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2011 BS 2100-A 

1. Belirli bir gelir düzeyinde tüketimini artırmak 
ıçın başka malların tüketiminden 
vazgeçilmesi gerekmeyen ve 
paylaştırılmaları konusunda da bir probleme 
neden olmayan mal türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sermaye malları 
B) Dayanıklı mallar 
C) Serbest mal 
D) Ekonomik mal 
E) Tüketici malları 

2. iktisatçıların 
kulla ndıkları 
hangisinde 
sıralanmıştır? 

araştırma 

aşamalar 

tam ve 

yöntemlerinde 
aşağıdakilerden 

doğru olarak 

A) Gerçekleri toplama, teori oluşturma ve test 
etme, iktisat politikaları oluşturma 

B) Teori oluşturma ve test etme, gerçekleri 
toplama, iktisat politikaları oluşturma 

C) Teori oluşturma, iktisat politikaları oluşturma, 
gerçekleri toplama 

D) Gerçekleri toplama, iktisat politikaları 

oluşturma, teori oluşturma ve test etme 
E) iktisat politikaları oluşturma, gerçekleri 

toplama, teori oluşturma ve test etme 

3. Dikkate alınan bir seçenek ya da alternatife 
ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasına ne ad 
verilir? 

A) Alternatif maliyet 
B) Rasyonel seçim 
C) Marjinal seçim 
D) Tercih 
E) Fırsat maliyeti 

4. Aşağıdakilerden hangisi para ile sermaye 
kavramları arasındaki farkı ifadeeder? 

A) Para bir üretim faktörü, sermaye bir finansal 
araç niteliğindedir. 

B) Para bir finansal araç, sermaye bir üretim 
faktörü niteliğindedir. 

C) Para fiziki bir kaynak, sermaye finansal bir 
kaynak niteliğindedir. 

D) Para dolaysız bir üretim faktörü, sermaye 
dolayı i bir üretim faktörü niteliğindedir. 

E) Para beşeri bir kaynak, sermaye finansal bir 
kaynak niteliğindedir. 
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5. Arz tablosundaki kombinasyonların, fiyat ve 
arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesi 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A) Arz kanunu 
B) Arz eğrisi 
C) Arzdaki kaymalar 
D) Beklentiler 
E) Piyasa dengesi 

6. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden 
bir tanesinin değişebileceği, diğer 

değişkenleri n ise sabit kalacağı varsayımına ne 
ad veri lir? 

A) Homo economicus 
B) Mutadis mutandis 
C) Ceteris paribus 
D) Laissez faire 
E) Vice versa 

7. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep 
inelastiktir? 

A) Deterjan 
B) Margarin 
C) Fındık yağı 

D) Tavuk eti 
E) Tuz 

8. Gelir arttığı halde talebi azalan ve bu nedenle 
talebin gelir esnekliği katsayısı negatif olan 
mallara ne ad veri lir? 

A) ikame malı 
B) Normal mal 
C) Tamamlayıcı mal 
D) Snop mal 
E) Düşük mal 

9. Bir malın alıcılar açısından toplam değeri ile 
bu malları üreten üreticilerin toplam 
maliyetleri arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Kar 
B) Tüketici rantı 
C) Üretici rantı 
D) Artık 

E) Toplam rant 

10. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan 
miktar sınırlamalarına ne ad veri lir? 

A) Tarife 
B) Kota 
C) ikame 
D) Sübvansiyon 
E) Arbitraj 
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11. Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin 
toplam ürün miktarında meydana getirdiği 

değişme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinal ürün değeri 
B) Ürün 
C) Marjinal fiziki ürün 
D) Ortalama fiziki ürün 
E) Toplam fiziki ürün 

12. i. 
ii. 
III. 

Değişken maliyet 
Sabit maliyet 
Ölçek maliyeti 

Yukarıdakilerden hangileri, bir firmanın kısa 
dönemde karşı karşıya kalacağı maliyet türleri 
arasında yer alır? 

A) Yalnız i 
B) i ve II 
C) i ve III 
D) ii ve III 
E) I, ii ve III 

13. Toplam kar aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir?(TR=Toplam gelir, TC= Toplam maliyet) 

A) TP = TR - TC 
B) TP = TRITC 
C) TP = TR + TC 
D) TP = TR x TC 
E) TP = 1 + (TR x TC) 

14. Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken 
maliyet egrısı üzerinde kalan kısmı 

aşağıdakilerden hangisini gösterir? 

A) Firmanın genişleme yolunu 
B) Firmanın toplam maliyet eğrisini 
C) Firmanın kısa dönem arz eğrisini 
D) Firmanın uzun dönem arz eğrisini 
E) Firmanın toplam gelir eğrisini 

15. Aynı üretici tarafından üretilen bir malın farklı 
alıcılara farklı fiyatlarda veya kalitelerde 
satılmasına ne ad verilir? 

