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1. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre , bir 
ekonomideki ekonomik dalgalanmalar, 
kiş ilerin fiyat düzeyini öngörmedeki 
hatalarından kaynaklanmaktadır? 

Al Yeni klasik makroekonom yaklaşımı 
Bl Klasik yaklaşım 
c) Çağdaş keynesyen yaklaşım 
Dj Monelarist yaklaşım 
El Post-Keynesyen Yaklaşım 

2. Klasik iktisatta reel bOyiiklUklerle parasal 
büyükluklar arasında hiçbir bağlantı olmadığı 
varsayımı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Miktar kuramı 
Bl Reel ankes etkisi 
c) Dikalomi varsayımı 
Dl Tarafs ız maliye görüşü 
El Dışlama etkisi 

3. Faiz oranı belirli bir duzeye indikten sonra, 
para arzı ne kadar artarsa artsın faiz oranının 
düsmeveeeğinj açıklayan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Dışsal etki 
Bl likidite tuzağı 
c) Philips ilişkisi 
OL Faiz esneksizliği 
El Doğal faiz oranı teorisi 

4. Ekonomik konjonktürün tam olarak tespit 
edilmemesinden kaynaklanan maliye 
politikası sınırlaması a§ağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Teknik sınırlamalar 
Bl Gecikme sınırlamalan 
CL Yapısal sınırlamalar 

Dl Politik sınırlamalar 
El işlemsel sınırlamalar 
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5. Bir ekonomide mevcut tüm üretim 
faktörlerinin tam olarak kullanılmasını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Stagflasyon 
Bl Tam istikrar 
c) Tam istihdam 
OL Kapasite kullanımı 
El Tam kapasite 

6. Ekonomik büyümeyle birlikte bütçe 
gelirlerinde ortaya çıkan otomatik arb$ın 
ekonomide ters bir etki yarahnası aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile a çıklanır? 

Al Reel balans 
Bl Mali sürüklenme 
c) Dışlama 

OL Defiasyon 
El Maliye politikasının etkin liği 

7. IS-LM analizlerinde, ma liye politikasının gelir 
düzeyini önemli ölçüde etkilernesinde 
aşağıdakilerden hangisi önemlidir? 

Al Fiyat düzeyindeki değ işmeler 

Bl Para talebi fonksiyonu 
c) Maı;nal vergi oranı 
OL iS ve LM eğrilerinin eğimleri 
El Marjnal tüketim eğilimi 

8. Atağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpan 
kuramının dayandığı varsayımlardan biri 
değildir? 

Al Faiz oranlan değişmemelidir. 
Bl Karru harcamalan içinde yatınm 

harcamalan ağırlıklı olmalıdır. 
CL Kamu harcamalannın tümü mal ve hizmet 

alımına yönelik olmalıdır. 
OL Karru harcamalanndan yarartananlann 

mar;nal tüketim eğilimleri ile vergı 

ödeyenıerin marjinal tüketim eğilimleri eşittir. 
El Karru harcamalanndaki bir artış özel 

harcamalar üzerinde olumsuz bir eıki 

yapmamalıdır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
acikogretimx.com



2010 AS 3401-A 

9, Harcama çarpanı 

arasındaki farkın 
hangis idir? 

il. transfer çarpanı 

nedeni aşağıdakilerden 

Al Kamu harcamalannın ilk etkisinin tasarruf 
üzerine olmasıdır. 

Bl Karru harcamasından yararlananlann 
gelirlerinin (1-c) kadannı tasarruf etmeleridir. 

c} Maıjnal tüketim egiliminin büyük olmasıdır. 
OL Transfer harcamalannın ilk etkisinin gelir 

üzerinde olmasıdır. 
El Transfer harcamasından yararlananlann 

gelirlerinin (1-c) kadannı tasarruf e tmeleridir. 

10. Spekulasyon gudusüyle para talebinin faiz 
esnekliğinin birim ile sıfır arasında yer aldığı 
kesimde gelir düzeyinin artınımasında etkin 
olan politika aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Maliye politikası 
Bl Para polilikası 
c} Faiz politikası 
Dl Hem para hem maliye politikası 
El Gelirler politikası 

11. LM egrısının yatay eksene paralelolduğu 

kesimde gelir duzeyini arttıra bilmenin yolu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kamu harcamalannın arttınlması 
Bl Para arzının arttınlması 
CL Para talebinin a rttıniması 

Dl Faiz oranlarının arttınıması 
El Vergi oranlannın arttıniması 

12. Klas ik goruş un savunduğu nötr para 
kavramının ifadesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Para arzının bağımsız merkez bankalannca 
sağlanmasıdır. 

Bl Para piyasası dengesinin mal piyasası 
dengesi ile ilişkisinin olmamasıdır. 

CL Para talebinin para arzından bağımsız 

olmasıdır. 

Dl Para arzındaki artl~lann yalnızca fıyatlar 

genel düzeyini etkilemesidir. 
El Para talebinin gelir düzeyinden bağımsız 

olmasıdır. 
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13, Keynesyen toplam arz egrısının 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Negatif eğimlidir. 
Bl Pozitif eğimlidir. 
cı Dikey eksene paraleldir. 
OL U şeklindedir. 
El Yatay eksene paraleldir. 

A 
konumu 

14. Klas ik arz alanında , para arzındaki artışın 
sonucu aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Gelir düzeyi azalır. 
Bl Fiyatlar sabit kalır. 
cı Gelir düzeyi artar. 
OL Fiyatlar azalır. 
El Fiyatlar artar. 

15. Bir ekonomide fiyat düzeyinde bir du~me 
olduğunda para ve diğer finansal varlıklara 
sahip kişilerin kendilerini daha zengin 
hissederek ha rcamalannı a rtırmalarına ne ad 
verilir? 

