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1. i. Gerçekleri toplama 
ii Teori oluşturma ve test etme 
iii. iktisat politikalan oluşturma 

Yukarıdakilerden hangileri iktisatçılar 

tarafından kullanılan araştırma yöntemini 
açıklar? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız II I 
cı i ve ii 
Dl i ve III 
El I, ii ve III 

2. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan , doğa ya 
da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlara 
ne ad verilir? 

Al S e rmaye 
Bl Emek 
CL Üretim faktörleri 
Dl Beşeri senııaye 

El Kaynaklar 

3. Çeşitli fıyat düzeylerinde herhangi bir X 
malının arz edilen miktarı 80 birim, talep 
edilen miktarı 190 birim ise X malı 
piyasasında aşağıdaki durumlardan hangis i 
söz konusudur? 

Al Piyasa temizlenmesi 
Bl Piyasa dengesi 
c) Kıtlık 
OL Artık 
El Denge fiyatı 

4. Arz edilen mal veya hizmet miktarını 

sınırlayarak , rekabet koşullarında oluşmuş 

piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırmaya 
donuk devlet politikasına ne ad verilir? 

Al Tavan fiyalı 
GL Üretim ko tası 
cı Taban fiyalı 
OL Fiyat kontrolü 
El ithalat kotalan 

A 8 

5. Fiyat 

2 B 

10 

D 

Miktar 
150 200 

Yukarıdaki talep 
noktasından B 
durumunda, talebin 
kaçar? 

Al -0 ,30 
Bl -0 ,25 
c) 0,125 
OL 0,33 
El 0.5 

eğris i üzerinde A 
noktasına gelinnıes i 

fiyat esnekliği katsayı s ı 

6. Bir firmada is tihdam edilen i şç i say ıs ı 15 ten 
20 ye çıkarıldığında , üretim miktarı yılda 100 
birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin 
marjinal fiziki ürün değeri kaçtır? 

Al 5 
Bl 10 
cı 15 
OL 20 
El 25 

7. Aşağıdakilerden hangis i tam rekabet 
piyasasının özel bir piyasa yapısına neden 
olan varsayımlarından biri değildir? 

Al Alıcı ve satıcılann tam bilgiye sahip olması 
Bl Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olması 
CL Finnaların kolaylıkla piyasalar:a girip çıkması 
OL Her firmanın homojen bir ürün üretip 

salması 

El Piyasada yakın ikamesi olmayan malların 

satılması 

8. Oligopol piyasasında faaliyette 
firmaların ürunlerinin homojen 
oligopol aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Kı~mi oligopol 
Bl Tam oligopol 
CL Kartel 
OL Farldılaştınlmış oligopol 
El Saf oligopol 

bulunan 
olduğu 

izleyen sayfaya geçi niz, 

ferhat
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9. Üretim faktörlerinin alınıp sat ıldığı piyasalara 
naad verilir? 

Al TÜ'"ev piyasalar 
Bl Ekonomik piyasalar 
C) Birincil piyasalar 
D) Fa<:ta piyasaları 
El Ikincil pyasalar 

10. Kamusal bir maldan fayda sağlayan har 
bireyin marjinal faydalannın toplamına ne ad 
verilir? 

Al Maıjnal sosyal maliyet 
Bl Dış,.llık 
c) Marjnal özeL fayda 
D) Maıjnal sosyal fayda 
El Yansı ma 

11. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan 
daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad 
verilir? 

12. 

A) Anzi işsizlik 
Bl Friksiyonel işsizlik 
C) Kcnjooktürel işsizlik 
D) Yapısal işs i zlik 
E) Mevsimlik işsizlik 

retim 5otl~',:orl" 

AşllOmas , o.Qeri 

Buğday 100 
Un 130 

Ekmek 200 

her 
aşamasında gerçekleştirilen üretim değerleri yer 
almaktadır. 