A) Miktarlar arasında farklılaştırma 
B) Farklılaştırılmış mal 
C) Doğal tekel 
D) Tekel 
E) Birimler arasında farklılaştırma 
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16. Oligopol piyasalarında dengeye ilişkin farklı 

teorilerin geliştirilme nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kar marjının normal üstü düzeyde 
belirlenmesi 

B) Piyasada tek bir firmanın bulunması 
C) Firmalar arasında var olan karşılıklı 

bağımlılık 

D) Maliyetleri belirlemede yaşanan güçlük 
E) Gelirleri belirlemede yaşanan güçlük 

17. Bir ekonomide faiz oranlarının 

farklılaştırılmasına neden olan etkenler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve 
birlikte verilmiştir? 

A) Risk, vade ve likidite 
B) Risk, vade ve rant 
c) Risk ve likidite 
D) Vade ve risk 
E) Vade ve likidite 

18. Faktör fiyatı değiştiğinde, talep edilen faktör 
miktarının değişme oranını aşağıdakilerden 

hangisi gösterir? 

A) Faktör talep esnekliği 
B) Geriye dönük talep esnekliği 
C) Dirsekli talep esnekliği 
D) Türev talep esnekliği 
E) Marjinal ürün esnekliği 

19. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının 

belirlenebilmesi için gerekli koşul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinal sosyal maliyet = Fiyat 
B) Toplam fayda = Toplam gelir 
C) Marjinal fayda = Marjinal gelir 
D) Ortalama sosyal maliyet = Fayda 
E) Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet 

20. Kamusal mallarda, ödeme yapmayanları 

dışarıda bırakamama özelliği nedeniyle 
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Dışsal fayda sorunu 
B) Pozitif dışsal fayda sorunu 
C) Marjinal sosyal fayda sorunu 
D) Toplumsal fayda sorunu 
E) Bedavacılık sorunu 

21. Aşağıdakilerden hangisi 
canlanma dönemi nde ortaya 
değişimler arasında~almaz? 

A) Üretimde artış 
B) istihdam da artış 
C) işsizlikte azalma 
D) Yaşam standardında yükselme 
E) Refah düzeyinde düşüş 

ekonominin 
çıkabilecek 
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22. Net yatırımların negatif olması durumunda 
aşağıdaki lerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Sermaye stoku azalacağı için üretken kapasite 
artar. 

B) Sermaye stoku ve üretken kapasite değişmez. 
C) Sermaye stoku artacağı için üretken kapasite 

artar. 
D) Sermaye stoku azalacağı için üretken kapasite 

azalır. 

E) Sermaye stoku artacağı için üretken kapasite 
azalır. 

23. Tüketim harcamalarının gelirden bağımsız 

olan kısmına ne ad ver i li r? 

24. 

A) Marjinal tüketim 
B) Ortalama tüketim 
C) Nihai tüketim 
D) Otonom tüketim 
E) Değişken tüketim 

AE 

AE 

~~----------~~Y 

Yukarıdaki grafikte yer alan taralı bölge için 
aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi 
doğrudur? (AE=Toplam harcamalar) 

A) AE > GSMH olduğu için stoklar azalır. 
B) AE < GSMH olduğu için stoklar artar. 
C) AE = GSMH olduğu için stoklar değişmez. 
D) AE > GSMH olduğu için stoklar artar. 
E) AE < GSMH olduğu için stoklar azalır. 

25. Aşağıdakilerden hangisi genişlemeci maliye 
politikası önlemleri arasında yer alır? 

A) Vergi oranlarının arttırılması 
B) Reeskont oranının düşürülmesi 
C) Kamu harcamalarının azaltılması 
D) Vergilerin azaltılması 
E) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerinin 

kaldırılması 
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26. Zorunlu rezervoranı ve basit kaydi para çar-

panı arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak ve birlikte 
verilmiştir? 

Zorunlu Rezerv Oranı 
A) Artar 
B) Artar 
c) Azalır 

D) Artar 
E) Azalır 

Carpan 
Azalır 

Artar 
Azalır 

Değişmez 

Değişmez 

27. Paranın spekülatif amaçla talep edilmesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Harcamaların sabit bir oranda artmaması 
B) Beklenmeyen harcamaları karşılama isteği 
C) Gelirin sürekli artması nedeniyle harcamaların 

çoğalması 
D) Para dışındaki finansal varlıkların değeri 

konusunda belirsizlik olması 
E) Gelir elde etme ve harcama yapma 

dönemlerinin eşleşmemesi 

28. Fiyatlar 

AS ",)( 
O'--____ A_D--t~ Üretim 

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

A) AS>AD olduğundan AS sağa kayar. 
B) AS>AD olduğundan AS sola kayar. 
C) AS>AD olduğundan fiyatlar düşer. 
D) AS>AD olduğundan AD sağa kayar. 
E) AS>AD olduğundan AD sola kayar. 

29. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete getirilen 
kısıtlamalar arasında ~almaz? 

A) Kotalar 
B) Tarife dışı engeller 
C) ihracat ambargosu 
D) Devalüasyon 
E) Tarifeler 

30. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyürneyi 
belirleyen faktörler arasındayer alır? 

A) Para arz i 
B) Döviz rezervleri 
C) Siyasi otorite 
D) Teknoloji 
E) Coğrafi büyüklük 

TEST BiTTi. 
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