Al Dışlama etkisi 
Bl Gösteriş etkisi 
cı Pigou etkisi 
OL Fisher etkisi 
El çarpan etkisi 

16. Esnekliği !..!! !!! olan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Özel tüketim vergisi 
Gl Kurumlar vergisi 
cı Katma değer vergisi 
OL Baş vergisi 
El Gelir vergisi 

vergi turu 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Ekonomideki dalgalanmalan önlemek iç in, 
devletin karar organlannın alıp uyguladığı 

politikalar a şağıdakilerden hangisidir? 

Al iradi maliye politikası 
Bl Otomatik istikrar saglayıcı politika 
cı Para politikası 
OL Döviz politikası 
El Istihdam politikası 

18. Aşa ğıdakilınden hangis i piyasadaki para 
tabanı değişmediği halde .dibi. fazla safin 
alma gücü yarabr? 

Al Döviz fiyatlannın yükselmesi 
Bl Iskontolu satışlar 
cı Kredili satışlar 
OL Peşin satışlar 
El Paradan sıfır atılması 

19. Enflasyonist süreçte kiş ilerin reel nakit 
depotarı eriyeceğinden , bu erimeyi telafi 
etmek ıç ın kiş ilerin tuketimlerini kısıp, 

aktarma yaptıkları parasal depolarını devletin 
kullanması aşağıdakilerdBn hangisidir? 

Al Enflasyon vergisi 
Bl Tanzi etkisi 
CL Pigue etkisi 
OL Para ikamesi 
El Formül esnekliği 

20. Bir ulkede enflasyonist dönemlerde vergilerin 
tarh ve tahsil i arasındaki sürenin uzaması 

nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin 

azalma sına ne ad verilir? 

Al Fisher etkisi 
GL Pigou etkisi 
cı Tanzi etkisi 
OL Likidite etkisi 
El Tiebaut etkisi 

A • 

A 
21. Kamu harcamalarının finansmanında vergi 

yerine borçlanmaya başvurulmas ı 

durumunda, borçlanmanın hangi özelliğinden 
dolay ı özel t uketim ha rcamaları 

etkjlenmevecektjr? 

Al Vergi oranlannı düşürmesi 
Bl Yalınmlan azaltması 
cı Marjnal tüketim egilimini düşünnesi 
OL Gönüllü tasarruflardan yapılması 
El Bütçe açıklannı kapatması 

22. Diğer bir adı "fiziksel gelir" olarak ifade 
edilen kavram aşa ğı dakilerden hangisidir? 

Al Harcanabilir gelir 
Bl Naminal gelir 
cı Reel gelir 
OL Sermaye geliri 
El Servet geliri 

23. Bir ekonomide ekonomik konjonkture karş ı 

tepki veren tn. önemli araç a şağıdakilerdan 

hangisidir? 

Al Sosyal sigorta primleri 
Bl Servet vergisi 
CL Katma değer vergisi 
OL Özel tüketim vergisi 
El Gelir vergisi 

24. Durgunluk dönemlerinde, genişletici maliye 
pol itikasının sonucunda faiz oranlarının 

artarak dl~ lama etkisine neden olmaması iç in 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

Al Para arzının arttıniması 
Bl Para arzının azaltılmas ı 

CL Dı ~ borç alınma s ı 

Dl iç borç alınması 
El Enflasyon yaralılması 

izleyen sayfaya geçini z. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi 
olgusunun içinde ~ almaz? 

Al Yelersiz büyüme hızı 
Bl işsizlik 
cı Yüksek enflasyon oranı 
OL Denk bülçe uygulaması 
El Kullanılmayan ürelim kapasilesi 

stagflasyon 

26. Bir ekonomideki demografik değiş ikliklerin 

veya toplu sözleşme alanındaki yasa 
değişikliklerinin Phillips eğrisini 
etkileyebileceğini ileri süren görüş 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al fIJonetarist görüş 
Bl Çağdaş Keynesyen görüş 
cı Rasyonel beklenliler görüşü 
OL Ricardiyan görüş 
El Arz yanh görüş 

27. Neo-klasik yaklaş ıma göre bütçe açıklan 
vergileri daha sonraki nesiller üzerine 
aktararak aşağıdakilerden hangisini 
arttırmaktadır? 

Al Bütçe fazlalarım 
Bl Tasarruflan 
CL Vergi oranlarını 
OL Sermaye birikimini 
El Toplam yaşam boyu tükelimi 

28. Kamu harcamalannı ve vergileri 
değiştirmeksizin ve toplam talebi 
azaltmaksızın bir ekonomideki enflasyonist 
baskıları önlemek amacıyla alınan önlemler 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al Gelirler politikası 
GL Hizmet politikalan 
c) Vergi politikaları 
OL Para pol~ikaları 
El Enflasyonist politikalar 
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29. Keynesyen ekonomistlere göre 
açıklarının özel yabrımları dıslamama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Toplam arzın a rtması 
Bl Özel yatırımlann karlılığının artması 
c) Toplam lalebin azalması 
OL Sermaye birikiminin aza lması 
El Yatınmlan n verimliliğinin azalması 

A 
bütçe 

nedeni 

lO. Uzun dönemde , butçe açıklannın borçlanma 
yoluyla fina nsma nı nın , açıklann parasal 
genişleme yoluyla fina nsmanından daha 
enflasyonis t olacağını ileri s uren iktisatçılar 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

Al Friedman ve Phelps 
Bl Stiglitz ve Leijonhufvud 
c) Greenwald -Romer 
OL Dombush ve Fisher 
El Sargent-Wallace 

izleyen sayfaya geçini z. 


