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1. Doğal bilimlerdeki kontrollü deneylerin 
sosyal bilimlerdeki kötü ikamesi de olsa 
kullanılan yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Mantıksal Yöntem 
Bl Geometrik Yöntem 
CL istatistiksel Yöntem 
D) Ekonomik Yöntem 
E) Sosyolojik Yöntem 

2. Bütçe doğrusunun egımı aşağıdakilerden 

hangisi ile açıklanır? 

Al Bütçe doğrusunun eğimi sonsuzdur. 
B) Yatay eksende yer alan malın fiyatına 

eşittir. 
CL Bütçe doğrusunun eğimi sıfırdır. 
D) Yatay eksende yer alan malın fiyatının 

dikey eksende yer alan malın fiyatına 

oranıdır. 

E) Dikey eksende yer alan malın fiyatına eşittir. 

3. Tüm tüketicilerin çeşitli fiyatlardan almak 
istedikleri miktarların her bir fiyat düzeyi için 
toplanması sonucu elde edilen eğriye ne ad 
verilir? 

A 

Al Piyasa Talep Eğrisi 
B) Bireysel Talep Eğrisi 
CL Firma Talep Eğrisi 
D) Piyasa Arz Eğrisi 
E) Bireysel Arz Eğrisi 
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A 
4. Eş maliyet doğrusunun paralelolarak 

orjinden uzaklaşmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Üretici tarafından katlanılan maliyetin 
azalması 

Bl Yatay eksende yer alan girdinin fiyatı nın 
artması 

CL Yatay eksende yer alan girdinin fiyatı nın 

azalması 

Dl Üretici tarafından katlanılan maliyetin 
artması 

E) Dikey eksende yer alan girdinin fiyatının 

artması 

5. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem maliyet 
analizinde kullanılan varsayımlar arasında 

malmaz? 

Al Faktörfiyatları değişkendir 

Bl Üretim faktörleri homojendir 
CL Teknoloji düzeyi sabittir 
Dl Üretim faktörlerinin bir bölü mü sabittir 
E) Üretim faktörlerinin bir bölümü değişkendir 

6. Uzun dönemde tam rekabetçi piyasada firma 
dengesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al P = AR= MC = MR 
Bl P = MC> AC > MR 
CL P = TR = TC = MC 
D) P = MC = TR 
E) P = TR = MR 
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7. Bir piyasanın talep tarafında monopsoncu, 
arz tarafında ise monopolcü bulunuyorsa 
bahsedilen piyasa türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tam rekabet piyasası 
B) iki yan Iı tekel piyasası 
C) Tek yanlı tekel piyasası 
D) Oligopol piyasası 
E) Monopolcü rekabet piyasası 

8. Ürünün homojen olmamasının yanında tam 
rekabet piyasasına ilişkin diğer koşulların 

geçerli olduğu piyasa türü aşağıdakilerden 
hangisdir? 

A) Monopson piyasası 
B) Oligopol piyasası 
C) Monopol piyasası 
D) Monopolcü rekabet piyasası 
E) Tam rekabet piyasası 

9. Ekonomik rant aşağıdaki durumların 

hangisinde sıfır olur? 

A) Emek talebi esnek olduğunda 
B) Emek arzı tam esnek olduğunda 
C) Emek arzı tam inelastik olduğunda 
D) Emek arzı birim esnek olduğunda 
E) Emek arzı inelastik olduğunda 

10. Aşağıdakilerin hangisi piyasaların etkin bir 

A 

şekilde işlemesini engelleyen faktörler 
arasında :t..!!..[almaz? 

A) Tüketiciler açısından önem taşıyan bazı 
malların üretilmemesi 

B) Eksik bilgi 
C) Her hangi bir mala ilişkin piyasanın 

olmaması 
D) Tam rekabet koşullarının geçerli olması 
E) Dışsallıklar 

A 
11. Aşağıdakilerden hangisi talep yanlı iktisat 

geleneğini temsil etmez? 

