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iKTisAT TEORisi A 
2009 VS 4200-A 

1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir 
değişkendir? 

A) Dışsal değişken 

B) Stok değişken 
C) Model değişken 
D) Akım değişken 

E) içsel değişken 

2. Fiyat-Tüketim Eğrisinden hareketle aşağıdaki 
eğrilerin hangisi elde edilir? 

A) Toplam hasılat eğrisi 
B) Fiyatı değişen mal için bireysel talep eğrisi 
C) Arz eğrisi 
D) Engel eğrisi 
E) Üretim imkanları eğrisi 

3. Bir lüx mal için talebin gelir esnekliği aşağıdaki 
değerlerden hangisini alır? 

A) 

B) 

C) 

D) 
E) 
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4. Üretimde kullanılan 
değişebileceği dönem 
hangisidir? 

A) Çok Kısa Dönem 
B) Uzun Dönem 
C) Piyasa Dönemi 
D) Kısa Dönem 
E) Orta Dönem 

A 

tüm girdilerin 
aşağıdakilerden 
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5. Kısa dönemde tam rekabet piyasasındaki bir 
firma için fiyat düzeyi ortalama toplam 
maliyetin mınımumuna eşitse aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Firma aşırı kar elde eder. 
B) Firma zarar eder. 
cı Firma normal kar elde eder. 
D) Firma kapanma noktasındadır. 
E) Firma maksimum kar elde eder. 

6. Bir firma için negatif dışsal ekonomilerin 
varlığında aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşir? 

A) Uzun dönem AC minimum olur. 
B) Uzun dönem AC yukarı kayar. 
cı Uzun dönem AC maksimum olur. 
D) Uzun dönem AC aşağı kayar. 
E) Uzun dönem AC azalan olur. 

7. Monopolcü firmanın marjinal hasılat egrısı 

(MR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) MR = AR olup azalandır. 
B) MR < AR olup artandır. 
cı MR> AR olup artandır. 
D) MR < AR olup azalandır. 
E) MR> AR olup azalandır. 

8. eournot modeli hangi piyasa türü içinde 
kullanılır? 

A) Oligopol piyasası 
B) Monopol piyasası 
cı Monopolcü rekabet piyasası 
D) Tam rekabet piyasası 
E) iki yönlü tekel piyasası 
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9. Aşağıdakilerden hangisi emek talep eğrisinin 
sağa kaymasına yol açar? 

A) Ücretin azalması 
B) Emeğin marjinal verimliliğinin azalması 
C) Ürünün fiyatının azalması 
D) Ücretin artması 
E) Emeğin marjinal verimliliğinin artması 

10. Ekonominin genel dengesi iki mal, iki girdi ve iki 
tüketici için aşağıdakilerden hangisinde doğru 
bir şekilde verilmiştir? 

A) 

B) 

C) 

PX = MRS~x = MRS~x = MRTyX Py 

PX < MRS~x = MRS~x = MRT yX 
Py 

PX >MRS~x = MRS~x = MRTyX Py 

D) MRTSRL = MRS~x = MRT yX 

E) MRTSRL = MRS~x < MRTyX 

11. Aşağıdakilerden hangisi 
hesaplamalarında yer alır? 

A) Çevre kirliliği 

B) Kayıt dışı ekonomi 
C) Nihai mallar 
D) Kalite 
E) iş saatleri 

A 

GSYiH 
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A 
12. Arz yanlı iktisatta ekonomideki istikrarsızlığın 

kaynağı nedir? 

A) Para miktarı 
B) Kamu harcamaları 
c) Vergiler 
D) Harcamalar 
E) Gelirler 

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

A) Tüketim 
B) Gelir 
c) Tasarruf 
D) Yatırım 

E) Sermaye 

15. Bir ulusun zenginliğinin sahip olduğu değerli 
metal miktarına bağıl olduğu görüşünü 

savunan iktisadi düşünceye ne ad verilir? 

A) Kapitalizm 
B) Fizyokrasi 
c) Merkantilizm 
D) Sosyalizm 
E) Monetarizm 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 VS 4200-A 

16. 1950 lerde F. Modigliani, A. Ando ve R. 
Brumberg tarafından geliştirilen tüketim 
kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

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

17. Keynesci para talebi kuramında işlem 

güdüsü ile para talebi neye bağlıdır? 

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

18. Mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle 
doğrudan değişim işlemine ne ad verilir? 

A) Fiyat 
B) Takas 
C) Hesap birimi 
D) Servet aracı 
E) Değişim aracı 

19. M1 ile tanımlanan para arzı büyüklüğüne 
vadeli mevduatlar ile yerleşiklerin döviz 
mevduatlarının ilavesi ile ulaşılan para arzı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) M2Y 
B) M3 
C) M2 

D) M1 
E) C 

A 13 

A 
20. Ekonomi likidite tuzağında 

arttırma çabasında etkili 
aşağıdakilerden hangisidir? 

ise milli geliri 
olan politika 

A) Sıkı para politikası 
B) Sıkı maliye politikası 
c) Genişletici para politikası 
D) Denk bütçe politikası 
E) Genişletici maliye politikası 

21. Çoğaltan katsayısı küçüldüğünde ve 
yatırımların faize duyarlılığı azaldığında iS 
eğrisi ne yönde etkilenir? 

