi 
üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki as-
liye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar 
verilir. Aynı şekilde, şirketin kanunen gerekli olan 
organlarından biri uzun süreden beri mevcut de-
ğilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahip-
leri, şirket alacaklıları veya Ticaret Bakanlığının 
istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yer-
deki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu 
da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun 
hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre için-
de durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin fes-
hine karar verir. Haklı sebepler varsa azlık dahi 
fesih talebine bulunabilir. Fakat birden fazla yöne-
tici bulunması hâlinde yöneticilerden biri böyle bir 
talepte bulunamaz, kurul kararı gereklidir.

33. D Soruda yer verilen kıymetli evraklardan sade-
ce irat senedi Türk Medeni Kanunu’nda düzen-
lenmiştir. Diğer senetlerin tamamı Türk Ticaret 
Kanunu’nda yer almaktadır.
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10 Diğer sayfaya geçiniz.

34. B Bir çekin düzenleyeni veya hamili çekin ön yüzü-
ne “hesaba geçirilecektir” şeklinde kayıt koyabilir. 
Bu kayıt veya buna benzer bir ibarenin çekin ön 
yüzüne yazılması, çekin nakden ödenmesini en-
gellemek içindir. Bu takdirde çek, muhatap tara-
fından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap 
nakli suretiyle kayden ödenebilir. Bu kayıtlar öde-
me yerine geçer.

35. B İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran 
borçlu, teminat karşılığında bırakılması için taki-
bin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar 
alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisi-
ne uygun bir süre verilir. Ücreti ilgililer tarafından 
verilirse icra mahkemesince icranın geri bıra-
kılması hakkındaki karar, hükmü veren mah-
kemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla 
bildirilir.

36. D Taşınır veya taşınmaz malın satışını talep etme 
süresi aynı olup hacizden itibaren 1 yıldır.

37. E Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin 
yüzde doksanına karşılık gelen miktarından az 
olamaz.

38. B Borçlu 5 gün içinde ödeme emrine itiraz etmez-
se, iflas takibi kesinleşir. İtiraz ederse, alacaklının 
ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırıl-
masını istemesi gerekir.

39. C İflas kararını veren ATM bu kararı iflas dairesine 
bildirir ve kararı ilan eden iflas dairesidir.

40. B Komiser borçlunun mevcudunun bir defterini ya-
par ve malların kıymetlerini takdir eder.

Çözüm Bitti.
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11 Diğer sayfaya geçiniz.

• İKTİSAT ÇÖZÜMLER •

1. A Nominal Faiz Oranı: Borç verme karşılığında 
elde edilen nominal (parasal) getiri oranıdır. 
Reel Faiz Oranı: Nominal faiz oranının fiyat deği-
şimlerinden (enflasyondan) arındırılmış halidir
Fisher denklemi; 
r = i – πe

r: Reel faiz oranı 
i: Nominal faiz oranı
πe: Beklenen enflasyon oranı  
Fisher Etkisi: Reel faiz oranının sabitliği var-
sayımı altında nominal faiz oranı ile beklenen 
enflasyon oranı arasında aynı yönlü bir ilişki söz-
konusudur. Yani beklenen enflasyondaki bir artış, 
reel faiz oranı sabitken nominal faiz oranını  aynı 
oranda artırır.

2. D Walras, piyasalar arasındaki karşılıklı etkileşimi 
göz önünde bulundurarak genel denge analizi-
ni geliştirmiştir. Genel denge analizine Pareto ve 
Leontief’in de katkıları bulunmaktadır. Walras’ın 
genel denge analizini, Marshall’ın kısmi denge 
analizinden ayıran temel iki fark vardır; 
Yayılma Etkisi: Bir piyasadaki fiyat veya miktar 
değişimlerinin başka piyasalar üzerindeki etkisi-
dir. 
Geri Besleme Etkisi: Bir piyasadaki fiyat veya 
miktar değişimlerinin başka piyasalar üzerindeki 
etkisinin, tekrar kendi üzerindeki etkisidir. 
Walras Yasası (Genel Denge Yasası): Bir eko-
nomide her zaman bir piyasada ortaya çıkan ta-
lep fazlası başka piyasa ya da piyasalardaki arz 
fazlaları toplamına eşit olur, bu yüzden de talep 
fazlaları toplamı sıfır olur. N adet piyasadan (N-1) 
tanesi dengede ise N. piyasa da dengededir. 
Genel Dengenin Varsayımları

 • Tüketiciler gelirlerinin tamamını harcarlar. 
 • Toplumun refahı bireylerin refahları toplamına 

eşittir. 
 • Piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir. 
 • Azalan marjinal ürün ve azalan marjinal fayda var-

sayımları geçerlidir. 
 • İki birey, iki girdi, iki mallı ekonomik model söz ko-

nusudur. 
 • Tüm mallar özel mallardır. 
 • Genel denge analizinde fonksiyonlar süreklidir ve 

iki kez türevi alınabilir.
 • Devlet ve diğer devletler analiz kapsamı dışında-

dır.
 • Üretim, tüketim aynı yer ve zamanda yapılır. 
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12 Diğer sayfaya geçiniz.

3. B Azalan Marjinal fayda kanunu gereği bir malın tü-
ketim miktarı arttıkça marjinal faydası sürekli aza-
lır. 

 • MU > 0 ise TU azalarak artar. 
 • MU = 0 ise TU maksimumdur. 
 • MU < 0 ise TU azalır. 
 • Marjinal faydaların toplamı toplam faydayı verir. 

(MU: Marjinal fayda, TU : Toplam fayda)

TUx

X

33

6

MUx

X

12

61
•0

0

TUx

TUmax

MUx = 0

MUx
•

•

•

 • X malı tüketimi arttıkça,
 • MU ve MU TU0>X X X. &  azalarak artar.

 • MU TU0X X&= = Maksimumdur. (Doyum nokta-

sı)
 • MU veMU TU0<X X X. &  azalır.

4. C Fiyat tüketim eğrisi negatif eğimli iken malın fiya-
tındaki değişme  ilgili malın talep edilen miktarın-
da daha fazla değişim yaratır. Bu nedenle fiyattaki 
değişime talep daha fazla tepki vermiş olur. Tale-
bin fiyat esnekliği ise 1’den büyük olur.

, %, % %

%
%

C P X

Y

P X

Xed
P

1

<

>

P X
X

X

. 3

5

D D

D
D=

^ h _

`

a

bb

bb

Ya

M
PX1

Yb

X

b
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U0

Xa Xb
0

•

Fiyat Tüketim Eğrisinin
Eğimi Negatif ise;

Fiyat Tüketim
Eğrisi

ΔPX < 0

•

Px

QDX

b
aPa

Pb

Xa Xb

DX

0

•

|Ed| > 1

•

Y

M
PX0

M
PY0

C1 < C2

C1 = Pa xa

C2 = Pb xb

Talebin fiyat esneklik değeri birden büyük ise ma-
lın fiyatında meydana gelen düşme mala yapılan 
toplam harcamayı arttırır. Malın fiyatında meyda-
na gelen yükselme ise mala yapılan toplam har-
camayı azaltır. Yani;

  C- = P.Q 

  C. = P-Q 
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13 Diğer sayfaya geçiniz.

5. E Arz eğrisi diğer etkenler veri iken malın fiyatı ve arz 
edilen miktarı arasındaki doğru yönlü ilişkiyi göster-
mektedir. Bunu grafikle gösterecek olursak;

P

P2

P1

O QQ1 Q2

S

A

B

İlgili malın fiyatında ortaya çıkan bir değişme arz 
eğrisi üzerinde harekete neden olur. Şekle göre 
malın fiyatı P1’den P2 seviyesine çıktığında arz 
eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına hare-
ket olacaktır (tersi de geçerlidir). Malın fiyatı dı-
şındaki faktörler değiştiğinde ise arz eğrisi paralel 
olarak sağa veya sola kayar. Arz eğrisini sağa 
veya sola kaydıran faktörler; 
1. Üretim maliyeti 
2. Teknolojideki değişmeler 
3. Vergiler 
4. Sübvansiyonlar 
5. Firma sayısı (Piyasa arz eğrisi için) 
6. Beklentiler

6. A Tam rekabet piyasası dengesinin oluşmasında bi-
rincisi Walrasgil İkincisi Marshallgil olmak üzere 
iki yaklaşım vardır. 
Walras, miktar esasına göre fiyat intibakını dikka-
te alarak analiz yapar. Denge dışı fiyatın denge 
fiyatına dönüştüğü duruma Walrasgil kararlı den-
ge denir.
Walrasgil yaklaşımda, dengenin istikrarı için; 

 • Eğer piyasa fiyatı denge fiyatının üzerindeyse, fi-
yat düşmesi arz fazlasını azaltacaktır. 

 • Eğer piyasa fiyatı denge fiyatının altındaysa, fiyat 
yükselmesi talep fazlasını azaltacaktır.

P

P1

P0

P2

O QQ0

S

D

C D

A B

Arz fazlası

Talep fazlası

7. C Y₁ noktası II. bölgenin başıdır ve bu noktada  
APPLmax = MPPL’dir. Y₁ noktasından hemen son-
ra APPL azalmaya başlamıştır. 
II. bölgede APPL ≥ MPPL’dir. II. bölgede TPPL aza-
larak artmaya devam etmektedir. 

