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1. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Giderildikçe şiddetlerinin azalması 
B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi 
C) ikame edilebilmesi 
D) Sonsuz olması 
E) Herkes için benzer olması 

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları 

eğrisinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Fırsat maliyetlerinin artan olması 
durumunda üretim imkanları eğrisinin orijine 
göre içbükey olması 

B) Üretim faktörleri miktarındaki artışın üretim 
imkanları eğrisi boyunca sağa kaymaya 
neden olması 

C) Ekonomideki 
teknoloji ile 
erişilmiyorsa 

kullanılmaması 

mevcut kaynaklar ve veri 
üretim imkanları sınırına 

kaynakların etkin 

D) Fırsat maliyeti değişmiyorsa doğru şeklinde 
bir üretim imkanları eğrisinin söz konusu 
olması 

E) Üretim imkanları eğrisinin üzerindeki her 
noktanın etkin üretim bileşimlerini 

göstermesi 

3. Piyasadaki pek çok alıcının belli fiyatlar 
karşısında talep etmeye hazır oldukları mal 
ve hizmet miktarının toplamı aşağıdakilerden 
hangisini verir? 

A) ikame mallar toplamı 
B) Piyasa talep eğrisindeki kaymalar 
C) Talep tablosu 
D) Piyasa talep eğrisi 
E) Normal mallar toplamı 

4. Negatif eğimli doğrusal talep 
fonksiyonlarında talep egrısınin orta 
noktasında esneklik katsayısının mutlak 
değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Ed =1 

B) Ed = 00 

C) Ed = O 

D) Ed(1 

E) Ed)1 
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5. Bir malın alıcılar açısından toplam değeri ile 
bu malları üreten üreticilerin toplam 
maliyetleri arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Tüketici rantı 
B) Kar 
c) Toplam rant 
D) Üretici ran!ı 
E) Artık 

6. Vergi yansıması kavramına göre, ödenen 
verginin tamamının veya bir kısmının diğer 
kişilere aktarılmasında kullanılan araç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

7. 

A) Fiyat mekanizması 
B) Yasal düzenlemeler 
c) Kamu idaresi 
D) Meslek örgütleri 
E) Diğer vergiler 
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Grafikte gösterilen marjinal fiziki ürün (MPP) 
eğrisinin izlediği seyre göre, toplam fiziki 
urun ıçın yapılan aşağıdaki 
değerlendirmelerden hangisi doğrudur? 

A) Değişmemektedir 
B) Hızlanarak artmaktadır 

c) Azalarak azalmaktadır 
D) Artarak azalmaktadır 
E) Azalarak artmaktadır 

8. Bir girdinin marjinal fiziki urun değerini 

hesaplayabilmek için, marjinal fiziki ürün 
miktarının yanında aşağıdakilerden hangisine 
ihtiyaç duyulur? 

A) Girdinin piyasa fiyatı 
B) Girdinin ortalama maliyeti 
c) Çıktının piyasa fiyatı 
D) Çıktının ortalama maliyeti 
E) Toplam maliyet değeri 
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9. i. Fiyat> Ortalama maliyet 
ii. Fiyat = Ortalama maliyet 
iii. Fiyat < Ortalama maliyet 

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren 
firma yukarıdaki durumlardan hangilerinde 
kar elde eder? 

A) Yalnız III 
B) i ve II 
C) i ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

10. ı. 

ii. 
ııı. 

Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 
Mallar homojendir. 
Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir. 

Yukarıdaki piyasa varsayımlarından hangileri 
tekelci rekabet piyasasında geçerli deği Idi r? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) i ve III 
E) I, II ve III 

11. Klasik modele göre, bir ekonomide istihdam 
düzeyi ni beli rleyen temel faktörler 
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru 
olarak ver i Imişti r? 

A) Tüketim veyatırım 
B) Para arzı ve kredi hacmi 
C) Kamu harcamaları ve vergiler 
D) Verimlilik ve teknoloji 
E) Ücreti er ve fiyatlar 

A 10 

12. Ekonomik daralmanın yaşandığı bir 
ekonominin üretim imkanları eğrisin
deki kayma aşağıdakilerden hangisi ile 
gösterilebilir? 

