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1. A seçeneğinde “başkan esip yağdı” ifadesinde do-
ğaya ait esmek, yağmak eylemleri bir insan için 
kullanılarak doğadan insana aktarma yapılmıştır. 
Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Parçada Gaziantep’in sanayi kenti olmasının yanı 
sıra yeni atılımlarla farklı nitelikler kazandığı belir-
tilmektedir.

 “Sanayi kenti” ifadesi, Gaziantep’te sanayinin bir 
geçim alanı olduğunun kesin kanıtıdır.

Cevap B

3. İçerik cümlelerinde bir eserin konusu, biçem cüm-
lelerinde ise bir eserde kullanılan dil ile ilgili bilgiler 
verilir. Buna göre III numaralı cümlede, sözü edi-
len eserin konusuyla ilgili bilgiler verildiği için içe-
rik, “anlaşılır bir dille yazılmış” ifadesiyle dille ilgili 
bilgi verildiği için biçem söz konusudur.

Cevap C

4. IV numaralı cümlede asırlık geleneğin teknoloji-
ye yenilmesi ifadesiyle insandan doğaya aktarma 
yani kişileştirme yapılmıştır. A seçeneğinde bunun 
tem tersi, doğadan insana aktarma yapıldığı söy-
lenmiştir. IV. cümlede doğadan insana aktarma 
bulunmadığı için bu bilgi yanlıştır.

Cevap A

5. Cümlede çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan an-
latım bozukluğu vardır. “söz ederken” etken çatılı, 
“kullanılmasıyla” ve “ölçülür” edilgen çatılıdır. Bu-
nun için “söz ederken” sözü “söz edilirken” yapıla-
rak anlatım bozukluğu giderilebilir.

Cevap B

6. V numaralı boşluk bir isim tamlamasının ortasın-
dadır, isim tamlamaları bölünemeyeceği için arala-
rına herhangi bir noktalama işareti getirilemez.

Cevap E

7. B, C,D, E seçeneklerinde verilen altı çizili sözcük-
lerde ünsüz sertleşmesi vardır. Ancak A seçene-
ğinde verilen “geyiği” sözcüğünde geyik kelimesi-
nin sonundaki ‘k’ ünsüzü yumuşayarak ‘ğ’ ye dö-
nüşmüş yani kelimde ünsüz yumuşaması olmuş-
tur. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

8. C seçeneğindeki “7’şer” sözünün yazımı yanlıştır. 
Üleştirme sayı sıfatları rakamla değil yazıyla yazı-
lır. Yani “yedişer” şeklinde yazılmalıydı.

Cevap C

9. Tartışmacı Anlatım: Bir konu hakkında okuyucu-
nun düşüncelerini değiştirmek, onu etkileyerek 
kendi düşüncesinden yana çekmek amacıyla ya-
zılan metinlerin anlatım biçimidir. Bu bilgiye göre 
parçanın anlatım biçimi tartışmadır.

Cevap A

10. Verilen parçada geçen “İnsan sağlığı ile konum 
arasındaki ilişki insanların dikkatini uzun süre önce 
çekmiş. Örneğin Hipokrat, insanların alışkanlıkla-
rının ve bünyelerinin yaşadıkları yerlerin doğasıyla 
uyum içinde olduğunu anlattığı “Havalar, Sular ve 
Yerler” adlı eserinde bu konuya değinmiş.” İfade-
sinden hareketle I. öncüle, “Dünyadaki tüm veri-
lerin yaklaşık %80’inin konum bilgisi taşıyan veri 
olduğu tahmin ediliyor.” ifadesinden II. öncüle ula-
şılabilir. Parçada insan bünyesinin ve alışkanlık-
larının sağlığı etkilediğinden değil insanların alış-
kanlıklarının ve bünyelerinin yaşadıkları yerlerin 
doğasıyla uyum içinde olduğundan bahsedilmiştir. 
Bu sebeple sadece III. öncüle ulaşılmamaktadır.

Cevap D
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11. Cümleler dikkatli incelendiğinde sadece II. nin ilk 
cümle olabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü diğer 
cümlelerde kendinden önceki cümleye bağlayıcı 
sözler vardır. IV. deki “o dönemlerde” sözü II. deki 
“amatörlük yıllarım” sözüne bağlandığından ikinci 
olmalıdır. V. deki “o yıllardaki şiirler” sözüyle IV. 
nün devamıdır. III. cümle sonuç I.de o cümlenin 
nedeni olacağından III. dördüncü, son cümle de I. 
olmalıdır. Buna göre doğru sıralanış II - IV - V - III 
- I şeklinde olmalıdır. Buna göre, baştan üçüncü 
cümle V. cümledir.