 • APPL > 0, MPPL > 0 
 • APPL ≥ MPPL>0 
 • MPPL / APPL = eL ≤ 1 
 • Emek miktarındaki her artış, üretimde kendin-

den daha az (veya sıfır) artış yaratır. Bu neden-
le emek istihdam kararının alındığı bölgedir. Bu 
bölgeye azalan verimler bölgesi denir. İktisatçı 
açısından anlamlı bölge olarak ifade edilen ikin-
ci bölgede faaliyette bulunan firmanın bu bölge-
nin hangi noktasında faaliyette bulunacağı ve tam 
olarak ne kadar emek istihdam edeceği ürettiği 
malın fiyatı ile değişken girdi olan emeğin fiyatı-
na bağlıdır. Şayet emeğin fiyatı olan ücret düzey-
leri düşük ise firma ikinci bölgenin sonuna kadar 
emek istihdamına devam edebilir. Ücret düzeyinin 
yüksek olması durumunda ise ikinci bölgenin ba-
şında emek istihdamını durduracaktır. Emeğin fi-
yatı sıfır dahi olsa üçüncü bölgede işçi istihdamı 
söz konusu değildir. Ayrıca firmanın ürettiği ürü-
nün satış fiyatının ortalama değişken maliyetten 
küçük olmaması gerekir.

TPPL

L

Z (TPPL Max)

TPPL

X (Büküm Noktası)

X1 (MPPL max)

Y1 (APPL max = MPPL)

APPL

Z1
MPPL

Y (Teğet noktası)140
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3
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 b
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14 Diğer sayfaya geçiniz.

8. C TC = 10Q + 40 ise 
MC = 10’dur. Marjinal maliyet sabittir ve yataydır.

TC

TC

TFC=40

O
Q

MC

MC10

O
Q

9. D Uzun dönem firmalar açısından planlama döne-
midir. Bu dönemde firmalar açısından bütün mali-
yetler değişir durumdadır. Sabit maliyetler yoktur. 
Firmalar uzun dönemde emek, sermaye ve tekno-
lojinin yanı sıra ölçek büyüklüğünü de değiştirebi-
lirler. Kısa dönemde aşırı kârın görülmesi üzerine 
piyasaya yeni firma girişleri, kârları normal kâr 
seviyesine çeker. Dolayısıyla uzun dönem firma 
dengesi, P = MR = MC = AC düzeyinde marjinal 
maliyet eğrisinin, ortalama maliyet eğrisini mini-
mum iken kestiği noktada oluşur ve bu noktada 
mevcut firmalar normal kârla faaliyet gösterir. Bu 
üretim düzeyi firmanın denge üretim düzeyini gös-
termesinin yanı sıra, tam kapasitede optimum öl-
çek büyüklüğünü de gösterir.

q üretim düzeyinde uzun dönem firma dengesi 
sağlanmıştır. Denge koşulu ise; 

LRMC = LRAC = SRMC = SRAC = D = P = AR = MR’dir.

10. C

P

O Q

A

B

Monopol Rantı

29
21

8 MC

MR

21

D = AR = P

€ € › › .sin min
P Q

MR Q
MR talep er i in e i in iki kat d r

50

50 2

= -

= -
3

MC MR

Q

Q

Q

8 50 2

2 42

21

=

= -

=

=

P Q50 50 21 29= - = - =

Taral alan Monopol rant K sa kenar uzunkenar

21 21 441

› › › #

#

= =

= =

11. C Monopolcü rekabet modelinin özellikleri, tam re-
kabet ile benzer özellikler taşımaktadır. Ancak 
malların heterojen olması monopolcü rekabet pi-
yasasını tam rekabetten ayıran önemli bir özel-
liktir. Monopolcü rekabet piyasasında yer alan 
firmalar ürettikleri malların içeriğinde, görünüşün-
de bir takım değişiklikler yaparak malları farklı-
laştırırlar. Bu farklılıktan dolayı tüketici bir malı 
ikamesi olan bir diğer mala tercih edebilir. Bu şe-
kilde firmalar kendilerine özgü alıcı kitleleri yarat-
mak isterler ve bunun için reklam yaparak marka 
bağımlılığı yaratırlar. Bu durum talep esnekliğinin 
azalmasına ve talebin artmasına neden olur. Fa-
kat reklam sabit maliyetleri artırarak toplam mali-
yeti  artırır. Reklamın başarılı olması ise zamanla 
firmanın ortalama maliyetlerini azaltır.
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15 Diğer sayfaya geçiniz.

12. D 1939 yılında Amerikalı iktisatçı Paul Swezzy ta-
rafından geliştirilen dirsekli talep modelinde ma-
liyetlerin değiştiği durumda firmaların nasıl fiyat 
değiştirdikleri sorusuyla değil neden fiyat değiş-
tirmedikleri sorusuyla ilgilenilmektedir. Swezzy’e 
göre firmalardan biri fiyatı arttırdığında diğeri ken-
disini izlemeyecektir. Bunun yanında fiyatı düşür-
düğünde diğer firma da fiyatını düşürerek pazar 
payını korumaya çalışacaktır. Dirsekli talep eğrisi 
oligopol piyasasındaki artan fiyatlar için fiyat katı-
lılığını açıklar.

13. D Nash dengesi: Rakibin davranışı veri iken, kendi-
si için en iyi stratejinin seçilmesidir. Nash dengesi-
nin gerçekleşebilmesi için bir tarafın, diğer tarafın 
rasyonel davranacağından emin olması gerekir. 
Eğer rasyonel davranacağından emin değilse mi-
nimum kazançları maksimize eden stratejiyi yani 
maksimin stratejiyi uygulaması gerekir. Maksimin 
stratejide, Nash dengesi yerine kötülerin içerisin-
deki en iyi strateji seçilir. Minimaks strateji ise bir 
oyunun zarar eden oyuncusunun alternatif strate-
jilerin kendine yüklediği maksimum kayıpları mi-
nimize etmeye yönelik bir strateji izleyerek, riskli 
durumları bertaraf edebilmesidir.
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15. E İktisadi modellerde gereksiz detayların ihmal 
edilmesi, on dördüncü yüzyıl filozofu William 
Ockham’a atfen Ockham’ın usturası diye nite-
lendirilir. Ockham’ın usturası modellerin mümkün 
olduğu kadar basit olmaları gerektiğini, iyi model-
lerde gereksiz detayların ihmal edildiğini içerir. 
Modellerde; basitliğin erdemini savunur. Bir olayı 
açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan 
daha basit olanı yani daha az varsayımda buluna-
nı tercih edilmelidir.

16. B Fisher Yaklaşımı (İşlem Yaklaşımı, Değişim 
Yaklaşımı, Yale-Fisher Yaklaşımı)
Bu yaklaşım Mübadele Denklemi de denilen 
M.V = P.Y denklemi üzerine kurulmuştur.
M: Dolanımda bulunan para miktarı (arzı) 
V: Paranın dolanım hızı
P: Fiyatlar genel seviyesi
Y: Üretilen nihai mal miktarı 
Klasik miktar teorisine göre para yansızdır (nötr-
dür) ve reel değişkenler üzerinde hiçbir etkisi yok-
tur. Bu nedenle para arzındaki artış (azalış) ne 
orandaysa fiyatlar genel düzeyindeki artış (azalış) 
da o kadar olur. Dolayısıyla fiyatlar genel seviye-
sindeki değişimin tek nedeni para arzındaki deği-
şimlerdir.
Paranın gelir dolanım hızı (V), dolaşımdaki para-
nın nominal hasılayı satın almak için bir yılda kaç 
kez el değiştirdiğini ifade etmektedir ve nominal 
hasıla (P · Y) ile aynı; para arzı ile (M) ters yön-
lü ilişkidedir.
Klasiklere göre reel para talebi gelir ile aynı yön-
de değişir. Klasiklere göre para talebi faize duyar-
sızdır.



1. 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

16 Diğer sayfaya geçiniz.

17. A Ekonomi likidite tuzağındaysa; para talebinin faiz 
esnekliği (h) sonsuzdur. Ekonominin likidite tuza-
ğında olması durumunda LM eğrisi YATAY olur.
İ

O Y

LMİ0

Y1 Y2

IS1 IS2

Uygulanan genişletici maliye politikası sonucunda 
faiz haddi (i) sabit kalır, kamu harcamalarındaki 
artış (∆G), harcama çarpanı (ke) katı kadar hası-
layı (Y) arttırır.
∆Y = ke · ∆G
Maliye politikası çıktı seviyesini arttırmıştır. Dola-
yısıyla etkindir. Bu durumda dışlama etkisinden 
söz edilemez.

18. B                     

NX = 0 kapalı ekonomi

19. D Otonom harcamalardaki değişimler (C₀, I₀, G₀, Tr₀, 
T₀, S₀, X₀, M₀) IS eğrisinin konumunu değiştirir. Söz 
konusu harcamalar artarsa IS eğrisi veri faiz ora-
nında sağa paralel; tersi durumda ise IS eğrisi 
sola kayar.

 • Bütçe açığı (G > T); IS eğrisi sağa kayar. 
Bütçe fazlası (G < T); IS eğrisi sol kayar.

 • Denk bütçe (G = T) durumunda ise kamu har-
camalarının genişletici etkisi; vergilerin daraltı-
cı etkisinden büyüktür. (harcama çarpanı > vergi 
çarpanı) ; IS eğrisi sağa kayar.

 • Otonom vergilerin azalması; toplam harcamala-
rı arttırarak; IS eğrisinin sağa kaymasına neden 
olur.