A) 

Sanayi Üretimi 

Diğer Üretim 

B) 

Sanayi Üretimi 

Diğer Üretim 

c) 

Sanayi Üretimi 

Diğer Üretim 

D) 
Sarıayi Üretimi 

Diğer Üretim 

E) 

Diğer Üretim 

A 

13. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının 

belirlenmesi ıçın gerekli koşul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet 
B) Marjinal sosyal maliyet = Marjinal gelir 
c) Marjinal fayda = Marjinal gelir 
D) Marjinal sosyal maliyet = Fiyat 
E) Fiyat = Fayda 
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14. Faktör sahiplerinin belirli bir gelir düzeyine 
ulaşıncaya kadar faktör arz ettiklerini, bu 
gelir düzeyinden sonra faktör fiyatları artsa 
da faktör arzını artırmadıklarını gösteren eğri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türeme faktör arzı eğrisi 
B) Marjinal faktör maliyeti eğrisi 
C) Geriye dönük faktör arz eğrisi 
D) Faktörün marjinal ürün geliri eğrisi 
E) Dolaylı faktör arzı eğrisi 

15. Reel gayrisafi milli hasıla, nominal gayrisafi 
mi Ili hasıladan daha küçük bi r değere sahi p 
iseaşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 

A) Ülkede deflasyon yaşanmaktadır. 
B) Fiyatlar artm ıştır. 
C) Ekonomi küçülmüştür. 
Dl Ekonomide durgunluk söz konusudur. 
El Fiyatlar hızla düşmüştür. 

16. Türkiye'de GSMH'nın oluşumu göz önüne 
alındığında, .!ın yüksek payaşağıdaki üretim 
sektörlerinden hangisine aittir? 

A) Ulaştırma 

Bl Tarım 
CL Sanayi 
D) Ticaret 
E) ithalat 

17. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek 
değişiklik, tüketim fonksiyonu üzerinde 
hareket edi Imesi ni gerekti ri r? 

A) Servet 
B) Bekleyişler 

C) Demografik unsurlar 
Dl Gelecekte elde edilecek gelir 
El Kullanılabilir gelir 
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18. Aşağıdaki grafiklerden hangisi yatırım 
harcamaları (I) ve faiz oranı (i) arasındaki 
ilişkiyi gösterir? 

A) . 
i 

f------ I=f(i) 

Bl 
I=f(i) 

C) i 

~ 
I=f(i) 

E) i 

) 
I=f(i) 

A 
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19. Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonominin 
otomatik olarak tam istihdamda dengeye 
yönelmesi ni gerçekleşti ren temel mekanizma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Halkın rasyonel davranması 
Bl Fiyatlar, faiz ve ücretlerin tam esnek olması 
CL Rekabet sürecinin tam olarak işlememesi 
Dl Fiyatlar genel düzeyinin sabit olması 
El Ekonomide devlet müdahalesinin bulunmaması 

20. Marjinal tüketim eğiliminin 0,80, marjinal ithal 
eğiliminin 0,05 olduğu bir ekonomide 
harcama çarpanının değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

21. 

Al 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 4 
El 5 

AE 

.-/._~ AE 

~i-~ __________ .y 

Yukarıdaki grafikte yer alan taralı bölge için 
aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi 
doğrudur? (AE=Toplam harcamalar) 

Al AE > GSMH olduğu için stoklar artar. 
Bl AE < GSMH olduğu için stoklar artar. 
CL AE = GSMH olduğu için stoklar değişmez. 
Dl AE > GSMH olduğu için stoklar azalır. 
El AE < GSMH olduğu için stoklar azalır. 

22. MPS marjinal tasarruf eğilimi, MPC marjinal 
tüketim eğilimi ve MPI marjinal ithal eğilimini 
ifade ettiğine göre, aşağıdakilerden hangisi 
denk bütçe çarpanını göstermektedi r? 

Al 
MPS+MPI 

MPS+MPI 

Bl 
MPC-MPS 

MPC+MPS 

CL 
MPS+MPC 

MPS-MPI 

Dl 
1-MPC 

1+MPC 

El 
1-MPS+MPI 

1+MPS-MPI 
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A 
23. Devleti n makro ekonomi k değişkenler i 

etkileyebilmek için kamu harcamalarını ve 
vergileri kullanmasına ne ad verilir? 

Al Maliye politikası 
Bl Para politikası 
CL Ticaret politikası 
Dl iktisat politikası 
El Makro ekonomik politika 

24. Bankacılık sistemi 1 milyon liralık rezerv 

, zorunlu rezerv oranı yüzde 
kaçtır? 