Cevap E

12. Parçaya sonuç cümlesi getirilirken bu cümlenin, 
kendisinden önceki cümlelerle anlamsal ve ya-
pısal bağlantısının olması ve parçanın konusuna 
uygun olması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca 
sonuç cümlesi parçada anlatılan her şeyin bir özeti 
olmalı, belirtilen tüm düşünceleri kısaca yansıtma-
lıdır. Buna göre parçada son yıllarda edebiyatımız-
da ödül olmasını ve olmamasını isteyenlerin fikir-
lerine yer verilmiştir. Dolayısıyla bu düşünceleri en 
iyi özetleyen yargı olduğu için parçanın sonuna E 
seçeneğindeki cümlenin getirilmesi gerekmekte-
dir.

Cevap E

13. parçanın dördüncü cümlesinde Gaziantepli bak-
lavacıların sektörün geliştirilmesinde rolü olduğu 
söylendiğinden A’daki, ikinci cümlede söylenen 
tekerlemeden B’deki, son cümlede çeşitlerinin 
10’dan 20’ye çıktığı söylendiğinden D’deki, ev 
baklavası, çarşı baklavası gibi isimlerin olduğu 
söylendiğinden E’deki bilgi çıkarılabilir. Ancak par-
çanın herhangi bir yerinde üretiminin yasaklandı-
ğına ilişkin bir bilgi yoktur.

Cevap C

14. Parçanın ilk cümlesinde savaş nedeniyle başlayan 
yoklukların etkisi nedeniyle baklavanın halkın sof-
rasından katlığı söylenmiştir.

Cevap D

15. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti on bir 
farklı cephede savaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin 
savaştığı cepheler içerisinde İngilizlere karşı almış 
olduğu başarılar Çanakkale Cephesi’nin yanı sıra, 
İngilizlerin; Abadan petrollerini korumak, Musul 
petrollerini ele geçirmek ve Kafkasya üzerinden 
Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açtıkları, 
Irak Cephesi içerisinde Kut’ül Amare ve Selman-ı 
Pak savaşlarında da Osmanlı karşısında ağır 
mağlubiyetler almıştır. Selman-ı Pak’ta yenilen 
İngilizler Kut’ül Amare çekilmiş, Halil Kut Paşa ko-
mutasındaki Osmanlı ordusu İngilizlere tarihlerinin 
en ağır yenilgisini aldırarak savaşı kazanmıştır. 
Ancak İngilizlerin sömürgelerinden yeni asker-
ler getirmesi, Arap saldırıları gibi nedenlerle geri 
çekilmek zorunda kalan Osmanlı ordusu Musul’a 
kadar olan Irak topraklarını boşaltmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı bittiğinde Musul Osmanlı toprağıdır.

Cevap E

16. Amasya Protokolü; Temsil Heyeti Başkanı Musta-
fa Kemal ile İstanbul hükümeti adına Salih Paşa 
arasında yapılan görüşmeler sonrasında imzala-
nan sözleşmedir. Ancak imzalanan protokol İstan-
bul merkezi hükümeti tarafından merkezi otoriteye 
ters düştüğü gerekçesiyle kabul gelmemiş iptal 
edilmiştir. Verilenler içerisinde Temsil Heyeti’nin 
İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınması, 
Manda ve himayenin reddi, Mebusan Meclisi’nin 
çalışmalarına başlaması hükümleri protokol me-
tinde yer almış ve İstanbul hükümeti tarafından da 
kabul edilmiştir.

Cevap C

17. Türk ordusuna son darbeyi vurmak amacıyla sal-
dırıya geçen Yunan ordusu Sakarya Savaşı’nda 
ağır bir mağlubiyet almıştır. Bu savaşın sonuçları 
ise;

 1. Mustafa Kemal’in “Hatt-ı müdafaa yoktur, 
sath-ı müdafa vardır; o satıh bütün vatandır.” 
emriyle savaşan Türk ordusu; Yunan ordusu-
nun saldırı gücünü kırmıştı ve ağır bir yenilgiye 
uğratmıştır.
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 2. Türk ordularının 1683 II. Viyana bozgunundan 
beri süregelen geri çekilmesi sona ermiştir. 
Türk ordusu saldırı gücüne ulaşmıştır.

 3. Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvan-
ları verilmiştir (19 Eylül 1921).

