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iKTisAT TEORisi A 
2011 BS 4200-A 

1. Doğal bilimlerdeki kontrollü deneylerin 
sosyal bilimlerdeki kötü ikamesi de olsa 
kullanılan yöntem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ekonomik Yöntem 
B) Geometrik Yöntem 
C) Sosyolojik Yöntem 
D) Mantıksal Yöntem 
E) istatistiksel Yöntem 

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) "ab = 3 

3. Yatay eksende yer alan malın fiyatı arttığında 
bütçe doğrusunun eğimi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Eğim yatıklaşır. 

B) Eğim sıfır olur. 
C) Eğim pozitif olur. 
D) Eğim sonsuz olur. 
E) Eğim dikleşir. 

4. Aynı eşurun eğrisi üzerinde kalmak 
koşuluyla, iki faktör arasındaki değişim 

oranına ne ad verilir? 

A) Marjinal teknik ikame oranı 
B) Marjinal dönüşüm oranı 
C) Ortalama ürün 
D) Marjinal ürün 
E) Toplam fiziki ürün 
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5. Yılda 10 bin çift ayakkabı üreten bir firmanın 
toplam sabit maliyeti yıllık 200 bin TL ve 
toplam değişken maliyet 250 bin TL ise 
ortalama değişken maliyet kaç TL' dır? 

A) 20 
B) 25 
C) 45 
D) 200 
E) 250 

6. TC > TR olduğunda toplam kar fonksiyonu 
(TP) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TP < O 
B) TP = O 
C) TP> O 
D) TP maksimum 
E) TP minimum 

7. Monopolcü firmanın kar maksimizasyonu 
koşulu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

A) MC = P 
B) TR = MC 
C) MR = P 
D) MR = MC 
E) MR = AR 

8. Oligopolistik piyasa yapısında kullanılan 

modellerden biri olan dirsekli talep eğrisi 

modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) M.Friedman 
B) Paul Sweezy 
C) A. Smith 
D) Leon Walras 
E) J.M.Keynes 
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9. Ekonomik rant aşağıdaki durumların 

hangisinde sıfır olur? 

A) Emek talebi esnek olduğunda 
B) Emek arzı inelastik olduğunda 
C) Emek arzı birim esnek olduğunda 
D) Emek arzı tam esnek olduğunda 
E) Emek arzı tam inelastik olduğunda 

10. Aşağıdakilerin hangisi piyasaların etkin bir 
şekilde işlemesini engelleyen faktörler 
arasında ~ almaz? 

A) Tam rekabet koşullarının geçerli olması 
B) Tüketiciler açısından önem taşıyan bazı 

malların üretilmemesi 
C) Dışsallıklar 

D) Eksik bilgi 
E) Her hangi bir mala ilişkin piyasanın 

olmaması 

11. Aşağıdakilerden hangisi GSYiH 
hesaplamalarında yer alır? 

A) Çevre kirliliği 

B) Kayıt dışı ekonomi 
C) Nihai mallar 
D) Kalite 
E) iş saatleri 

12. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadi 
modellerin genel özelliklerinden biri değildir? 

A) Bütün piyasalar arasındaki etkileşim 

incelenir. 
B) Üretimin ulusal büyüklüğü ile ilgilenir. 
C) Para modellerde yer alır. 
D) Genel denge yaklaşımı esastır. 
El Arz ve talep arasındaki etkileşimle ilgilenir. 
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13. Marjinal ikame oranı aşağıdakilerden hangisi 

ile ölçülür? 

A) Bütçe kısıtı 
B) Tasarruf fonksiyonu 
C) Marjinal tüketim eğilimi 
D) Farksızlık eğrisinin eğimi 

E) Tüketim fonksiyonu 

14. Bir ulusun zenginliğinin sahip olduğu değerli 
metal miktarına bağıl olduğu görüşünü 

savunan iktisadi düşünceye ne ad verilir? 