 • Transfer harcamalarındaki artış; toplam harcama-
ları arttırır ve IS eğrisi sağa kayar.

 • Otonom tasarruftaki (S₀ ) artış; toplam harcamala-
rı azaltır; IS eğrisi ise SOLA KAYAR.

20. A Tam sermaye hareketliliğinde uygulanan daraltıcı 
maliye politikasının esnek kurdaki nihai (en son) 
etkisi şöyle izlenebilir;

İ

O Y

BPİ0

İ1

Y1 Y0

IS1

E1 IS

LM

E0

1

2

Daraltıcı maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. 
E1 dengesi oluşur. Bu durumda faiz oranı düşece-
ğinden ülkeden sermaye çıkışı yaşanır. Ödemeler 
dengesi açık verir. (BP < 0). Bu açık esnek kur-
da döviz kurunu arttırır. Artan döviz kuru ihracatı 
arttırıp; ithalatı azaltır. Net ihracat artmış olur. IS 
eğrisi sağa kayar. E₀ dengesinde tekrar dış den-
ge sağlanır. Böylece denge değişmemiş olur. Faiz 
değişmez ve gelir düzeyi değişmez.

C
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G T
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17 Diğer sayfaya geçiniz.

21. A 

Karar vericilerin aynı anda: 
 • Tam (serbest) sermaye hareketliliği
 • Sabit döviz kuru sistemi
 • Bağımsız bir para politikası bağlamında bir iktisat 

politikası izlemelerinin mümkün olmamasıdır. 
Buna göre aynı anda izlenebilecek üç alternatif 
politika vardır: 

 • Sınırlı (engelli) sermaye hareketleri, sabit kur sis-
temi, bağımsız para politikası 

 • Serbest sermaye hareketleri, esnek kur sistemi, 
bağımsız para politikası 

 • Sermaye hareketleri kontrolü, sabit kur sistemi, 
bağımsız para politikası 

22. B Faiz Etkisi (Keynes Etkisi): Nominal para arzı sa-
bitken, fiyatlar genel düzeyi düşerse reel para arzı 
(M/P) artar, faiz oranı azalır. Faiz oranındaki azal-
ma sonucu yatırım harcamalar artar ve daha yük-
sek reel gelir (hasıla) elde edilir. 
M, P. (M/P)-, Tahvil Talebi-, Tahvil Fiyatı-, i., I-, 
AE-, Y- 
Yatırımların faize duyarlılığı Keynesyen model-
de düşük olduğu için (IS eğrisi dikeye yakın) faiz 
oranındaki düşüş yatırımları istenilen düzeyde ar-
tırmayabilir. Ekonomi likidite tuzağında ise (para 
talebi faize tam duyarlı - LM eğrisi yatay) faiz ora-
nı zaten en düşük seviyesinde olduğu için daha 
fazla düşmez bu nedenle Keynes etkisi işlemez.

23. D 
Yeni Klasik Yeni Keynesyen

Ücret ve Fiyat Esnek Kısa dönemde 
YAPIŞKAN

Uzun Dönemli 
Bekleyiş Hipotezi

Rasyonel
Bekleyiş

Rasyonel 
Bekleyiş

Piyasaların
Temizlenmesi

Piyasalar
Temizlenir

Piyasalar
Temizlenemez

İstihdam Durumu Tam İstihdam Kısa Dönemde
Eksik İstihdam

Beklenmeyen 
(şok) Politikaların 
Etkisi

Kısa Dönemde 
Etkili 
Uzun Dönemde 
Etkisiz

Kısa Dönemde 
Etkili 
Uzun Dönemde 
Etkisiz

Beklenen 
Politikaların Etkisi

Kısa Dönemde 
Etkisiz 
Uzun Dönemde 
Etkisiz

Kısa Dönemde 
Etkili 
Uzun Dönemde 
Etkisiz

24. E Yaşam (Ömür) Boyu Gelir Hipotezi (Modiglia-
ni, Ando, Brumberg)

 • Keynes’in Mutlak Gelir hipotezinin yetersizliklerini 
gidermeyi amaçlar. 

 • Tüketim bireylerin ömür boyunca elde etmeyi bek-
ledikleri gelire bağlıdır. 

 • Tasarruflardan faiz geliri elde edilmez. 
 • Miras bırakılmaz. 
 • Tam tüketim düzleştirmesi yapılır. 
 • Birey çalışma dönemindeki gelirin bir kısmını ge-

lirin olmadığı emeklilik döneminin harcamalarını 
karşılamak için tasarruf eder, birikim servete dö-
nüşür. 

 • Çalışılan yıllar boyu servet artar. 
 • Emeklilik döneminde servet azalır. 
 • Hane halkları, cari dönem tüketimlerini, yaşam 

boyu bekledikleri toplam beklenen gelirleriyle ser-
vetlerine dayandırır. 

 • Mikro temellidir. 
 • Geleceğe yöneliktir. 
 • Yaşam boyu gelir hipotezi Fisher’in zamanlararası 

tüketim hipotezinden türetilmiştir.

Sabit kur

Esnek kur

Engelli
sermaye
hareketleri

Para
Kurulu
Yönetimi

Serbest
Sermaye
Hareketleri

Bağımsız
Para
Politikası
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25. D Para politikasının temel araçları olan APİ, rees-
kont politikası ve zorunlu rezerv politikasından 
çarpan aracılığıyla etkili olan zorunlu rezerv (ka-
nuni karşılık) oranıdır. MB’nin zorunlu rezerv ora-
nını arttırması para çarpanı değerini düşürerek 
para arzını azaltırken; düşürmesi para çarpanı  
değerini arttırarak para arzını artırır.

26. C Merkez bankasına likidite hacmini düzenleme ve 
likiditenin son kaynağı olma fonksiyonunu yerine 
getirme olanağı veren rezerv yaratma gücü yani 
banknot çıkarma yetkisidir.

27. E Enflasyon hedeflemesinin ön koşuları şunlardır:
 • Merkez Bankası’nın bağımsız olması
 • Mali baskınlık probleminin olmaması
 • Dalgalı döviz kuru
 • Para politikasının fiyat istikrarına odaklanması, di-

ğer değişkenlere yönelik bir taahhüdünün olma-
ması

 • Hesap verilebilirlik ve şeffaflık
 • Gelişmiş finansal piyasalar ve finansal sistemin 

bulunması
 • Aşırı para ikamesinin olmaması

28. B TAYLOR KURALI: Kısa dönemli faiz oranları ile 
merkez bankasının nihai hedefleri arasında ilişki 
kuran bir formüldür (Merkez bankası kayıp fonksi-
yonu). 
Merkez Bankası kısa dönemli faiz oranlarını, ger-
çekleşen enflasyonun hedeflenen enflasyondan 
sapma ve çıktının tam istihdam düzeyinden sap-
ma miktarını dikkate alarak belirler.
Gerçekleşen enflasyon ve gerçekleşen çıktı he-
deflenen düzeyinden fazla ise politika faizini arttı-
rır. Enflasyon oranı hedefin ;% 1 üzerinde olursa 
kısa dönemli faiz oranını % 1,5 arttırır.
Taylor kuralına göre gerçekleşen hasıla potansi-
yel hasılayı aşarsa ya da gerçekleşen enflasyon, 
hedeflenen enflasyonu aşarsa kısa dönem faizini 
arttırmalıdır. 