 4. Yunanistan’ın Megalo İdea’sı sona ermiştir. 
Böylece Anadolu’nun bir Türk Yurdu olduğu bir 
kez daha ispatlanmıştır.

 5. Sovyet Rusya ile TBMM arasında Kafkas 
Cumhuriyetleri adına Kars Anlaşması imzalan-
mıştır. Doğu cephesi kesin olarak kapanmış 
doğu sınırı çizilmiştir.

 6. Güney cephesinde Fransa ile tekrar barış gö-
rüşmeleri başlamış ve 20 Ekim 1921 Ankara 
Antlaşması ile Hatay hariç bu gün ki Suriye 
sınırı çizilmiş ve Güney cephesi kesin olarak 
kapanmıştır. Fransa TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf 
Devleti olmuştur.

 7. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalandı.

 8. İngiltere ile Esir Değişim Antlaşması imzalandı. 
İngiltere TBMM’ye barış teklifinde bulundu.

 Sakarya savaşından sonra itilaf devletleri birbirle-
rine yaklaşmamış aksine birbirlerinden bağımsız 
hareket ederek İtilaf Blokunun dağılmasına zemin 
hazırlamışlardır.

Cevap C

18. Milletler Cemiyeti Musul konusunda İngiltere’yi 
desteklediği için Türkiye Cemiyete üye olmamıştır. 
Yani cemiyetin tarafsız kalmaması Türkiye’nin ho-
şuna gitmemiştir. Dolayısı ile Türkiye 1930 yılına 
kadar cemiyete girme konusunda çekingen dav-
ranmıştır. Ancak Almanya ve İtalya’nın bu donem-
de saldırgan politikalar benimsemesi ve İngiltere 
ile olan sorunların çözülmüş olması gibi nedenler 
Türkiye’nin tutumunu yumuşatmış ve İngiltere’nin 
daveti, İspanya’nın teklifi ile Türkiye 1932’de Mil-
letler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

Cevap B

19. Osmanlıda tazminat sonrası dönemde sanayileş-
me hamleleri arasında en önemli nedenler; Yurt-
dışından ithal edilecek malların içerde üretimini 
teşvik etmek, ödemeler bilançosu sorunu yaşama-
mak, sosyal ve askeri ihtiyaçların ülke içinden kar-
şılanmasıdır. Yatırım malından ziyade nihai malın 
üretimi hedeflenmektedir.

Cevap E

20. Cumhuriyetin ilk beş yılında, 24 Temmuz 1923 
yılında imzalanan Lozan Anlaşmasının hükümle-
ri etki olmuştur. Çünkü gümrük tarifelerinin 5 yıl 
boyunca değiştirilmemesi, yerli ve ithal mallara 
uygulanan vergilerin aynı kalması gibi hükümler 
içermekteydi. Bu çerçevede, kamu öncülüğünde 
büyümek yerine özel sektör öncülüğünde liberal 
bir yapı tercih edilmek zorunlu olmuştur.

Cevap A

21. II. Dünya savaşı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın-
da etkili olduğu, hatta bu planın uygulanmasından 
vazgeçilmesine neden olduğu söylenebilir. Ancak, 
yaklaşan dünya savaşının birinci beş yıllık sanayi 
planın hazırlanmasında etkili olduğu söylenemez.

Cevap D

22. Demokrat Parti dönemi, 1960-1980 döneminin ak-
sine sanayiye dayalı kalkınma anlayışından ziya-
de tarıma dayalı ekonomi modeli ön plandadır.

Cevap D

23. 24 Ocak kararları öncesi ekonomik durum

 • Yüksek işsizlik ve hızlı enflasyon

 • Dış ödemeler açığının artması(düşük kur-
TL’nin aşırı değerlenmesi nedeniyle)

 • KİT’lerin eksik fiyat uygulamaları

 • 1979 yılında OPEC üyeleri tarafından Petrol 
fiyatlarının arttırılması

 • Enerji darboğazı

 • Tekelleşme

Cevap D
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24. 1980 sonrası dönemde kambiyo rejiminin serbest-
leştirilmesi konusunda ilk adım olarak nitelendiri-
len ve ticari bankalara TCMB’nin ilan ettiği kurların 
dışında farklı bir döviz kuru uygulayabilme olanağı 
veren düzenleme 29.12.1983 tarihli “28 Sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararıdır”.