Al 1,25 
Bl 10 
cı 20 
Dl 33 
El 100 

25. Açık piyasa işlemlerinin yürütülmesinde tüm 
inisiyatif aşağıdakilerden hangisinin 
elindedir? 

Al Bankalar birliği 
Bl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
cı Bankalar 
Dl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
El Merkez bankası 

26. Para politikasının yürütülmesinde merkez 
bankası nın aldığı karar ve yaptığı tercihler ilk 
aşamada aşağıdakilerden hangisini 
etkilerneye dönüktür? 

Al Halkın nakit tercihini 
Bl Banka rezervlerini 
cı Devletin vergi gelirlerini 
Dl Halkın mevduat tercihlerini 
El Bankaların risk yönetimini 

27. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinde 
sağa doğru kaymaya neden olur? 

Al Sermaye stokundaki azalma 
Bl Fiyatlar genel düzeyindeki düşme 
cı Doğal bir felaket 
Dl Ekonomik büyüme 
El Maliyetlerde artışa neden olan bir şok 

28. Sürekli artan fiyatların ardında yatan faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Azalan vergiler 
Bl Sürekli artan para arzı 
cı Düşen maliyetler 
Dl Artan kamu harcamaları 
El Düşen işgücü verimliliği 
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29. Genişlemeci iktisat politikalarının amacına 

ulaşabilmesi ıçın ekonominin içinde 
bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisine 
uygun olmalıdır? 

A) Ekonomi, toplam talep egrısının dikey 
olduğu bölgede bulunmalıdır. 

B) Ekonomi, toplam talep eğrısının yatık 
olduğu bölgede bulunmalıdır. 

C) Ekonomi, toplam arz ve toplam talep 
eğrilerinin kesişme noktasında bulunmalıdır. 

D) Ekonomi, toplam arz eğrisinin yatık olduğu 
bölgede bulunmalıdır. 

E) Ekonomi, toplam arz eğrisinin dikeyolduğu 
bölgede bulunmalıdır. 

30. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası mal 
fiyatlarının eşitlenmesi nde etki lidi r? 

A) Yurtiçi enflasyon oranı 
B) Üretime getirilen kısıtlamalar 
C) Serbest dış ticaret 
D) Tüketime getirilen kısıtlamalar 
E) Baskı grubu oluşturan sivil toplum örgütleri 

31. Neomerkantilist goruşe göre, sanayileşmiş 
bir ekonominin sahip olduğu karşılaştırmalı 
üstünlük günümüzde aşağıdakilerden 
hangisinin sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır? 

A) Ucuz işgücü 
B) Sahip olunan döviz stoku 
C) Bol doğal kaynak 
D) Sahip olunan değerli madenler 
E) Teknoloji 

32. Belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre 
daha az kaynak kullanımı ile 
gerçekleştirilmesi durumuna ne ad verilir? 

A) Mutlak üstünlük 
B) Nispi üstünlük 
C) Karşılaştırmalı üstünlük 
D) Sınırlı üstünlük 
E) Marjinal üstünlük 

33. Bir ülkenin aynı malda hem ithalatçı, hem de 
ihracatçı statüsünde olması aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesi olarak kabul 
edilmektedir? 

A) Korumacılık 

B) Dışa kapalı ekonomik yapı 
C) Serbest ticaret 
D) Sınırlı uzmanlaşma 

E) Globalleşme 

A 13 

A 
34. Gelişmekte olan ülke vatandaşları asgari geçim 

düzeyinde bulundukları için gerekli tasarrufu 
yapamıyorlarsa, yatırımlar için gerekli kaynak 
aşağıdakilerin hangisinden eldeedilebilir? 

A) Yabancı tasarruflar 
B) Yurtiçi özel sektör 
C) Devlet bütçesi 
D) Vergiler 
E) Yastık altındaki döviz 

35. Aşağıdaki iktisadi değişkenlerden hangisinde 
meydana gelen artış oranı ekonomi k büyürneyi 
ifadeeder? 

A) Nüfus artış oranı 
B) Reel para arz i 
C) Reel milli gelir 
D) Reel gayrisafi milli hasıla 
E) Reel dış ticaret hacm i 

36. Bir ülkede 
durumunda 
gerçekleşir? 

bağımlı nüfusun 
aşağıdakilerden 

artması 

hangisi 

A) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından 

ekonomik büyüme hızlanır 
B) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından 

ekonomik büyüme yavaşlar 
c) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından 

ekonomik kalkınma hızlanır 
D) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından 

ekonomik büyüme hızlanır 
E) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından 

ekonomik büyüme yavaşlar 
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