1. Fiyat

değiş iminin

bileşenleri

2.

yaratbğı

toplam etki
hangis inden

aşağıdakilerden

5. Tam rekabet
hasılat yada

piyasasında

toplam

firmanın toplam
gelir fonksiyonunun
hangisine bağlıdır ?

doğru eşleştirilm iştir?

eğimi aşağıdakilerden

Al Ikame ve Gelir etkisi
B) !kame ve Çıktı etkisi
c) Ikame ve lkün etkisi
D) Gelir ve Çıkt ı etkisi
E) Gelir ve Urun etkisi

Al Veri alınan fiyata
BlOrtalama maliyete
c) Toplam d eğ işk en maliyete
OL Ortalama değ işken maliyete
El Toplam hasılata

Değeri model
ne ad verilir?

dışında

Al
B)

Akım Değişken

CL
OL

Model Değişken
Içsel Değişken
Stok Değişken

El

belirlenen

6. Olçeğa göre azalan getiri durumunda, uzun
dönem ortalama maliyet eğrisinin konumu
na sı lolur?

mala

ilişkin

Al
Bl

geliri
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7. Monopolcü

kar maksimizasyonu
hangisi ile açıklanır?

Al MR= MC
Bl MR= P
cı MC=P
OL MR = AR
El TR=MC

ürün miktann! sağlayan girdi
geometrik yerini birleştiren
ne ad verilir?

8. Tüm piyasaların eş anh incelenmesi ile ilgili
analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Al Gelir-tüketim eğrisi
Bl FiYat -tüketim eğrisi
C) Farksız/ık eğrileri
Dl Eş ürün eğrileri
El Üretim imkanlan eğrisi

A

firmanın

koşulu a ş ağıdakilerden

Aynı toplam
bileşimlerinin
eğriye

Eğri
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B)

Eğri

maksimum yapar.
azalan olur.
c) Yatay eksene paralel doğru biçimini alır.
OL Düşey eksene paralel doğru biçimini alır.
El Eğri artan olur.
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A)

değişkene

Dışsal Değişken

3. Bir

4.

A

iKTisAT TEORisi
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Rekabetçi kısmi denge analizi
Marshall -Lemer analizi
c) Rekabetçi genel denge analizi
Dl Marshall analizi
El Girdi - çıktı analizi
Al
Bl
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Izleyen sayfaya geçiniz.

A

2010 YS 4200-A

9, Emek arz eğrisinin
durum
Al
Bl
cı

OL
El

düş ey (dik) olarak ç izildiği
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Ikame elkisi = gelir etkisi
ikame etkisi < gelir etkisi
ikame etkisi> gelir etkisi
Çıktı etkisi < ikame etkisi
Çıktı etkisi> ikame etkisi

10. Belli bir dönemde Gayri safi yurt iç i
hesaplanırken

dikkate
Al
Bl
cı

OL
El

11 .

a ş ağıdakilerden

OL
El

cı

OL
El

ha s ıla

Al
Bl
cı

OL
El

OL
cı

Dl
El

A

bireylerin

bireysel
tüketim
tüketim

sadec:e
değil ,

kom ş ularınında

Al Cari gelir hipotezi
Bl

Nisbi gelir hipotezi

CL Nominal gelir hipoteri
OL Sürekli gelir hipotezi
El

16.

Yaşam

boyu gelir hipotezi

Aşağıdakilerden

hangisi

paranın

dolaşım

hızını azaıbnaz?

Al
Bl

Oüyüme oranı
Say yasası
Okun yasası

cı

işgücü katılım oranı

büyüme

tasarruflar

yapı s ına bağlı olduğunu açıklayan
kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

karşı karşıya geldiği

Monopol piyasası
iki yönlü tekel piyasası
Monopolcü rekabet piyasası
Oligopol piyasası
Tam rekabet piyasası

Doğal

yaklaşımda

Fiyata
Faize
Gelire
Döviz kuruna
Ücrete

15. Tüketimin
terc:ihlerine

hangis i
birbirlerini
kada r az sayıda sabc:ının

12. GSYIH'nın büyüme oranı ile i ş sizlik oranı
arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

Al

Toplam arz
Toplam hasılat
Endüstri talebi
Firma arzı
Toplam talep

14. Keynesyen ekonomik
neye bağlıdır?

hangisi

Veri dönemde ekonomideki gelirler
MaUann piyasa fiyatlan
Ara mallar
Veri dönemde ekonomideki katma değerler
Nihai mallar

etkileyebilecek
sonsuz s ayıda alıcıyla
piyasa türü dür?

cı

Al

Bl

alınmaz?

Aşağıdakilerden

Al
Bl

13. Miktar teorisinden hareketle Klasik Iktisat
kuramında elde edilen eğri aşağıdakilerden
hangidir?

Dl
El

oranı
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Borç verme ve ödünç alma kolaylıklan
Gelirin elde edilişinde zaman aralığı n ın
küçülmesi
Para ve kredi kurumlarının gelişmesi
Fiyatlarda artış beklentisi
Faiz oranında artış beklentisi
izleyen sayfaya geçiniz.

A

2010 YS 4200-A
oranında

17. Geçerli
faiz
alabilecekleri

sınırlandırılma s ına

Al
Bl
cı

OL
El

21. Transfer

bireylerin
borç
miktarının
pa"
ne ad verilir?