Cevap B

25. 2001 sonrası dönemde Türkiye ekonomisi “yüksek 
faiz, düşük kur politikası” çerçevesinde yüksek 
montanlı kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye 
(sıcak para) çekmiştir. Türkiye bu dönemde cari 
açığını sıcak para ile finanse etmiştir. Doğrudan 
yabancı sermaye tutarları ise sınırlı kalmıştır.

Cevap D

26. 2008 Küresel Krizin çıktığı dönemde birçok batı 
ülkesinde fiyat istikrarı sağlanmasına karşın reel 
ekonomi krizden olumsuz etkilenmiştir. Kısaca, 
merkez bankaları arasında fiyat istikrarının bir 
ekonominin istikrarı için tek başına yeterli olmadı-
ğı, aynı zamanda ekonomilerde finansal istikrarın 
da şart olduğuna ilişkin kabuller artmıştır. Finan-
sal istikrar, finansal piyasaların istikrarı demektir. 
Reel ekonomi için önemli olan, faiz, döviz kuru gibi 
birçok değişken finansal piyasalarda belirlenmek-
te olup, burada yaşanacak bir istikrarsızlık doğru-
dan reel ekonomiyi etkilemektedir. Bu çerçevede 
birçok merkez bankası (TCMB gibi) 2008 küresel 
krizi sonrası dönemde, fiyat istikrarının yanında 
finansal istikrar amacına de ağırlık vermeye başla-
mıştır.

Cevap C

27. tavan fiyat uygulaması üreticiyi değil tüketiciyi ko-
rumak için yapılır. Bu açıdan tarımsal destekleme 
araçlarının içinde tavan fiyat uygulaması sayıla-
maz.

Cevap D

28. E şıkkı hariç hepsi Türkiye’de sanayi sektörünün 
temel sorunları arasında yer alırken, Türkiye’de 
özel kesimin katma değeri kamu kesiminin katma 
değerinin üzerindedir.

Cevap E

29. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sa-
hiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlü-
ğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel 
tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak 
suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğü-
nü de içerir. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, 
ancak kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel 
sağlığın veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için demokratik bir top-
lumda zorunlu tedbirlerle ve yasayla sınırlanabilir.

Cevap D

30. Ayrımcılık yasağı Avrupa İnsan Hakları sözleşme-
sinin 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Cevap D

31. İşkence yasağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-
nin 3. maddesinde düzenlenmiştir.

Cevap A

32. Avrupa insan hakları sözleşmesi ile korunan hak 
ve özgürlükler arasında istisnası öngörülmemiş 
olan durum işkence yasağıdır. Yaşam hakkının 
dahi bazı durumlarda ihlal edilebileceğini kabul 
eden sözleşme, işkence yasağına hiçbir istisna 
öngörmemiştir.

Cevap C

33. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 
1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldık-
tan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun 
Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 mad-
delik bildiridir.

Cevap B

34. Hindistan’da ünlü düşünür Buda, ilk defa kast ayrı-
mına karşı çıkmış ve bunu davranışlarıyla da gös-
termiş olan kişidir.

Cevap D
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1.  Cevap B

2.  Cevap E
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55. Talep veya arzdaki değişme sonucu fiyatta oluşa-
cak en yüksek değişimin bulunabilmesi için, ön-
celikle diğer eğrinin (sabit kalan) eğimine bakmak 
gereklidir. Bu durumda tüketicinin gelirindeki artış 
talep eğrisini sağa doğru kaydırırken arz eğrisinin 
eğimi fiyattaki değişimin büyüklüğünü belirleye-
cektir.

 

P

B
C

A

Q

S2 S1

D1

D2

 Şekilde başlangıçta A noktasında iken talep eğri-
sinin sağa kayması ile S1 arz eğrisine göre yeni 
denge B noktasında oluşurken, eğimi daha fazla 
(esnekliği daha düşük) olan S2 arz eğrisine göre 
denge C noktasında daha yüksek fiyat düzeyinde 
oluşmaktadır. Bu durumda talep eğrisindeki deği-
şim sonucunda arz eğrisinin eğimi ne kadar yük-
sek (esnekliği ne kadar düşük) ise, fiyattaki deği-
şim o kadar büyük olacaktır. En yüksek fiyat deği-
şimi ise arz eğrisinin eğiminin sonsuz, esnekliğinin 
sıfır olduğu yani tam dik durumda olduğu durumda 
oluşacaktır. Arz eğrisinin ise mümkün olduğunca 
dik olması, fiyat üzerindeki etkiyi arttıracaktır.