A) Keynesyen iktisat 
B) Avusturya Okulu 
C) Marksist iktisat 
D) Alman Tarihçi Okul 
E) Neo Keynesyen iktisat 

12. Aşağıdakilerden hangisi GSYiH 
hesaplama larında yer alır? 

A) iş saatleri 
B) Kalite 
C) Çevre kirliliği 

D) Nihai mallar 
E) Kayıt dışı ekonomi 

13. işgücü piyasası ve bütüncül üretim 
fonksiyonu kullanılarak Klasik iktisadi 
analizde elde edilen eğri aşağıdakilerden 

hangidir? 

A) Firma arzı 
B) Toplam arz 
C) Endüstri arzı 
D) Endüstri talebi 
E) Toplam talep 

14. Klasik iktisat hangi iktisadi düşünceye tepki 
olarak ortaya çıkmıştır? 

A) Kapitalizm 
B) Fizyokrasi 
C) Merkantilizm 
D) Monetarizm 
E) Sosyalizm 
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15. 1950 lerde F. Modigliani, A. Ando ve R. 
Brumberg tarafından geli~tirilen tüketim 
kuramı a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Sürekli gelir hipotezi 
B) Nisbi gelir hipotezi 
C) Zamanlararası optimizasyon modeli 
D) Keynesci tüketim hipotezi 
E) Tüketimin yaşam boyu gelir hipotezi 

16. Bir ekonomide sermaye stokuna yapılan net 
ilavelere ne ad verilir? 

A) Gelir 
B) Tasarruf 
C) Yatırım 

D) Sennaye 
E) Tüketim 

17. Keynesci para talebi kuramında i~lem 

güdüsü ile para talebi neye bağlıdır? 

A) Kiraya 
B) Gelire 
C) Kara 
D) Faize 
E) Ranta 

18. A~ağıdakilerden hangisi en likit varlıktır? 

A) Ev 
B) Fabrika 
C) Hisse senedi 
D) Otomobil 
E) Para 

A 

A 
19. Para arzındaki artı~ faiz oranını dü~ürmekte, 

faiz dü~üklüğü yatırım ları ve faize duyarlı 

harcamaları arttırmakta, dolayısıyla milli gelir 
artmaktadır. Şeklinde ifade edilen görü~ 
hangi sistemde geçerlidir. 

A) Keynesci sistemde 
B) Klasik sistemde 
C) Monetarist sistemde 
D) Yeni klasik sistemde 
E) Sosyalist sistemde 

20. Para piyasasında denge ko~ullarını gösteren 
LM eğrisi hangi durumda sağa kayar? 

A) Yeni finansal ürünlerden uzaklaşma 
B) Fiyat düzeyindeki artış 
C) Daraltıcı para politikası uygulaması 
D) Para arzındaki artış 
E) Para talebindeki artış 

21. LM egrısının konumu klasik bölgede iken, 
uygulanan geni~letici maliye politikası 

sonucu ortaya çıkan dl~lama etkisiyle ilgili 
a~ağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Dışlama etkisi sonucu gelir daha çok artar. 
B) Dışlama etkisi sonucu LS eğimi artar. 
C) Dışlama etkisi işlemez. 
D) Dışlama etkisi sonucu gelir daha az artar. 
El Dışlama etkisi tam işler. 

22. Tam olmayan Sermaye hareketliliğinde, BP 
eğrisi altındaki alan ile ilgili a~ağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) BP dengededir. 
B) BP eğrisi üzerinde yukarı doğru 

hareketlenme vardır. 
C) BP de fazla vardır. 
D) BP de açık vardır. 
E) BP eğrisi üzerinde aşağı doğru 

hareketlenme vardır. 
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23. Sabit döviz kur sisteminde tam sermaye 
hareketliliğinde daraltıcı maliye politikası 

uygulaması ile karşılaşılıan sonuç 
aşağıdakilerden hangidir? 

A) Milli gelir azalır. 
B) Milli gelir artar. 
C) Milli gelir değişmez. 
D) Fa iz arta r. 
E) Faiz azalır. 

24. Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden 
yapılan işlemde öngörülen döviz kuruna ne 
ad verilir? 