29. A Posner, teknolojik değişmeyi yeni teknolojinin 
bir ülkedeki mevcut mal veya yeni mala girmesi 
ve başka bir ülkedeki teknolojinin benimsenme-
si (taklit gecikmesi) ile yeni bir malın geliştiril-
mesi ve diğer ülkelerde bu mala yönelik talebin 
oluşması (talep gecikmesi) arasında geçen za-
man gecikmesiyle devam eden bir süreç şeklin-
de dikkate almaktadır. Posner’e göre, Teknoloji 
Açığı Teorisi’nin esası devam eden icat ve yeni-
lik sürecinin temelde benzer faktör donatımlarına 
ve tercihlere sahip ülkeler arasındaki ticareti art-
tırmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, teknolo-
jik yeniliğin iki benzer ülke arasında ticaret yaratıp 
yaratmayacağı talep ve taklit gecikmelerinin net 
etkisine bağlı olmaktadır. Talep gecikmesinin tak-
lit gecikmesinden daha uzun olması durumunda, 
iç piyasadaki tüketiciler yeni malı talep etmeye 
başlamadan önce taklit yapan ülkedeki üreticiler 
yeni teknolojiyi benimseyecek ve bu nedenle tek-
nolojik yenilik ticarete yol açmayacaktır. Bununla 
beraber, genellikle taklit gecikmesinin talep gecik-
mesinden daha uzun olması gibi bir durumla daha 
sık karşılaşılmaktadır. Çünkü, yabancı ülkede-
ki üreticilerin yeni teknolojiyi benimsemeye karar 
vermeleri ve karar verdikten sonra yeni süreci öğ-
renme, fabrika ve ekipmanı değiştirme ve patent 
koruması gibi durumlar, taklit gecikmesinin talep 
gecikmesinden daha uzun olmasına yol açmakta-
dır. Bu gelişmenin sonucu olarak ticaret, teknolo-
jik yenilik yoluyla ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji Açığı Teorisi’ne göre; endüstrileşmiş ül-
keler arasındaki ticaretin önemli bir bölümü, yeni 
ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine bağ-
lıdır. Endüstrileşmiş ülkelerdeki yenilik yapan 
firmalar, söz konusu ürün ve üretim süreçleri ne-
deniyle dünya piyasalarında geçici monopol gücü 
elde ederler. Bu geçici monopol olma durumu, te-
lif hakları ve patent sürelerinin dolmasına kadar 
sürmektedir. Dolayısıyla, Teknoloji Açığı Teorisi 
bağlamında endüstrileşmiş ülkeler başlangıçta 
söz konusu ürünlerin ihracatçısı konumundadır. 
Daha sonra monopol güçlerinin ortadan kalkma-
sı ve teknolojinin taklit edilmesine bağlı olarak bu 
ürünler, emek ve doğal kaynak yönünden üstün-
lüklere sahip gelişmekte olan ülkeler tarafından 
üretilmeye başlanır. Böylece rekabet üstünlüğü, 
gelişmekte olan ülkelere geçerken söz konusu ül-
keler yeni ürün ve üretim süreçlerini ihraç etmeye 
endüstrileşmiş ülkeler de ithal etmeye başlamak-
tadırlar.
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30. E İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı Temmuz 
ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin New Hamp-
shire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 
ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Bretton Woods 
Konferansı ile dünya ticaretini geliştirici finansal 
sistem üzerinde görüşmeler sağlanarak anlaşma 
imzalanmıştır. “Uluslararası Para Anlaşması” ile 
uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir sis-
tem geliştirilmiştir.
Bretton Woods anlaşması ile dolar, altına dönüşe-
bilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons 
altın 35 dolar olacak şekilde düzenlenmiştir. Ame-
rika Birleşik Devletleri dış talep olduğunda doları 
bu tutar karşılığında altına çevirmeyi kabul etmiş-
tir. Diğer ülke birimlerinin değeri de dolara göre 
belirlenecektir. Anlaşmaya göre ancak çok özel 
ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizlikler 
olması halinde herhangi bir ülkeye parasını dola-
ra karşı değerini değiştirme izni verilmiştir. Bu gibi 
durumlarda öngörülmüş devalüasyon ve revalü-
asyon oranları en çok yüzde 10 olacak şeklinde 
karara bağlanmıştır. Bunun üzerindeki değişiklik-
ler için IMF’nin izni gerekmektedir. Bu sistem an-
cak 1971 yılına kadar devam edebilmiş, ABD’nin 
içinde bulunduğu ekonomik güçlükler doların altı-
na dönüştürülebilirliğini kaldırmıştır.
Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen 
bu anlaşma, Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) kurulmasına karar vermiştir. Bu 
kurumlar, 1946 yılında, yeterli sayıda ülke anlaş-
mayı imzalayınca faaliyete geçmiştir.

31. C Döviz kontrolünü dar ve geniş anlamda ele almak 
mümkündür. Dar anlamda döviz kontrolü, dö-
viz üzerine yapılan banka ve borsa arbitrajları ile 
bunların denetlenmesidir. Günümüzde sanayileş-
mesini tamamlamış olan gelişmiş ülkelerde uygu-
lanan döviz kontrolü, büyük ölçüde bu anlamda 
bir denetlemedir. Bu tip kontrol, daha çok milli pa-
ranın döviz kurunu istikrar içinde tutmak amacıyla 
merkez bankalarının döviz piyasasına müdahale-
si şeklinde görülür. Döviz piyasasında talep, arz-
dan fazla ise, dövizin fiyatı yükselir. Bu durumda 
Merkez Bankası elindeki rezervlerin bir kısmını pi-
yasaya sürer ve fiyat artışına engel olur. Piyasa-
da döviz talebinin düştüğü durumlarda ise, fiyatı 
yükseltmek için döviz satın alma yoluna gider. Ül-
keye sermaye giriş ve çıkışlarını düzenlemek için 
iskonto hadlerini yükseltir veya azaltır. Geniş an-
lamda döviz kontrolü, iç ekonomi politikaları ile 
döviz fiyatlarının ayarlanması, döviz alış ve satış 
primleri, görünmeyen işlemlere getirilen miktar kı-
sıtlamaları, dövize sahip olma hakkının devlete 
bırakılması ile birlikte blokaj ve ödeme anlaşma-
larını da içine alan oldukça kapsamlı bir denetle-
me şeklidir.

32. D Hizmet Ticareti Hesabı: Görünmeyen işlemler 
olarak da tanımlanan hizmet ticareti, hizmet ithal 
ve ihracını yansıtmaktadır. Hizmet ticaretinde bazı 
işlemlerden bir kısmı hizmet niteliği taşırken; bazı-
ları dolaylı olarak hizmet sayılmaktadır. Bu neden-
le bu hesap içinde çeşitli işlemler yer almaktadır.
Turizm işlemleri; ülkeye turist olarak gelenlerin 
yaptıkları turistik harcamalar ile yurt dışına turistik 
nedenlerle çıkanların yurt dışında harcamak üze-
re aldıkları dövizleri göstermektedir.
Özel hizmetler, yurt dışındaki temsilcilere, özel 
şirket ve kuruluşlara sağladıkları hizmet karşılı-
ğında ödedikleri ücret ve maaş ile hizmet binaları 
için ödedikleri kira, bakım-onarım harcamalarının 
bedellerini kapsamaktadır.
Bu hesap içinde yer alan diğer görünmeyen işlem-
lerden bazılarını bankacılık, sigortacılık, danış-
manlık hizmetleri bedelleri ile; leasing, franchising 
mübadeleleri ile ilgili ödemeler olarak saymak 
mümkündür.
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33. B Azgelişmiş ülkelerin ekonomik özellikleri:
Azgelişmiş ülkelerde tarım sektörü ekonomi için-
de ağırlıklı bir paya sahiptir. Nüfusun büyük bir ço-
ğunluğu tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 
Kırsal kesimde yaşayan nüfus oranının yüksek 
olması ve buna karşın istihdam olanaklarının sı-
nırlı olması tarım sektöründe gizli işsizliğe neden 
olmaktadır. Bu durum tarım sektöründe verimlili-
ği düşürmekte; milli gelir artışını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca azgelişmiş ülkelerde; tarım 
sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payı yük-
sektir.
Tarımsal üretim genellikle aile işletmeleri tara-
fından ve ailenin kendi tüketimi amacıyla ya-
pılmaktadır. Çalışma düzeni geleneklere göre 
belirlenmektedir. Tüm bu faktörler nedeniyle iç 
piyasaların gelişimi sağlanamamaktadır. Üretim 
iklim şartlarından çok fazla etkilenmekte olup; ta-
rımda gübreleme, ilaçlama, sulama gibi verim art-
tırıcı uygulamalar yetersiz düzeyde kalmaktadır.
Azgelişmiş ülkelerin tarım sektörü ağırlıklı bir ya-
pıya sahip olmaları nedeniyle, sanayi sektörünün 
payı oldukça düşüktür. Bir ülke ekonomisinde kal-
kınma veya büyüme süreci sanayileşme ile sağla-
nabilmektedir. Bu açıdan sanayi sektörü büyüme 
ve kalkınmada lokomotif sektör durumundadır.
Bu tür ülkelerde sanayi sektörü payının düşük 
olmasına karşın; piyasa şartları tüketim malla-
rı sanayinin gelişmesine zemin hazırlamaktadır. 
Oysaki büyüme ve kalkınma süreci içinde ara ve 
yatırım malları sanayi daha etkin olmaktadır. Bu 
durumda dengesiz bir sanayileşme yapısı ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektörünün hammad-
de ve teknolojik yönden dışa bağımlı hâle gelme-
sine neden olmaktadır.
Azgelişmiş ülkelerde kırsal kesimdeki işsiz in-
sanların kente göç etmesi sonucu hizmet sektörü 
önemli bir paya sahip olmaktadır. Sanayi sektö-
rünün yeterli gelişmeyi sağlayamaması nedeniyle 
işsiz insanlar hizmet sektörüne kaymakta ve ve-
rimlilik düşmektedir.
Bu ülkelerde gelir dağılımı adaletsiz olup; bü-
yük bir çoğunluğun gelir düzeyi düşüktür. Gelirin 
önemli bir kısmı tüketime yönelmekte, tasarruf ya-
pılamamaktadır. Bu nedenle sermaye birikimi ye-
tersizdir. Sermaye yetersizliği milli gelir artışını 
olumsuz yönde etkilemektedir.

34. B Rostow’un Gelişme Aşamaları Kuramı’na göre 
geleneksel toplum aşamasından kalkışa hazırlık 
aşamasına geçiş ülkelerin kendi dinamikleri ile 
olabileceği gibi dışarıdan gelen şoklarla da olabi-
lir. Bu aşamanın özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal sabit sermaye yatırımlarının ve özellik-
le ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi ön 
plandadır.

 • Kalkışa geçmenin ön koşulu altyapı yatırımlarının 
oluşturulması ve tarım ve ticaretten sanayiye ge-
çişi gerçekleştirecek iktisadi düzeni bulmaktır.

 • Siyasi, sosyal ve kültürel yapıda köklü değişimler 
gerekmektedir.

 • Toprağa dayanan eski elit tabakanın yerine yeni 
elit tabakanın ortaya çıkması gerekir.

 • Yeni elit tabakanın temel işlevlerinden biri tarım-
dan sanayiye fon aktarmaktır.

 • Sanayi ve ticaretin gelişmesinde, kâr güdüsüyle 
hareket eden girişimciler önemli rol oynayacaktır.
Kendi kendini besleyen dinamik bir toplumsal ve 
ekonomik yapının oluştuğu aşama olgunluk aşa-
masıdır.