Cevap C

56. Devletin tüketiciyi veya üreticiyi korumak amacıyla 
malın piyasa fiyatına müdahale etmesi durumunda 
arz veya talep fazlası oluşabilecektir. Verilen fonk-
siyonlar birbirine eşitlendiğinde malın denge fiyatı 
70 olarak bulunacaktır. Devletin malın en yüksek 
satış fiyatını 80 olarak belirlemiştir. Devletin malın 
denge fiyatından daha yüksek bir fiyat belirleyerek 
tavam fiyat ile piyasaya müdahale etmesi duru-
munda tavam fiyat etkinsiz olacaktır. Çünkü tavan 
fiyat denge fiyatın altında olmak durumundadır 
ve bu durumda mal denge fiyatından satılacaktır. 
Denge fiyatından satılan mal nedeniyle arz veya 
talep fazlası oluşmayacaktır.

Cevap C

57. 

x +
y − = 0 

 

ed = 1
Yataysa

F�yat tüket�m
eğr�s�

D�ğer mallar �ç�n
yapılan harcama

A

X

B

 Fiyat tüketim eğrisinin eğiminin sıfır olduğu du-
rumda fiyat tüketim eğrisi yatay durumdadır. Fiyat 
tüketim eğrisinin yatay durumda olması, yatay ek-
sende yer alan X malının fiyatındaki değişmeler 
sonucu oluşan yeni denge noktalarında Y malının 
talep miktarının değişmediğini ifade etmektedir. 
Tüketici X malının fiyatındaki düşme sonucu satın 
alma gücündeki tüm artışı X malına yansıtmıştır. 
Bu durumda tüketici X malının tüketimi değiştirmiş 
ancak X malına yaptığı harcamayı değiştirmemiş-
tir. X malının fiyatındaki değişmelere rağmen X 
malına yapılan harcamanın değişmemesi X ma-
lının talep esneklik değerinin 1 olduğunu göster-
mektedir.

Cevap B

58. P

P1

P2
B

C

LRAC

LRMC

Q2 Q1 QMR
Opt�mum
ölçek

Denge
noktası

P = D = AR

 Monopolcü rekabet piyasasında faaliyet gösteren 
bir firma, uzun dönemde normal kar elde etmek-
tedir. Bu durumda firmanın MR = MC eşitliğinin 
sağlandığı üretim düzeyinde AC maliyet henüz mi-
nimum olmamıştır ve negatif eğimlidir.
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 Şekilde firma dengesini B noktasında Q2 üretim 
düzeyinde sağlamıştır ve bu noktada normal kar 
elde etmiştir. Firmanın denge noktasında AC eğ-
risi azalmaktadır ve negatif eğimlidir. Firmanın 
optimum ölçek noktası ise C noktasında, LRAC 
eğrisinin minimum noktasındadır. Bu noktada üre-
tim düzeyi Q1’dir ve bu durumda firmanın mevcut 
üretim düzeyi (Q2), optimum ölçekten daha küçük 
bir üretim düzeyini göstermektedir.

Cevap E

59. P

P1

Q1 QMR

MC

B

Toplam
Kâr

D
E

A

AC
B�r�m başına

kâr

P = D = AR

 Monopolcü firma tam rekabetten farklı olarak fiya-
tı belirleyebilmektedir ve uzun dönemde aşırı kar 
elde etmeye devam edebilmektedir. Bu durumda 
firmanın MR = MC eşitliğinin sağlandığı üretim dü-
zeyinde AC maliyet henüz minimum olmamıştır ve 
negatif eğimlidir.

 Şekilde firma dengesini A noktasında Q1 üretim 
düzeyinde sağlamıştır ve bu noktada aşırı kar 
elde etmiştir. Firmanın denge noktasında AC eğrisi 
azalmaktadır ve negatif eğimlidir.

Cevap E

60. 
P

MC
MC

MCA

B
F�rma

C

Grup Taleb�

P1

P1’�n üstündek� f�yatta
kend� talep eğr�s�

P1’�n altında grup
talep eğr�s�

Q1 MRG MRF

 Sweezy modelinde MR denge noktasında sürek-
sizdir. Bu noktada firma fiyatını arttırdığında di-
ğer firmalar tarafından takip edilmeyecek, fiyatını 
düşürdüğünde ise diğer firmalar tarafından takip 
edilecektir. Her iki durumda da daha kötü strateji-
ye düşecek olan firma denge fiyatını değiştirmeye-
cektir. Bu noktada firmanın MR eğrisi süreksizdir 
ve MC değişmiş olsa bile firmanın denge fiyat ve 
üretim düzeyi değişmeyecektir. BC arasında MR 
eğrisi süreksizdir ve bu aralıkta MC değişmesine 
rağmen denge fiyat ve miktar değişmemektedir.