A) LS paralel sola kayar. 
B) IS'nin eğimi değişiklik göstermez. 
c) IS'nin eğimi dikleşir. 
D) IS'nin eğimi yatıklaşır. 
E) LS paralel sağa kayar. 

22. Mal piyasasında denge koşullarını gösteren 
LS eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Yatırımlar tasarruflardan küçüktür. 
B) Yatırımlartasarruflara eşittir. 
c) Yatırımlar tüketimden küçüktür. 
D) Yatırımlartasarruflardan büyüktür. 
E) Yatırımlartüketimden büyüktür. 

23. Tam olmayan sermaye hareketliliği 

durumuna göre çizilen Ödemeler Bilançosu 
eğrisinin üstündeki alan için BP ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ödemeler bilançosu yatay eksene paralel 
çizilir. 

B) Ödemeler bilançosunda açık vardır. 
c) Ödemeler bilançosu dengededir. 
D) Ödemeler bilançosunda fazla vardır. 
E) Ödemeler bilançosu düşey çizilir. 
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24. J eğrisini aşağıdakilerden hangisi açıklar? 

A) AD - AS denge koşulu sağlanmasıyla 
oluşur. 

B) Marshall - Lerner koşulu sağlanmasıyla 
oluşur. 

C) LS - LM - BP denge koşulu sağlanmasıyla 
oluşur. 

D) Genel denge koşulu sağlanmasıyla oluşur. 
E) Keynesyen denge koşulu sağlanmasıyla 

oluşur. 

25. Sabit döviz kur sisteminde ülke parasının 

değerinin yükseltilmesine ne ad verilir? 

A) Enflasyon 
B) Depresyon 
C) Manipulasyon 
D) Revaluasyon 
E) Devaluasyon 

26. "Fiyat düzeyi yükseldiğinde sabit parasal 
değeri olan her türlü finansal aktifin satın 

alma gücü azalır, böylece daha az harcama 
ve daha düşük gelir düzeyi ile karşılaşılır" 

şeklinde ifade edilen etkiye ne ad verilir? 

A) Faiz etkisi 
B) Uluslararası ikame etkisi 
C) Reel balans etkisi 
D) Zamanlararası ikame etkisi 
E) Açık ekonomi etkisi 

A 14 

A 
27. Ekonominin işleyiş sürecinde ansızın ortaya 

çıkan, ülke lehine veya aleyhine durumlar 
yaratan; bireylerin bekleyişlerinde, 
davranışlarında değişiklik yaratan ve kamu 
otoritelerinin ekonomi politikaları dışındaki 
bir takım uygulamalarına ne ad verilir? 

A) Talep yönlü politikalar 
B) Arz şokları 
c) Arz yönlü politikalar 
D) Maliye politikası 
E) Talep şokları 

28. Aşağıdakilerden hangisi ücret ve fiyat 
yapışkanlıkları arasında değerlendirilmez? 

A) Etkin koordinasyon 
B) Etkin ücret teorisi 
c) içerdekiler ve dışardakiler modeli 
D) Liste maliyetleri 
E) Toplam talep dışsallıkları 

29. Beveridge eğrisi üzerindeki her hangi bir 
nokta 45 derecelik 
ekonomi ile ilgili 
hangisi doğrudur? 

doğru üzerinde ise 
aşağıdaki ifadelerden 

A) Ekonomi eksik istihdamdadır. 
B) Ekonomide canlanma vardır. 
c) Ekonomi depresyondadır. 
D) Ekonomide durgunluk vardır. 
E) Ekonomi tam istihdamdır. 

30. Friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik 

oranının toplamına ne ad verilir? 

A) Gizli işsizlik oranını 
B) Reel ücret işsizlik oranını 
c) Doğal işsizlik oranını 

D) Konjoktürel işsizlik oranını 
E) Yapısal işsizlik oranını 
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31. Rasyonel bekleyişler yaklaşımını dikkate 
alındığında Phillips eğrisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kısa dönemde negatif, uzun dönemde 
düşeydir. 

B) Hem kısa hemde uzun dönemde negatiftir. 
C) Kısa dönemde pozitif, uzun dönemde 

düşeydir. 

D) Kısa dönemde düşey, uzun dönemde 
negatiftir. 

E) Hem kısa hemde uzun dönemde düşeydir. 

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

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

33. Durağan durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Sermayenin büyüme oranı, hasılanın 
büyüme oranına eşittir. 

B) işçi başına hasılanın büyüme oranı, nüfus 
sabitse sıfırdır. 

C) işgücünün büyüme oranı, işçi başına hasıla 
oran i na eşittir. 

D) Etkin emek birimi başına hasılanın büyüme 
oranı sıfırdır. 

E) Nüfus ve teknolojik ilerleme değişmiyorsa 

hasıla artmaz. 

A 15 

A 
34. istikrar politikalarında revizyon ve ince 

ayarlamaların yapılması durumunda izlenen 
politikalara genelolarak ne ad verilir? 

A) Kurala göre istikrar politikası 
B) Ortodoks istikrar politikası 
c) Klasik istikrar politikası 
D) Monetarist istikrar politikası 
E) Duruma göre istikrar politikası 

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

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

36. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası 

araçlarından biri değildir? 

A) Kamu harcamaları 
B) Borçlanma 
c) Vergiler 
D) Transfer harcamaları 
E) Reeskont 
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