35. C İşçi başına yatırımın, işçi başına yıpranmaya eşit 
olduğu, dolayısıyla da işçi başına sermayenin ve 
buna bağlı olarak da işçi başına üretimin değiş-
mediği durum, durağan durumu oluşturmaktadır. 
Neoklasik büyüme teorisinde, tüketimi maksimize 
eden durağan durum, sermaye düzeyine, serma-
ye düzeyinin altın kuralı denilmektedir. Serma-
yenin altın kuralı, işçi başına çıktı ile işçi başına 
yıpranma arasındaki farkın en fazla olduğu ser-
maye düzeyini belirtmektedir. Neoklasik büyüme 
teorisinde azalan verimler kanunu işlediğinden 
model durağan hâle geldiğinde, ekonomik büyü-
meyi belirleyen temel unsur nüfus artış hızı ve 
teknolojik gelişmelerdir. Göreceli olarak daha çok 
tasarruf eden bir ülke, daha az tasarrufta bulunan 
ülkeye göre durağan durumda daha sermaye yo-
ğun olacaktır. Ancak durağan durumda tasarruf 
oranındaki artış, ekonomik büyüme hızına etki et-
memektedir.
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36. A Barro, kamu harcamalarının büyüme sürecini hız-
landıran bir etken olduğunu savunmuştur. Barro’ya 
göre özel kesim, ekonominin genelinde kaynakla-
rın üretkenliğini arttıracak kamu malları üretmede 
yetersiz kalmaktadır. Ancak hükümet politikala-
rıyla Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi, eğitim, 
sağlık ve diğer altyapı yatırımları gibi doğrudan 
sağlanan kamu hizmetleri, sosyal anlamda uy-
gun düzeye erişmektedir. Hükümet harcamaları-
nın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesi 
kâr amacı gütmeyen ve temsili hanehalkının fayda 
fonksiyonunu en üst düzeye çıkartan politikalar-
la gerçekleşmektedir. Bu tarz politikalar ekonomik 
büyüme ve ekonomik refah üzerinde olumlu etki-
ler yapmaktadır. Kamu harcamalarının ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkilediği durum ise genel an-
lamıyla vergilendirmeden kaynaklanan özel tasar-
ruflardaki azalma ile açıklanmaktadır.

37. B 1930-1939 döneminde uygulamaya konulan dev-
letçi politikalar vergi politikasında da değişikliklere 
neden olmuş; aşarın kaldırılmasıyla azalan kamu 
gelirlerini artırabilmek amacıyla yeni kaynaklar 
aranmaya başlanmıştır. Söz konusu dönemde 
vergi politikasının, iktisadi gelişmeyle ilişkili kamu 
hizmetlerinin finansmanı için kaynak sağlamak 
amacına yöneldiği, gelir sağlama anlayışının zo-
runlu ve hâkim olması sebebiyle, sistemli ve bilim-
sel bir vergi reformuna gidilmesinin engellendiği 
anlaşılmaktadır. Vergilerde birbirini izleyen bir dizi 
değişiklikler yapılmış ve yeni vergiler getirilmiştir. 
Yapılan değişiklikler kapsamında özellikle ücret-
lilere yeni vergiler getirilmiş, bir vergiyle toplana-
mayan gelirin bir başka vergiyle toplanmasına 
çalışılmıştır. 1930-1939 döneminde getirilen yeni 
vergiler, İktisadi Buhran Vergisi, Muvazene Vergi-
si ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi olup ücret-
lileri esas almakta, bu vergiler olağanüstü vergiler 
olarak adlandırılmaktadır.

38. E 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı Türkiye’de 
hazırlanan ilk kalkınma planıdır. Ancak söz ko-
nusu plan, sektörlerin bir araya gelmesinden olu-
şan bir plan olmanın ötesine geçememiştir. 1947 
Planı’nın ülke kalkınması için temel olarak seçtiği 
sektör tarım olmuş ve sektörün geliştirilmesi için 
ulaştırma programını en önemli araç olarak gör-
müştür. Sanayi sektörü, planda en sonda yer alan 
hedef sektör olurken, tarımsal gelişmeye yardım-
cı olarak düşünülmüştür. Ancak, plan uygulama 
imkânı bulamamış ve devletçi korumacı sanayi-
leşme anlayışının da gündemden kalktığının bir 
göstergesi olmuştur.
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39. C 24 Ocak Kararları’nın başlıcaları şunlardır:
 • İç piyasaya dönük ithal ikameci sanayileşme mo-

deli yerine ihracata yönelik sanayileşme modeli-
nin benimsenmesi

 • Gerçekçi döviz kuru politikasının benimsenme-
si ve bunun için yüksek oranlı devalüasyonlardan 
kaçınılması (ilk aşamada, alınan kararlarla birlik-
te TL % 48.6 oranında devalüe edilerek, $ kuru 47 
TL’den 70 TL’ye çıkartılmıştır)

 • KİT reformunun yapılarak, bu kuruluşların kârsız 
istihdam depoları olmaktan kurtarılması

 • Kamunun ürettiği temel mallarda sübvansiyonun 
kaldırılması veya azaltılması

 • Kamu harcamaları daraltılırken, geniş çaplı bir 
vergi reformuyla denk bütçeye ulaşılması

 • Yabancı sermayeyi özendirici önlemlerin alınması 
ve devlet tekelindeki bazı üretim sahalarının yerli 
ve yabancı özel sermayeye açılması

40. D 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın alt he-
defleri aşağıdaki gibidir:

 • Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi 
kesintisiz ve kararlı bir biçimde sürdürmek

 • Bankacılık sektöründe hızlı ve kapsamlı bir yeni-
den yapılandırmaya gitmek ve bankacılık ile reel 
kesim arasında sağlıklı bir ilişki kurmak

 • Kamu finansman dengesini bir daha bozulmaya-
cak şekilde güçlendirmek

 • Fedakârlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde pay-
laşılmasını öngören ve enflasyon hedefleriyle 
uyumlu bir gelirler politikası sürdürmek

 • Bütün bunları etkinlik, esneklik ve şeffaflık ile sağ-
layacak yapısal unsurların yasal altyapısını oluş-
turmak

Çözüm Bitti.
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• MALİYE ÇÖZÜMLER •

1. A Dalton Ölçütü: Hugh Dalton, ekonomik refah ile 
gelir arasındaki ilişkinin toplumun bütün bireyleri 
için aynı olduğunu ve gelir arttıkça marjinal ekono-
mik refahın düştüğünü varsaymıştır. Bu varsayım-
dan hareketle toplam ekonomik refahın en yüksek 
noktaya bütün gelirlerin eşit olması durumunda 
ulaşacağını savunmuştur. Dalton, bu analizinde 
ayrıca, bireylerin ekonomik refah fonksiyonlarının 
içbükey olduğunu varsaymış ve bu sayede zengin 
bir kişiden fakir bir kişiye yapılan bir gelir transfe-
rinin toplam refahı yükselteceğini belirtmiştir.

2. C Tüketimden mahrum bırakılamaz olma özelli-
ği, bir malın bedelini ödemek istemeyen kişinin, o 
malın tüketiminden alıkonulup konulamayacağına 
ilişkindir. Bir malın özel piyasada üretilebilmesi-
nin temel koşulu, bedelini ödemek istemeyenlerin 
söz konusu malı tüketmekten alıkonulabilmeleri-
dir. Ancak, kamu malları bir bütün olarak topluma 
sunuldukları için ve bir kez sunulduktan sonra, 
herkes tarafından eşit olarak tüketildikleri için be-
del ödemeyenler o malı tüketmekten dışlanamaz. 
Klasik iktisadi düşünce çerçevesinde ele alındı-
ğında, rasyonel hiçbir birey bedel ödemeye istekli 
olmaz. Bu durumda, söz konusu mal doğal ola-
rak piyasa şartlarında üretilemez. Örneğin, sokak 
lambası bir kere sunulduğunda bundan herkes az 
ya da çok düzeyde fayda sağlayacaktır. Özel sek-
tör bu malı üretmek istemez, çünkü bu hizmet için 
fiyatlandırma yapılamaz.

3. D Doğal tekeller azalan maliyetlerle üretim yapar-
lar, yani üretim boyunca ortalama maliyetler aza-
lır ve bu nedenle marjinal maliyetler her üretim 
miktarında ortalama maliyetlerin altında seyreder. 
Bu durumun sonucu olarak, üretim ölçeği ne ka-
dar büyük olursa firmanın maliyetleri o kadar dü-
şük olacaktır. Bu sektörlerde, büyük ölçekli tek bir 
firmanın çalışması, her biri yüksek maliyetler ile 
çalışacak olan küçük ölçekli birden çok firmanın 
çalışmasından daha etkin olacaktır. Eğer herhan-
gi bir endüstride, piyasa talebini tek bir firmanın 
karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşıla-
masından daha etkinse doğal tekel durumu mev-
cut demektir. Burada etkinlik üretim maliyetlerinin 
düşük olması anlamına gelmektedir. Doğal tekel-
ler, azalan maliyetler dolayısıyla marjinal maliyet 
fiyatlaması sonucunda firmanın zarara uğradığı 
üretim alanlarıdır.