A) Spot döviz kuru 
B) Reel döviz kuru 
C) Forward döviz kuru 
D) Nominal döviz kuru 
E) Çapraz döviz kuru 

25. Ekonomi likidite tuzağında ise veya 

A 

harcamalar faize duyarsız ise AD eğrisi nasıl 
çizilir? 

A) AD yatay çizilir. 
B) AD çizilemez. 
C) AD pozitif eğimli çizilir. 
D) AD negatif eğimli çizilir. 
E) AD düşey çizilir. 

id. 

A 
26. Toplam arz egrısı ıçın klasik durum geçerli 

ise aşağıdakilerden hangisi doğru sonucu 
verir? 

A) Para ve maliye politikaları etkinsizdir 
B) Para politikası etkin, maliye politikası 

etkinsizdir. 
C) Maliye politikası etkin, para politikası 

etkinsizdir. 
D) Sadece daraltıcı talep yön lü politikalar 

etkilidir. 
E) Sadece genişletici talep yönlü politikalar 

etkilidir. 

27. Beveridge eğrisi üzerindeki herhangi bir 
nokta 45 derecelik doğrunun alt bölgesi 
içinde yer alıyorsa bu ekonomi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ekonomi tam istihdamdadır. 
B) Ekonomi gerileme süreci içindedir. 
C) Ekonomi aşırı ısınmıştır. 
D) Ekonomi enflasyon süreci içindedir. 
E) Ekonomi canlanma süreci içindedir. 

28. Friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik 

oranının toplamına ne ad verilir? 

A) Doğal işsizlik oranı 

B) Reel ücret işsizlik oranı 
C) Yapısal işsizlik oranı 
D) Gizli işsizlik oran i 
E) Konjoktürel işsizlik oranı 
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29. işsizlik türlerini belirlemedeki zorluk 
karşısında geliştirilen açık işlerle işsizlik 

arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan 
eğri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eşfayda eğrisi 

B) Beveridge eğrisi 
C) Phillips eğrisi 
D) Eşürün eğrisi 

E) Farksızlık eğrisi 

30. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin 
kaynakları arasında ~ almaz? 

A) AR-GE yatırımları 
B) işgücündeki artış 
C) Doğal felaketlerdeki artış 
D) Beşeri sermaye yatırımları 
E) Sermaye birikimi 

31. Teknolojik gelişme yokken, fiziki ve beşeri 
sermayenin ekonomik büyümeyi 
sürdürdüğünü iddia eden büyüme modeli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Domar büyüme modeli 
B) Paracı büyüme modeli 
C) Solov büyüme modeli 
D) Keynesyen büyüme modeli 
E) içsel büyüme modeli 

32. Hasıladaki değişmenin girdiler tarafından 

açıklanamayan kısmına ne ad verilir? 

A) Tasarruf 
B) Yatırım 

C) Solovartığı 

D) Çı ktı fazlası 

El Altın kural 

A 

A 
33. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde 

sürdürülebilir bir büyüme oranı sağlar? 

A) Teknolojik ilerleme oranının düşmesi 
B) Tasarruf oranının düşmesi 
C) işgücünün büyüme oranının düşmesi 
D) Tasarruf oranının artması 
E) TeknOlOjik ilerleme oranının artması 

34. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının 
para arzını etkilemede kullandığı araçlardan 
biri değildir? 

A) Altın ve döviz rezervleri 
B) Zorunlu karşılıklar 
C) Transferler 
D) Iskonto oranı 
E) Açık piyasa işlemleri 

35. Mal piyasası ( iS ) istikrarlı ve para piyasası 
(LM) istikra rsız ise Merkez Bankası'nın seçtiği 
hedef değişken aşağıdakilerden hangis id ir? 

A) Nominal GSYiH 
B) iktisadi Büyüme 
C) Enflasyon 
D) Döviz kuru 
E) Faiz oranı 

36. Ortodoks istikrar politikaları yanında gelirler 
politikasınında izlenmesine ne ad verilir? 

A) Maliye politikaları 
B) Kurala göre istikrar politikaları 
C) Heteredoks istikrar politikaları 
D) Duruma göre istikrar politikaları 
E) Para politikaları 
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