Buna göre üretimin her aşamasında yaratılan 
katma değer aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

Buğday Un Ekmek 

70 
Bl 00 7 0 .:::O~ 

C ) , o 0 "O 2~ 

O ) '00 230 400 

E ) '00 ,0 7 0 

A 
9 

A 
13. Konjonktür dalgalanmalarının ... a ... " d qn ..... _ 

deki ... yrl V 6 z O n u n ... I,nd,g"nd., her d _ ral n,.. 

g.ç;~ ; aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

A) n dönüşü 
B) ::::> dönüşü 

c) u dönüşü 
D) c dönüşü 
E) W seyri 

14. Aşağıdakilerden hangisi gelir-harcama 
akımından bi r sızı nh n iteli ği taşımaktadır? 

A) Tasarruflar 
B) Yatırımlar 
C) Tüketim harcamaları 

OL i".""" 
E) Kamu lıa'camaları 

15. Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde 
kullanılan mal ve hizmetlere ne ad verilir? 

A) Tüketim malı 
B) Sermaye malı 
C) Tamamlarmış mal 
D) Ala malı 
E) Nihai mal 

16. Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması 
aşağıdakilerden hangisini ifadeader? 

A) Kamu harcaması değişikliklerinin vergıere 

ters yönde yansıyacağını 
B) Verg değişik l i klerinin gelire ters yönde 

y~ıyacağını 

C) Ver';} de{ıişikli klerinin kamu harcamalarına 
ters yönde yansıyacagını 

D) Kamu harcaması degşik liklerinin gelire ters 
yönde yaısıyacağım 

E) Verg değişikliklerinin bütçe deng:ısine ters 
yönde yaısıyacağım 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17_ MPS marjinal tasarruf eğilimi , MPC marjinal 
tüketim eğilimi ve MPI marjinal ithal eğilimini 
ifade ettiğine göre , a§ağıdakilerden hangi s i 
denk bütçe çarpamm göstermektedir? 

Ai 
MPS +MPI 
MPS + 

Bi 
MPC - MPS 
MPC + 

cı 
MPS + MPC 
MPS-

Di 
1- MPC 
1+ 

Ei 
1- MPS +MPI 
1+MPS MPI 

18 - 20. sorular aşağıdaki .şekle göre 
cevaplandırılacaktır . 

c 

1900 

1000 

100 

O'L-------~--~~· y 
,OQO 2000 

18. Yukarıdaki 
hesaplanacak 
değeri kaçtır? 

Ai 0,10 
Bi 0,75 
cı ~80 
Di 0,85 
Ei 0,90 

tüketim 
marjinal 

fonksiyonu için 
tüketim eğiliminin 

19. Yukarıdaki tüketim fonks iyonuna gör&, gelir 
1500 olduğunda gerçekleşecek tüketim 
harcaması miktarı kaçtır? 

Ai 1000 
Bi 1 300 
cı 1450 
Di 1550 
E) 1 700 

A 
10 

A 
20. Yukarıdaki tüketim fonksiyonuna göre, gelir O 

olduğunda gerçekleşecek. tasarruf miktarı 
kaçtır? 

Ai ' 1()() 
Bi O 
cı 1QO 

Di '''' 
Ei 200 

21. Var lıkların nakde veya vadesiz mevduata 
dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir? 

A) Odaşım hızı 

B) Ukidite 
C) Benzeşim oranı 

D) Tedavül özellig 
El Konvertibilite 

22. Zorunlu rezew oranının 0,20 olduğu bir 
ortamda basit kaydi para çarpamnın değeri 
kaçbr? 

Al i 
Bi 3 
cı 5 
Di 8 
Ei 10 

23, Paramn dolaylı yoldan ekonomiyi 
etkileyeceğini savunaniara göre, para 
miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerdan 
hangi si ar acllı!Jı Ile ekonomi yi aı:kilem&ktedi r? 