4. B Gölge fiyat, piyasada gözlemlenen fiyatların ye-
tersiz veya saptırılmış olduğu ya da fiyatın hiç 
oluşmadığı durumlarda gerçek toplumsal fayda 
ve maliyetleri yansıtması için benzer mal ve fak-
törlerin bedellerine bağlanan fiyatlardır. Başka bir 
deyişle bir malın belli bir teknoloji içinde, üretim 
maliyetlerine bağlı olarak oluşan fiyatının piyasa-
daki fiyatı ile arasındaki farktır. Gölge fiyat mali-
yet-fayda analizinde sosyal fayda ve maliyetlerin 
ölçülmesinde kullanılır.

5. C Cari harcamalar, devlet mekanizmasının işleyişi-
ni sağlamak için, devletin mal ve hizmet satın al-
ması ve tüketimi ile ilgili harcamalardır. Devletin, 
personeline ödediği maaş, ödediği kiralar, elektrik 
ve su faturaları cari harcamalardır. Bu harcama-
ların özelliği her yıl ve her zaman tekrar etmeleri 
ve faydalarının cari dönemle sınırlı olmasıdır. Ya-
tırım harcamaları ise ekonomide sermaye biriki-
mini sağlama, üretim kapasitesini artırma ile ilgili 
harcamalardır. Bu harcamaların faydaları genel-
likle uzun vadelidir ve ekonomide milli geliri ve is-
tihdam hacmini önemli ölçüde etkiler.

6. E Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandır-
masının faydaları:

 • Harcama tahminlerinin gerçekçi bir biçimde yapıl-
ması imkânı tanıması

 • Belirli bir hizmetin ya da fonksiyonun devlete mali-
yetinin ne olduğunu açıkça göstermesi

 • Ödeneklerin fonksiyonlara bölüştürülmesinde 
sosyal faydanın azamiye çıkarılması ilkesine iş-
lerlik kazandırması; böylece örneğin savunmaya 
harcanan son liranın sağlayacağı sosyal faydanın 
sağlığa harcanan son liranın sağlayacağı sosyal 
faydaya eşit olmasına çalışılması

 • Hizmetin birim maliyetinin hesaplanmasına imkân 
vermesi

 • Harcanan para ile elde edilen fayda arasında kar-
şılaştırma yapmayı kolaylaştırması
Herhangi bir hizmet için yapılan giderler, diğer hiz-
metleri de etkileyebilmesi fonksiyonel sınıflandır-
manın sakıncasıdır.
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7. B Kamu Harcamalarında Sürekli Artış Tezi’ni gelişti-
ren A. Wagner’e göre, bir ülkede kamu harcama-
larının artışının 3 nedeni vardır:

1) Eğitim, sağlık gibi bazı harcamaların artışı gelir 
artışından daha fazladır. Diğer bir deyişle bunlar 
lüks mal özelliği göstermektedir.

2) Kalkınmada devletin uygun bir ortam yaratması 
için güvenlik, adalet ve genel idare harcamalarını 
artırması gerekir.

3) Büyüme ve kalkınma ile birlikte, altyapı hizmetleri 
gibi büyük ölçekli ve tekel niteliğinde olan hizmet-
lere ihtiyaç artar.

8. A Kamu harcamalarındaki bir birimlik değişimin milli 
gelirde hangi yönde ve ne kadar etkisinin olduğu-
nu anlamak için kamu harcamaları çarpanını ana-
liz etmek gerekir. Buna göre;
Reel harcama çarpanı /k c1$ = -

Transfer harcamaları çarpanı /k c c1tr$ = -

Vergi çarpanı /k c c1t$ =- -

Denk bütçe çarpanı  / /

/

c c c

c c

1 1 1

1 1 1

$ - - -

= - - =

9. E Kamu harcamalarında görünüşte artış; ihtiyaç-
larda köklü bir değişiklik olmamasına, topluma 
götürülen hizmetlerde değişiklik bulunmamasına 
karşın, gider rakamlarının yükselmesini belirtmek-
tedir. Kamu giderlerinin görünüşte büyümesinde 
etkili olan faktörler; para ekonomisinin yaygınlaş-
ması, bütçe usulünün değişmesi, para değerinin 
düşmesi, ülke sınırlarının ve nüfusun büyüme-
si olarak belirtilebilir. Kamu harcamalarında ger-
çekte artış durumunda ise gider rakamlarındaki 
artış ile beraber topluma sunulan hizmet miktarın-
da da artış yaşanır.

10. C Ekonominin üretim kapasitesini arttıran ya da 
kamu gelirlerinde artış sağlayan harcamalar ve-
rimli (üretken) harcamalar olarak nitelendirilirken 
ekonomi ve kamu gelirleri üzerinde herhangi bir 
pozitif etkisi olmayan harcamalar verimsiz (üret-
ken olmayan) harcama olarak kabul edilmektedir.

11. B Adolph Wagner, vergilemede esneklik ilkesini 
“Vergileme, mali ihtiyaçlardaki değişmelere uya-
bilecek ve diğer finansman kaynaklarından karşı-
lanamayan masraf açığını kapatabilecek unsurları 
kapsamalıdır.” şeklinde tanımlamıştır.
Vergilemede esneklik ilkesinin varlığını gerekli kı-
lan nedenler; uzun süreli yapısal etkenler ve kısa 
süreli konjonktürel etkendir. Bu etkenler dolayısıy-
la kamusal ihtiyaçlarda meydana gelen artışların 
vergilerle otomatik olarak karşılanması gerekir. 
Vergilemede esneklik ilkesine göre, belirli vergi-
lerin veya bir bütün olarak vergilerin finansmanı 
karşılamaya yetecek kadar esnek olması gerekir.
Ayrıca vergi gelirlerinin ekonomik şartlardaki de-
ğişiklikleri yani gerek reel üretimde gerekse fiyat 
seviyesinde meydana gelen değişiklikleri yakın-
dan izleyebilmesi gerekir. Dolayısıyla uzun süre-
li yapısal nedenler veya kısa süreli konjonktürel 
etkenler dolayısıyla meydana gelen kamu harca-
malarındaki artışların, vergiler tarafından otoma-
tik olarak karşılanabilmesi yani verginin “otomatik 
esnekliği” önemlidir. Artan kamu harcamalarının 
mevcut vergilerdeki artışlarla karşılanamaması 
halinde, vergi oranlarında yapılacak artışlarla ha-
sılatın belli bir düzeye kadar artırılmasının müm-
kün olduğu durumlarda vergilemede “müdahaleli 
esneklik” ortaya çıkmaktadır.

12. D Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından 
alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi-
dir. Esasen, mükellefler vergi ödevinin yerine ge-
tirilmesinden kendileri sorumludurlar. Ancak, bazı 
durumlarda bu ödevlerinin yerine getirilmesi göre-
vi kanun koyucu tarafından üçüncü kişilere yükle-
nir. Bu durumda mükellefler, verginin asıl borçlusu 
olmaya devam ederler ancak, vergi ödevlerinin 
yerine getirilmesinden başkaları sorumlu olur. 
Bazı hâllerde, mükellefin, vergi ödeme ve vergi 
ile ilgili diğer şekilsel ödevlerini yerine getirme so-
rumluluğu, kanun koyucu tarafından vergi sorum-
lusu denilen üçüncü kişilere verilmiş olmaktadır. 
Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden ver-
gi kesmek durumunda olanlar, verginin tam ola-
rak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer 
ödevleri yerine getirmekten sorumlu tutulmuşlar-
dır. Örneğin; bir işverene ve belirli bir işyerine bağ-
lı olarak çalışanlar gördükleri hizmet karşılığında 
aldıkları ücret üzerinden gelir vergisi ödemek zo-
rundadırlar. Yani, bu şekilde ücret elde edenler 
vergi mükellefidirler. Ancak, bu ücreti elde eden-
lerin ödemeleri gereken vergilerin kesilip belir-
li bir süre içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi 
ve ödenmesi görevi işverene yani ücret elde eden 
kimseyi yanında çalıştırana aittir. Bu durumda üc-
ret geliri elde eden kimse vergi mükellefi, işveren 
ise vergi sorumlusudur. Gelir vergisinde, çok sa-
yıda mükellefin vergisinin ayrı ayrı tarh edilmesi 
yerine, daha az sayıdaki ödeme yapan kişinin mu-
hatap alınması daha ekonomik, basit ve güvenli 
bir yöntem olmaktadır.
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13. A İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler “İhbarname” 
ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı olan 
vergiler için ayrı ihbarname kullanılır. Takdir ko-
misyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde 
kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme rapo-
runun birer sureti ihbarnameye eklenir.

14. C Vergi Kaması: Vergi kaması, vergi nedeniyle üre-
tici ve tüketici rantındaki azalma ya da diğer bir 
ifade ile fayda kaybını ifade eder. Kısacası vergi-
nin üretici ve tüketici refahında yarattığı ek fayda 
kaybıdır.

15. D Laffer’e göre, vergi oranı sıfır iken devletin eline 
geçen vergi geliri de sıfır olacaktır. Vergi oranı 
%100 olduğunda da vergi gelirleri sıfır olacaktır. 
Bunun nedeni, %100’lük vergi altında hiç kimse-
nin çalışmak ve üretmek istemeyeceği beklenti-
sidir. %0 vergi oranında, matrah ne kadar geniş 
olursa olsun devlet vergi geliri elde edemez. Buna 
benzer şekilde vergi oranı %100 olduğunda da 
vergi matrahından söz edilemez ve devlet yine 
vergi geliri elde edemez. Bunun nedeni, bireylerin 
“sıfır” vergi sonrası gelir ile çalışmak istememele-
ridir. Marjinal vergi oranlarındaki bir artış çalışma 
arzusunu azaltarak ve vergiden kaçınmayı, hatta 
vergi kaçırmayı özendirerek vergi matrahını kü-
çültür. Vergi matrahındaki bu azalmanın anlamı, 
vergi oranları arttıkça vergi gelirlerinin azalarak 
artmasıdır. Laffer eğrisi de bunu açıklar. Bir baş-
ka deyişle, yüksek vergi oranları vergi matrahını  
küçültür ve böylece vergi gelirleri azalır.

