
iKTisAT TEORisi 
2010 BS 4200-A 

1_ Servet hangi değişken kapsamında ölçülür? 

A) Dışsal değişken 
B) Akım degişken 

cı içsel değişken 
D) Stok değişken 
E) Fonksiyonel degişken 

2_ Iki mal arasında tamamlayıcılık özelliği varsa 
talebin çapraz fiyat esnekliği aşağıdaki 

değerlerden hangisini alır? 

A) &ab < O 

B) &ab - O 

C) &ab -1 

D) &ab - 2 

E) Eab = 3 

3_ Farksızlık eğrisinin eğimi bütçe doğrusunun 
egımıne aşağıdaki 

dengelerden hangisi sağlanmış olur? 

•• 

A) Eksik Rekabet Dengesi 
B) Genel Denge 
cı Kısmi Denge 
D) Tüketici Dengesi 
E) üretici Dengesi 

MRTS"L = AK şeklinde 
A L 

ifade 

aşağıdakilerden hangisini verir? 

A) Marjinal teknik ikame oranını 
B) Mar~nal ikame oran ı nı 

cı Marjinal dönüşüm oranını 
D) Marjinal hasılatı 
E) Marjinal hasarı 

A 

edilen formül 
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5_ Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem maliyet 
analizinde kullanılan varsayımlar arasında 

:tiL. almaz? 

A) Teknoloji düzeyi sabittir. 
B) üretim faktörleri homojendir. 
cı üretim faktörlerinin tümü değişkendir. 
D) üretim faktörlerinin bir bölümü sabittir. 
E) Faktör fiya ııan sabittir. 

6. Tam rekabet piyasasına ilişkin hangi koşulun 
sağlanamaması durumunda monopolcü 
rekabet piya sası oluşur? 

A) Şeffaflık 

B) Tam Bilgi 
cı Atomize 
D) Mobilize 
E) Homojenlik 

7. Marjinal gelir, ortalama gelir ve malın 

fiyatının birbirine ."it olduğu (MR=AR=P) 
piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oligopol piyasası 
B) Tam rekabet piya sası 

cı Monopson piyasası 
D) Monopal piyasası 
E) iki yan lı tekel piyasası 

8. Emek arz egnsının negatif eğimti çizile
bilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine 
bağlıdır? 

A) ikame etkisi < Fiyat etkisi 
B) ikame etkisi> Ürün etkisi 
C) Ikame etkisi> Çıktı etkisi 
D) ikame etkisi> Fiyat etkisi 
E) Ikame etkisi < Gelir etkisi 
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9. 
sabit getiri özelliğine sahip olması ve 
doğrusal bir etkin üretim seti üzerinde 

oranlarının bir birine eşit 

olması durumunda üretim imkanları sınırı 
eğris i nasıl çizilir? 

Al Orjne dış bükey eğri şeklinde 
Bl Or,ne iç bükey eğri şeklinde 

cı Pozitif eğimli doğru şeklinde 
OL Negatif eğimli doğru şeklinde 
El Düşey eksene paralel doğru şeklinde 

10. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi 
alanına girmez? 

Al Ödemeler Bilançosu durumu 
Bl Büyüme oranı 
cı işsizlik oranı 
Dl Enflasyon oranı 
El Bir endüstrideki istihdam 

11. Devletin bulunduğu ve dış ticaretin dahil 

12. 

edi l diği modelde milli gelir özdeşliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Y == Ci'Ii'Gi'NX 
B) Y == Ci'I+G+ TR 

T 
OL Y == S+C+G 
El Y ;;;; C+I+G 

aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

Al Marjnal hasılat egnsi 
Bl Piyasa talep egnsi 
CL Marjnal maliyet egrisi 
Dl Toplam hasılat egrisi 
El Ortalama maliyet egnsi 

A 
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A 
13. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Iktisatçılar 

arsında ~almaz? 

Ai J.B.Say 
Bi T.Malthus 
ci A.Smıth 

Di D.Ricardo 
Ei J.M.Keynes 

14. Tobinin q Teorisi kapsamında firmanın yeni 
yatırıma girmesi için marjinal q değeri ne 
olmalıdır? 

Al Marjinal q > 1 
Bl Marjinal q < 1 
CL Marjinal q < O 
OL Marjnal q <·1 
El Marjnal q < ·10 

15. Yatırım tasarruf eşitliği Klasik Iktisat 
teorisinde neyi belirler? 

Al Enflasyon oranını 
Bl Büyüme oranını 
c) Tasarruf oranını 
OL Tükelim oranını 
El Faiz oranını 

16. Karşılık oranının % 20 ve geri dönüş oranının 
% 75 olduğu bir durumda bankaya yatırılan 
200 birimlik mevduat karşılığında 

yaratılabilecek kaydi para miktarı kaç 
birimdir? 