A)
Bl

Daralma
Kredi tayınlaması
Ahlaki tehlike
Ters seçim
Finansal kriz

cı

OL
El

arzı

hangisidir?

A)
Bl
cı

,Y

OL

Bl M3
cı

D)

iS

eğrisi

LS eğrisini yalıklaştınr.
LS eğrisini sola kaydınr.
iS egrisini saga kaydınr.
LS eğrisini dikleştirir.
LS eğrisi etkilenmez.

22. Tam sermaye hareketliliğinde , sa bit döviz kur
sisteminde
genişletici
para
politikası
uygulandığında
ortaya
çıkan
sonuç
a ş ağıdakilerden hangisidir?

18. M1 ile tanımlanan para arzı büyüklUğüne
v adeli mevduatlar ile yerleşiklerin döviz
aşağıdakilerden

harcamalarındaki azalışın

üzerinde etkis i na s ıldır?

El

Mı
Mı

Faiz düzeyi artar.
Milli gelir düzeyi azalır.
Faiz düzeyi azalır.
Milli gelir düzeyi değişmez.
Milli gelir düzeyi artar.

El C

19. Para

23. Ekonominin i ş leyi ş sürecinde ans ızın ortaya
çıkan , ülke lehine veya aleyhine durumlar
yaratan
ve
bireylerin
bekleyişlerinde ,
davranışlarında
değişiklik
yaratan kamu
otoritelerinin, ekonomi politikaları dı ~ ındaki
bir takım uygulamalarına ne ad verilir?

dengede olduğu gelir ve faiz
geometrik yerini gösteren
ne ad verilir?

piya s a s ının

oranı bileşimlerinin
eğriye

Al AD
Bl

CL

A)
Bl

LM
iS

cı

Dl BP
El

OL
El

AS

20. Tam sermaye hareketliliğinde ve es nek döviz
kur sisteminde geni ş letici maliye politikası
uygulandığında
ortaya
çıkan
sonuç
a ~ ağıdakilerden hangisidir?

Al
GL
cı

OL
El

A

Talep yönlü politikalar
Maliye politikası
Arz yönlü politikalar
Talep şoklan
Arz şoklan

24. Bev eridge eğri s i üzerindeki herhangi bir
nokta 45 derecelik doğrunun alt bölges i
içinde yer alıyorsa bu ekonomi ile ilgili
a ~ ağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gelir azalırken , faiz düzeyi artar.
Gelir azalırken , faiz düzeyi ~bit kalır.
Gelir artark en , faiz düzeyi artar.
Gelir artark en , faiz düzeyi sab~ kalır.
Gelir artark en , faiz düzeyi azalır.

A)
Bl
CL
OL

El
12

Ekonomi canlanma süreci içindedir.
Ekonomi enflasyon süreci içindedir.
Ekonomi gerileme süreci içindedir.
Ekonomi aşırı ısınmıştır.
Ekonomi tam istihdamdadır.
izleyen sayfaya geçiniz.

A

2010 YS 4200-A

25. "Fiyat düzeyi yükseldiğinde s abit parasal
değeri olan her türlü finansal aktifin s atın
alma gücü azalır, böylece daha az harcama
ve daha dü ş ük gelir düzeyi ile karş ılaşılır"
şeklinde ifade edilen etkiye ne ad verilir?
Al
Bl
c}
Dl
El

Zamanlararası

29,

ikame etkisi

Faiz etkisi

Ha s ıladaki
deği ş menin girdiler tara fından
açıklanamayan kısmına ne ad verilir?

Al
Bl

Tasarruf

cı

Altın

Dl
El

Çıktı fazlası

Solowartığı

Yat ı nm

ikame etkisi
Reel balans etkisi
Açık ekonomi etkisi
Uluslararası

30. Para
çıkan

Al
Bl
26.

Durağan

hangisi
Al

kural

durum ile ilgili

a ş ağıdaki

cı

ifadelerden

OL
El

yanlıstır?

Semıayenin

büyüme

büyüme

oranı,

politikası

hedefleme

açısından

son

öne
hangisidir?

yıllarda

a şağıdakilerden

Kar hedeflemesi
Nominal gelir hedeflernesi
Ücret hedeflernesi
istihdam hedeflemesi
Enflasyon hedeflernesi

hasılanın

oranına eşittir.

Bl

Işçi başı na hasılanın büyüme oranı, nüfus

c}

sabitse sıfırdır.
Etkin emek birimi

başına hasılanın

büyüme

oranı sıfırdır.

Dl
El

Nüfus ve teknolojk ilerleme değişmiyorsa
hasıla artmaz.
işgücünün büyüme oranı , işçi başına h asıla
oranına eşittir.

27. Friksiyonel

Al
Bl
c}
Dl
El

28.

il. yapısal
ne ad verilir?

işsizlik

oranının toplamına

Yapısal işsizlik oranı

Reel ücret

işsizlik oranı

Doğal işsizlik oranı

Konjoktürel işsizlik
Gizli işsizlik oranı

oranı

Aşağıdakilerden

hangis i

biri

değildir?

araçlarından

Al
Bl
CL
Dl
El

A

i şs izlik

maliye

politikası

Kamu harcamaları
Borçlanma
Vergiler
Transfer harcamaları
Reeskont
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izleyen sayfaya geçiniz.