16. B Kamu harcamaları sabitken bir verginin oranı 
veya miktarındaki değişimin gelir dağılımındaki et-
kisi mutlak yansımadır. Söz gelimi KDV oranının 
düşürülmesinin toplumun belli kesimleri arasın-
daki gelir dağılımına etkisi bir mutlak yansıma-
dır. Kamu harcamaları sabitken bir verginin başka 
bir vergiyle yer değiştirmesinin gelir dağılımında-
ki etkisi ise diferansiyel yansımadır. 2002 yılında 
Taşıt Alım Vergisinin kaldırılıp yerine ÖTV’nin ge-
tirilmesinin toplumun belli kesimleri arasındaki ge-
lir dağılımına etkisi bir diferansiyel yansımadır.

17. E Harcama vergisi üzerine en etkin çalışma N. Kal-
dor tarafından yapılmıştır. Dolaylı vergileme uygu-
lamalarından farklılık arz eden ve gelir vergisinin 
ikamesi olarak ortaya konan genel harcama ver-
gisi, kişisel ve objektif bir vergileme şekli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Genel harcama vergisi kı-
saca tasarrufları vergilendirmeyip sadece harca-
maların vergilendirilmesi olarak ifade edilebilir. N. 
Kaldor 1955 yılında yayınlamış olduğu kitabında; 
gelir vergisi yerine uygulanmasını önerdiği genel 
harcama vergisinde verginin gelir yerine gelirin 
harcanan kısmı üzerinden alınmasını savunmak-
tadır. Kişisel harcama düzeyi artıkça, mükellefin 
ödeme gücü de aynı düzeyde artacağından dola-
yı bu vergiyi savunanlar tarafından kişisel harca-
ma düzeyi ödeme gücünü yansıtan en iyi ölçüdür. 
Vergilerin yatay ve dikey eşitlik ilkeleri kişisel har-
cama vergisi uygulamasıyla daha kolay biçimde 
gerçekleşecektir. Artan oranlı tarifeye göre alına-
cak olan genel harcama vergisi, yine beyan esa-
sına dayandırılacak ve ayrıca indirimler, istisna ve 
muaflıklar uygulanması yoluyla bu verginin de ki-
şiselleştirilmesi mümkün olacaktır.

18. A İtfa süresi belirsiz borçlar, belli bir vadenin ol-
madığı ve devletin herhangi bir ödeme taahhüdün-
de bulunmadığı borçlardır. Bu tür borçlanmada 
devlet, ellerinde borç kâğıdı bulunduranlara yani 
devletten alacaklı olanlara düzenli olarak faiz ge-
liri ödemeyi taahhüt eder, ancak anaparaya ilişkin 
bir taahhütte bulunmaz. İtfa süresi belli olmayan 
borçlar, devamlı borçlar olarak da adlandırılmak-
tadır. İtfa süresi belli olmayan borçlarda faiz oranı, 
itfa süresi belirli borçlara göre daha yüksektir.

19. E Sürekli borçlanma yöntemi veya TAP satış yön-
teminde Hazine, yatırımcıların istedikleri zaman 
satın alabilecekleri borçlanma senetlerini Merkez 
Bankasında depolamaktadır. Yatırımcılar, Merkez 
Bankasından alana kadar bu senetlerin mülkiyeti 
Hazineye aittir. Merkez Bankası TAP satışları sü-
resince sadece aracı ve depolayıcı görevini gör-
mektedir. Satışlar, senetlerin satışta kaldığı süre 
boyunca her gün için belirlenmiş fiyatlar üzerin-
den gerçekleştirilir.

20. A İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı bir değerde 
satışa çıkarılıyorsa, buna başabaş tahvil denir. 
Bu durumda tahvil sadece faiz kazancı sağlar. 
Nominal değerinden daha düşük bedelle satışa 
çıkarılan tahvillere primli tahvil denir. Burada “ih-
raç-emisyon çıkarma primi” söz konusudur. İtfa 
(geri ödeme) anında, tahvil sahibine tahvilin nomi-
nal değerinden daha yüksek bir bedel ödeniyorsa, 
bu durumda da itfa primi söz konusudur.
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21. B Borç erteleme kredisi, vadesi gelen borcun 
ödenmesinin ileriki yıllara bırakılmasıdır. Röfi-
nansman kredisi ise, vadesi gelen bir borcun 
ödenmesi için yeni kredi sağlanmasıdır. Röfi-
nansman ertelemeden farklı olup; borç, vadesin-
de ödenmekte, ancak ödenen borç kadar yeni bir 
kredi açılmaktadır.

22. C Başabaşın altında konversiyon, nominal borç 
miktarını (borcun anapara miktarını) arttırarak 
faiz yükünde azalma sağlayan bir borç değiştir-
me yöntemidir. Devlet faiz yükünü düşürmek is-
tediğinde tahvilin ihraç fiyatını başabaşın altında 
belirler ve faizi de bu fark oranında indirebilir. Dev-
let eski tahvilleri aynı miktar faiz geliri sağlayacak 
şekilde ve fakat daha düşük faizli yeni bir tahville 
değiştirir.

23. A Operasyonel (işlemsel) açık = Birincil açık + Top-
lam reel faiz ödemeleri
Operasyonel açık = 10 milyar TL + 8 milyar TL
Operasyonel açık = 18 milyar TL

24. D Yıllık olma ilkesi: Bütçe ile verilen harcama yap-
ma ve gelir toplama yetkisi bir yıl için verilir; ge-
lecek yılın bütçesindeki ödenek kullanılamaz, 
geçmiş yılın kullanılmayan ödeneği de gelecek 
yılın bütçesine aktarılamaz. Bu şekilde, gider ve 
gelir tahminleri, bir yıllık süreden fazlasını kapsa-
maz. Uzun süreli kira sözleşmeleri uyarınca ya-
pılacak giderler ve yatırım bütçeleri bir yılı aşan 
süreyi gerektirdiğinden yıllık olma ilkesine istisna-
dır. Bir yıllık süre, mali yıl olarak tanımlanır.

25. D Telafi Edici Bütçe Kuramı: William Henry Beve-
ridge tarafından geliştirilmiştir. Telafi edici bütçe 
teorisi Keynes’in fikirlerine dayanmaktadır. Te-
mel yaklaşım, durgunluk içindeki genel ekonomik 
durumu genişletmek, devlet harcamalarını kulla-
narak yetersiz özel sektör harcamalarını gidere-
rek ekonomiyi tam istihdam düzeyine getirmektir. 
Telafi Edici Bütçe Teorisi, devletin belirli sınırlar 
çerçevesinde, genel ekonomiyi durgunluktan kur-
tarmak için bütçe açıklarını mali bir araç olarak 
görmektedir. Telafi edici bütçe devletin ekonomi-
ye müdahalesini gerekli görmektedir. Bu yüzden 
devlet ekonomideki toplam talep yetersizliğini gi-
derebilmek için kamu harcaması yapmalıdır. Ar-
tan kamu harcamalarını karşılamak için devlet 
borçlanmaya başvurabilir. Bu durumda devlet büt-
çesi denk olmayacak ve sürekli açık verecektir.

26. C Torba Bütçe Sistemi; harcamacı kuruluşlara 
ödenek verilmesinde, kuruluşlara verilen ödenek-
lerin kullanımında, harcama yerleri bakımından 
bir sınırlama getirmeyen; ödeneklerin kullanımın-
da kuruluşları serbest bırakan bütçeleme siste-
midir. Teorik bir bütçe sistemidir. Uygulamada 
bulunmamaktadır. En basit ve en çok inisiyatif 
sağlayan bütçedir.

27. B Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, 
Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının 
ilk hafta sonuna kadar kalkınma planları, strate-
jik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekle-
ri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef 
ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyük-
lükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider 
tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu 
ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içe-
ren orta vadeli programın Resmî Gazete’de ya-
yımlanması ile başlar.
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28. E Merkezi yönetim bütçe kanun teklifine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi sırasında 
dikkate alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan eklenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Orta vadeli programı da içeren bütçe gerekçesi
 • Yıllık ekonomik rapor
 • Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benze-

ri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelir-
leri cetveli

 • Kamu borç yönetimi raporu
 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki 
yıla ait gelir ve gider tahminleri

 • Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının 
bütçe tahminleri

 •  Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi 
yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri 
ile diğer kurum ve kuruluşların listesi

29. A Bütçe emanetleri hesabı; mali yıl içinde ödeme 
emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizli-
ği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nede-
niyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi 
için kullanılır. Gerek mali yıl içinde gerekse mali 
yıl sonunda nakit yetersizliği veya hak sahibinin 
müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödene-
meyen tutarlar bütçeleştirilerek bu hesaba alınır. 
Herhangi bir tutarın bütçeye gider yazılmak sure-
tiyle dairesi muhasebe yetkilisine ödendiği halde, 
muhasebe yetkilisinin hak sahibine ödeme yapa-
maması nedeniyle en geç bir ay içinde muhasebe 
birimlerine geri verilmesi gereken paralar da ilgi-
lisine ödenmek üzere bu hesaba kaydedilir. Ma-
lın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen 
beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen bütçe 
emanetleri ilgili yıl bütçesine gelir kaydedilir. Gelir 
kaydedilen tutarlar ancak, mahkeme kararı üzeri-
ne ödenir.