A) Marj irıal tükEtim eglimi 
Bl Odaşım hızı 

c) Harcama çarpanı 
OL Faiz aanı 
El Ortalama tasarruf eglim i 

24, Paramn işlem amacıyla talap edilmesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangi si dir? 

A) Harcamaların genellikle gelirden büy~ dması 
Bl T asarni yapma !iidJslnün olması 
c) Faiz ararımın s.:bt dmaması 
D) Gelir elde etme ve harcama yapma 

OOnemlerinin eşleşmemesi 
E) Maı ji ncıl tükı=ı.im eğilimiri li l ' deı- ı küç~ dma~ı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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Fiyatlar 

' ')( 
OL-___ .:..A::D+ Üretim 

Yukarıdaki grafikte yer alan P1 fiyat düzeyi 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

. A\ A~>An nlnı ını ınl'i;:ın A~ı::.;:ı';;:ı k;:ıv ;:ır, 

B) AS>AD oldu~und .. n I\S COO.;:, k . y a ... , 

e) AS:..AD olduğunaen fi y .~L .. '" dO" . ... . 

O ) AS:..AD olduğunden AD _ ",g a k a y.r. 

E) AS>AD olduğundan AD sola kayar. 

26. Günümüzde, tarifeJerin 1Jmil amacı 

aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Yerli firm aları u usl ararası rekabetten korumak 
B) YLf"tdışına gelir transferine engel olmak 
C) Yerli pa-anın değer kaybelmesine engel d mak 
D) Devlete gelir sagamak 
E) Ülkede yerli mal bilincini oluşturmak 

27. Fiyatlar 

AD 
i 

Üretim 

o 

Yukarıdaki şekle göre, ADo toplam talep 
w • •• • _ • • •• 

deni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vergilerdeki ... z ... lrn .. 

9 ) K "" ..... u h ... r çarnalarond a Q;;:al m a 

r.) P.;;ır;ı .;;ırzıno"" .;;ı;ı;.;ılm;:ı 

no-

D) Oıonom tUkoUrn h;::ırç:::ıorn:ol::ıor,nd ..... :;<; .. 1 ..... "" 

E) Oıonom y ... t , r,rnlerd e azaı...,,,,, 

A 
11 

A 
28. Türkiye 1 birim kaynakla 2 adet saat veya 1000 

kg fındık üretirkenı ısviçra aynı kaynakla 4 adet 
saat veya 500 kg fındık üretiyorsa, Türkiye'nin 
fındık , Isviçra 'nin saat üretiminde 
uzmanlaşmasa durumunda dünya fındık ve saat 
üretimi bundan nasıl etkilenir? 

A) saa: Ü"etimi 2 adet artar , fındık üretimi 500 kg 
azalır . 

B) saa: üretimi 2 adet, fınd ı k lXetimi 500 kg arta-. 
C) saa: ve fındık üretimi değşmez. 
O) sa;t üretimi 2 adet azal ı r , fındık üretimi 500 kg 

arta" . 
El saa: üretimi 2 adet, fındık üretimi 500 kg azalır. 

29. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan 
ülkelarda kalkınmanın önündaki politik 
engellerden biri değildir? 

A) Kamu yCnetimindeki yetersizlik 
Bl Girişimci ruhunun ek sik l iği 

C) Siyasi i s tikr a-s ızlık 
D) iktisat politikası değşikliklerine direnme 
E) Pdilik ri sk 

30. lça dönük kalkınma stratejilerinin !liIlilamacl 
aşağıdaki lerden hangi si di r ? 

Al iIYaeatl teşvik etmek 
B) ithalatı ikame etmek 
C) Sanayileşmeyi ithalalı leşvik edecek şekilde 

desteklemek 
D) IIYa:; Ü"Cnleri üreten sektörleri teşvik etmek 
El Döviz klJ'u il e ithalatı teşvik etmek 

TEST BinI. 