Cevap C

61. Likidite tuzağı durumunda maliye politikası tam et-
kin olacaktır ve dışlama sıfır olacaktır. Dışlamanın 
sıfır olması genişletici maliye politikası sonucu mil-
li gelirde ortaya çıkan artışın çarpan etkisine eşit 
olmasını ifade eder. Sorunun cevabı için çarpan 
katsayısının bulunması ve bu katsayının kamu 
harcamalarındaki artış ile çarpılması gerekmekte-
dir.

 Çarpan

 
k

c t
e = − − −

=
− −

=
1

1 1

1

1 0 8 1 0 25
2 5

( ) , ( , )
,

 olarak bulunur.

 Bu durumda milli gelirdeki değişim,

 2,5 × 100 = 250 olarak elde edilir.

 Burada faizin bir öneminin olmadığına dikkat et-
mek gereklidir, çünkü likidite tuzağı durumunda 
LM eğrisi tam yatay olacak ve genişletici maliye 
politikası faizde bir değişim ortaya çıkarmayacak-
tır ve sonuç olarak dışlama etkisi oluşmayacaktır.

Cevap A
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62. Artar, değişmez.

 

 

B

TAM
DIŞLAMA

Gel�r h�ç artmamış
(Çarpandan az
artarsa DIŞLAMA)

�

�1

�2

IS1

IS2

Y1 Y2
Y

A

ke × ∆G0

LM1

m
P

 Klasik durum para talebinin faiz esnekliğinin sıfır 
olduğu durumdur. Bu durumda LM eğrisi tam dik 
konumda olacaktır.

 Şekilde genişletici maliye politikası sonucu faiz 
oranları yükselmiş, ancak milli gelirde herhangi bir 
değişme oluşmamıştır, çünkü klasik durumda tam 
dışlama söz konusudur.

Cevap D

63. 

 

CXN0

XN1

XN2

Y1

A

 Net ihracat doğrusunun kayması, ülkenin milli gelir 
düzeyinde bir değişme yok iken yurtdışı milli gelir 
düzeyinin değişmesi veya reel döviz kurunun art-
ması nedeniyle net ihracatın değişmesine bağlıdır. 
Yurtdışı milli gelir düzeyinde ortaya çıkan bir artış, 
ülkenin ihracatını ve dolayısıyla net ihracatını art-
tıracak ve net ihracat doğrusu aynı gelir düzeyin-
den net ihracatı arttıracak şekilde sağa doğru ka-
yacaktır. Net ihracat doğrusunun sağa kayması ile 
birlikte, toplam planlanan harcama doğrusu (AE), 
yukarıya doğru kayacaktır.

Cevap D

64. Merkez bankasının para arzını arttırması ile top-
lam talep eğrisi sağa doğru kayacak, merkez ban-
kasının bu para politikasını ilanı ile beklentileri 
değiştirmesi durumunda ise kısa dönem arz eğrisi 
sola doğru kayacaktır. Merkez bankasının bekle-
nenden daha az para arz artışı yapması durumun-
da gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyondan 
küçük olacak ve gerçekleşen milli gelir, potansiyel 
milli gelirin altına düşerek, eksik istihdamda denge 
sağlanacaktır.

Cevap C

65. Rasyonel bekleyişler teorisinde bireyler sistema-
tik olarak hata yapmazlar ve hükümetlerin açıkla-
maları dahil tüm bilgileri kullanarak beklentilerini 
oluştururlar. Yeni klasik iktisatçılar rasyonel bekle-
yişlere bağlı olarak Phillps eğrisini kısa ve uzun 
dönemde tam dik olduğunu, yani işsizlik ile enflas-
yon arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirt-
mektedir.

Cevap D

66. Mal piyasasında denge sızıntılar ve ilavelerin bir-
birine eşit olduğu düzeyde durumda sağlanacaktır.

 M + T + S = I + G + X

 Dış ticaret dengede iken M = X olarak yazılabilir. 
Soruda verilen değerler yerine konduğunda;

 S = I + G – T şeklinde yazılacak ve

 S = 100 + 500 = 600 bulunacaktır.

 Burada bütçe açığı nedeniyle G > T olduğu unutul-
mamalıdır.

Cevap A