30. E
 • Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik 

veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya 
adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın 
alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği 
yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Ma-
lın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gön-
derilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması 
veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de 
mal teslimidir.

 • Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha 
fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak 
suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğru-
dan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki 
safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

 • Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şe-
killerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.

 • Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddele-
rin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim 
bunlar dışında kalan maddeler itibarıyla yapılmış 
sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap 
ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri ve-
rilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

 •  Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.

31. B Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası 
uygulanmaz:

1)  Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksa-
dıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bıra-
kılması

2) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeş-
lerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru veya 
kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla 
konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız biri-
si hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kar-
deşler 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
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32. B Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle 
beraber serbest meslek erbabını bir araya getire-
rek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin 
etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest mes-
lek kazancından hisse alanlar serbest meslek ka-
zancına göre vergilendirilir.

33. D İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar-
da:
a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergi-
lere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhi-
yatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade 
tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahak-
kuk tarihine kadar;
b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılma-
mış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve 
tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal 
vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının 
tebliğ tarihine kadar;
c) Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz 
konusu maddeye göre hesaplanacak vergilere, 
kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın 
ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tari-
hinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme dilek-
çesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar;
Geçen süreler için 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tespit 
edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
(2021 yılı için aylık % 1,6) uygulanır.

34. A Zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çı-
karılan vergi hataları düzeltilemez. Düzeltme za-
manaşımı süresi:
a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve 
tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı;
b) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde 
dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergi-
lerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
c)  İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ 
edilen vergilerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre haczin yapıl-
dığı;
Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

35. A Thomas Sargent ve Neil Wallace “Hoş Olma-
yan Monetarist Aritmetik” kavramını geliştirmiştir. 
“Tatsız Aritmetik veya nahoş aritmetik” biçimin-
de ifade edenler de bulunmaktadır. “Hoş Olma-
yan Monetarist Aritmetik”, uzun dönemde bütçe 
açıklarının borçlanarak finanse edilmesinin, para 
basımıyla finansmanına göre daha enflasyonist 
olduğunu ileri sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, ni-
hayetinde para basarak finanse edilecek bir bütçe 
açığı, borçlanma yerine, başlangıçta para basa-
rak finanse edilirse daha az enflasyonist olacaktır. 
Zira en başta bütçe açığı küçükken para basılmış 
olsaydı ortaya çıkacak enflasyon, belli bir süre 
borçlanmaya gidilmesi ve borçlanma imkânı kal-
madığı için para basılması sonucu ortaya çıkan 
enflasyondan küçüktür. Bu aritmetik bütçe açığı 
olması durumunda, borçlanmak yerine daha az 
enflasyonist olduğu için parasal finansmanı öner-
mektedir.
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36. C Esnek Döviz Kuru Sisteminde Para Politikası 
Uygulaması: Para ve mal piyasasının dengede 
olduğu A noktasında iken genişletici bir para po-
litikası uygulanması durumunda LM eğrisi sağa 
kayacak ve LM1 haline gelecektir (B noktası). Bu 
durum milli gelirin artmasıyla birlikte faiz oranını 
da azaltacaktır ve yurt içi faiz oranı yurt dışı faiz 
oranının altında olacaktır. Faiz oranı düştüğün-
den, sermaye yurt dışına kaçacaktır ve ödemeler 
dengesi açık verecektir. Bu da yabancı paranın 
değerini artıracak, başka bir ifadeyle yerli para-
nın değerini azaltacaktır. Yerli paranın değer kay-
betmesi ihracatı artıracak ve ithalatı azaltacaktır. 
Böylece ödemeler dengesi sağlanıncaya kadar 
IS eğrisi sağa kayacaktır ve IS1 haline gelecek-
tir. Ekonomi C noktasında dengeye gelecek ve 
denge milli gelir seviyesi Y2 olacaktır. Net etki milli 
gelirin artışı yönündedir. Yani esnek döviz kuru al-
tında para politikası başarılıdır.

YY0 Y1 Y2

İ1

İ0

İ

BP

LM
LM1

A C

B

IS1
IS

37. E Durgunlukla mücadelede genişletici maliye po-
litikası uygulanması gerektiğine göre kamu 
harcamalarının artırılması gerekir. Kamu harca-
malarının artması çarpan mekanizması aracılığıy-
la milli gelirde daha fazla bir artışa yol açacak ve 
ekonomi canlanmaya başlayacaktır. Çünkü devlet 
kendisi doğrudan mal ve hizmet satın alarak eko-
nomide doğrudan bir talep artışı yaratabilir ya da 
kamusal hizmetlerini sunarken istihdam yaratarak 
dolaylı olarak talepte bir artışa yol açabilir.
Durgunlukla mücadelede genişletici maliye politi-
kasının bir parçası olarak vergilerin de azaltılma-
sı gerekmektedir. Vergilerin azaltılması kişilerin 
harcanabilir gelirini artıracak ve daha fazla mal 
ve hizmet talep etmelerini sağlayacaktır. Böylece 
ekonomik durgunluk yavaşlamaya başlayacaktır. 
Vergi azalışının yanı sıra vergi muafiyet ve istisna-
ları da genişletici bir etkiye sahiptir. Çünkü devlet 
tarafından alınması gereken bir verginin kısmen 
veya tamamen alınmaması kişilerin yine harcana-
bilir gelirini artıracaktır.
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38. B Reel harcamalar devlet tarafından mal ve hizmet 
alımına dayalı harcamalardır ve reel harcamalar 
cari harcamalar ile yatırım harcamalarından oluş-
maktadır. Cari harcamalar devletin cari dönem 
içerisinde tüketimine konu olan harcamalardır. 
Personel ödemeleri, kırtasiye masrafları, ısınma, 
su, kira vb. harcamalar bu gruba girmektedir. Cari 
harcamaların kısılması devletin tüketici olarak 
ekonomideki payını azaltmaktadır. Ancak devletin 
devamlılığını sağlayan kamusal hizmetlerin sağ-
lıklı bir şekilde sunulabilmesi için cari harcamala-
rın kısılması doğru olmayabilir. Reel harcamaların 
diğer bir parçası olan yatırım harcamaları da fay-
dası birden fazla yıl içinde elde edilen ve uzun va-
dede üretim kapasitesini artıran harcamalardır. 
Enflasyonist bir dönemde yatırım harcamalarının 
azaltılması, etkisi en güçlü araç olacaktır. Bunun 
nedeni hem büyük miktarlara sahip olan harca-
malar olması ve etkisinin uzun vadede görülme-
si hem de yatırım harcamalarının azaltılmasının 
daha az bir toplumsal baskıyla karşılaşacak ol-
masıdır. Ancak yatırım harcamalarının azaltılması 
uzun vadede ekonomik kapasitenin büyümesine 
ket vuracaktır.

39. C En yaygın bilinen otomatik istikrarlandırıcılardan 
biri de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası uy-
gulamasında devlet işsiz kalanlara belirli bir süre 
için işsizlik ödemesi yapar. Bu da bir kamu harca-
masıdır. Durgunluk (daralma) döneminde işsizlik 
artacağından devletin yapacağı işsizlik sigortası 
ödemeleri de artacaktır. Bu durum kamu harca-
malarının artması anlamına gelir. Kamu harca-
malarının artması ekonomide genişletici bir etki 
yaratacağından, başlangıçtaki durgunluğun etki-
si azalacaktır. Tam tersine enflasyon (genişleme) 
döneminde işsizlik azalacağından devletin yapa-
cağı işsizlik sigortası ödemeleri de azalacaktır. Bu 
durum kamu harcamalarının azalması anlamına 
gelir. Kamu harcamalarının azalması da ekonomi-
de daraltıcı bir etki yaratacağından başlangıçtaki 
enflasyonun etkisi azalacaktır. Burada hükümetin 
hiçbir iradi politikası söz konusu değilken otomatik 
olarak (kendiliğinden) konjonktür karşıtı bir geliş-
me olmaktadır.

40. A İradi maliye politikası uygulamasının en başından 
sonuna kadar her evresinde bir gecikme söz ko-
nusudur. Bu gecikme evreleri üç tanedir: Tanıma 
(teşhis, tahmin) gecikmesi, Uygulama gecikmesi 
(yasal gecikme) ve Tepki (etki) gecikmesi.
Tanıma gecikmesi, konjonktürel sorunun hisse-
dilip teşhis edilmesinde geçen süredir. Bir eko-
nomide maliye politikası işlemine gerek duyulan 
zaman ile bu işlem için harekete geçme kararı 
arasındaki gecikmedir.
Uygulama gecikmesi, sorunun çözümü için ter-
cih edilen maliye politikası aracının uygulanma-
sında yaşanan gecikmedir. Yani maliye politikası 
için harekete geçme kararı ile uygulama arasın-
daki gecikmedir. Bunun en klasik örneği harcama 
veya vergi toplama için bütçe hazırlama sürecidir.
Tepki gecikmesi ise, uygulanan politikaların pi-
yasada hissedilmesi ve beklenen davranışların 
gerçekleşmesi için geçen süredir.

Çözüm Bitti.
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