Al 400 
Bl 500 
CL 600 
ol 800 
El 1000 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Sürekli gelir hipotezini geliştiren iktisatçı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) M. Friedman 
B) F.Modigliani 
cı R.Brumberg 
D) J.Duesenberry 
E) J.M.Keynes 

18. Keynesyen 
spekülasyon 
bağlıdır? 

Al Ranta 
Bl Faize 
cı Kara 
Dl Gelire 
El Kiraya 

para talebi 
güdüsüyle para 

kuramında 
talebi neye 

19. Aşağıdakilerden hangisi Marshall· lerner 
koşulunun sağlandığını a çıklar? 

A) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı negatif 
sonsuz değer alır. 

B) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı sıfırdır. 
cı ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı 

negatiftir. 
D) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı birden 

büyüktür. 
E) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı birden 

küçüktür. 

20. lM egrısının konumu klasik bölgede iken, 
uygulanan geni§letici maliye politikası 

sonucu ortaya çıkan dl§lama etXisiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al 
B) Dışlama etkisi tam işler. 
C) Dışlama etkisi sonucu iS eğimi artar. 
D) Dışlama etkisi işlemez. 
E) Dışlama etkisi sonucu gelir daha az artar. 

A 
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A 
21. Tam sermaye hareketliliğinde ve esnek döviz 

kur sisteminde daraltıcı maliye politikası 

uygulamasında karşı laşılan sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir azalır, faiz değişmez. 
B) Gelir değişmez , faiz azalır. 
cı Gelir ve faiz düzeyi etkilenmez. 
D) Gelir artar, faiz değişmez. 
E) Gelir değişmez, faiz artar. 

22. Aşağıdakilerden hangisi iS eğrisini sağa 

kaydırmaz? 

A) Otonom tüketimdeki art ı ş 

B) Otonom vergilerdeki art ı ş 
cı Kamu harcamalanndaki artış 
D) Transferdeki artış 
E) Otonom yatınmdaki artış 

23. Aşağıdakilerden hangisi toplam 
eğrisinin negatif eğimli 

nedenlerinden biri degildir? 

A) Reel balans etkisi 
B) Zamanlararası ikame etkisi 
cı Uluslararas ı ikame etkisi 
D) Gelir etkisi 
E) Faiz etkisi 

talep (AD) 
olmasının 

24. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik 

oranının yükselmesine neden olmaz? 

A) Yapısal i~sizliğin artması 

B) Kamunun transfer harcamalannın artması 
C) Demografik değişme sonucu gençlerin 

işgücüne katılımındaki azalma 
D) işSiZlik sigortasının yaygınlaşması 
E) Işgücüne kadın lann katılımının artması 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Pozitif eğimli toplam arz eğrisini elde ederken 
kullanılan yapışkan ücret modelinde 
aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri 
kullanılır? 

Al Emek arzı ve üretim fonksiyonu 
B) Toplam talep ve üretim fonksiyonu 
c) Emek talebi ve toplam talep 
O) Emek talebi ve üretim fonksiyonu 
E) Toplam harcama ve üretim fonksiyonu 

26. Aşağı dakilerden hangisi a ltı n kural düzeyini 
tan ı mlar? 

A) Uzun dönemde has ılanın değişmediği 
durumdur. 

B) I şgücünün artış oranının sıfır olduğu 
düzeydir. 

c) Uzun dönemde tüketimin maksimum Olduğu 
düzeydir. 

D) Uzun dönemde karlann maksimum olduğu 
düzeydir. 

E) Uzun dönemde yatınm oranının 
amortismandan yüksek olduğu durumdur. 

27. Phillips egrısınin sola kaymasına ilişkin 
kullanılan histeres iz hipotezini geliştiren 
iktisadi görüş aşağıdaki lerden hangisidir? 

A) Kla sikler 
B) Yeni Klasikler 
c) Marksistler 
D) tv10nelarisUer 
E) Yeni Keynesyenler 

28. Aşağıdakilerden hangisi iktisat po l itikasının 
amaçlarından biri dağildir? 

A) Ekonomik istikrar 
Bl Eşitlik 
c} örtük maliyetler 
D) Büyüme 
EL Iktisadi etkinlik 

A 14 

A 
29. Enflasyon oranı, para miktarındaki artışa eşit 

~H 
ise ('ii: -"'H) enflasyon vergisi 

aşağıdakilerden hangisine eşitti r? 

j'a 
B) Tasarrufa 

me 
D) Vergiye 
E) Enflasyona 

30. Yeni klasik ve yeni Keynesyen iktisatçı ların 
anlaşamadı klap konu aşağıdakilerden 

hanlsıdır? 

A) Uzun dönemde para yansızdır. 

Bl Iktisa di ajanlar rasyonel beklentilere sahiptir. 
c) Kısa dönemde fiyatlar esnektir. 
OL Uzun dönemde ekonomi doğal büyüme 

oranında büyür. 
El Uzun dönemde toplam arz eğrisi düşeydir. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