A) Kapitalizm 
B) Merkantilizm 
C) Sosyalizm 
D) Monetarizm 
E) Fizyokrasi 

15. Keynesyen ekonomik yaklaşımda tasarruflar 
neye bağlıdır? 

A) Fiyata 
B) Faize 
C) Gelire 
D) Döviz kuruna 
E) Ücrete 

16. Tüketimin sadece bireylerin bireysel 
tercihlerine değil, komşularının da tüketim 
yapısına bağlı olduğunu açıklayan tüketim 
kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaşam boyu gelir hipotezi 
B) Nominal gelir hipotezi 
C) Cari gelir hipotezi 
D) Nisbi gelir hipotezi 
E) Sürekli gelir hipotezi 
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17. Keynesci para talebi kuramında işlem 

güdüsü ile para talebi neye bağlıdır? 

A) Kiraya 
B) Ranta 
C) Gelire 
D) Faize 
E) Kara 

18. Aşağıdakilerden hangisi en likit varlıktır? 

A) Fabrika 
B) Hisse senedi 
C) Ev 
D) Para 
E) Otomobil 

19. Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden 
yapılan işlernde öngörülen döviz kuruna ne 
ad verilir? 

A) Spot döviz kuru 
B) Reel döviz kuru 
C) Forward döviz kuru 
D) Nominal döviz kuru 
E) Çapraz döviz kuru 

20. Mal piyasasında denge koşullarını gösteren 
iS eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Yatırımlar tasarruflara eşittir. 
B) Yatırımlar tasarruflardan küçüktür. 
C) Yatırımlar tasarruflardan büyüktür. 
D) Yatırımlar tüketimden büyüktür. 
E) Yatırımlar tüketimden küçüktür. 
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21. Para piyasasında denge koşullarını gösteren 

LM eğrisi hangi durumda sağa kayar? 

A) Fiyat düzeyindeki artış 
B) Yeni finansal ürünlerden uzaklaşma 
C) Para arzındaki artış 
D) Daraltıcı para politikası uygulaması 
E) Para talebindeki artış 

22. Aşağıdakilerden hangisi Marshall- Lerner 
koşul unun sağlandığını açıklar? 

A) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı 
negatiftir. 

B) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı sıfırdır. 
C) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı birden 

küçüktür. 
D) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı negatif 

sonsuz değer alır. 
E) ithalat ve ihracat esneklikleri toplamı birden 

büyüktür. 

23. "Fiyat düzeyi yükseldiğinde sabit parasal 
değeri olan her türlü finansal aktifin satın 

alma gücü azalır, böylece daha az harcama 
ve daha düşük gelir düzeyi ile karşılaşılır" 
şeklinde ifade edilen etkiye ne ad verilir? 

A) Faiz etkisi 
B) Uluslararası ikame etkisi 
C) Reel balans etkisi 
D) Zamanlararası ikame etkisi 
E) Açık ekonomi etkisi 

24. işsizlik türlerini belirlemedeki zorluk 
karşısında geliştirilen açık işlerle işsizlik 

arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan 
eğri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eşürün eğrisi 

B) Phillips eğrisi 
C) Farksızlık eğrisi 

D) Eşfayda eğrisi 

E) Beveridge eğrisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin 
kaynakları arasında ~ almaz? 

A) AR-GE yatırımları 
B) Doğal felaketlerdeki artış 
C) Sermaye birikimi 
D) Beşeri sermaye yatırımları 
E) işgücündeki artış 

26. Pozitif eğimli toplam arz eğrisini elde ederken 
kullanılan yapışkan ücret modelinde 
aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri 
kullanılır? 

A) Emek arzı ve üretim fonksiyonu 
B) Toplam talep ve üretim fonksiyonu 
C) Emek talebi ve toplam talep 
D) Emek talebi ve üretim fonksiyonu 
E) Toplam harcama ve üretim fonksiyonu 

27. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde 
sürdürülebilir bir büyüme oranı sağlar? 

A) Teknolojik ilerleme oranının düşmesi 
B) Tasarruf oranının düşmesi 
C) işgücünün büyüme oranının düşmesi 
D) Tasarruf oranının artması 
E) Teknolojik ilerleme oranının artması 

28. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası 

araçlarından biri değildir? 

A) Kamu harcamaları 
B) Reeskont 
C) Transfer harcamaları 
D) Borçlanma 
E) Vergiler 
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29. Ortodoks istikrar politikaları yanında gelirler 

politikasının da izlenmesine ne ad verilir? 

A) Heteredoks istikrar politikaları 
B) Para politikaları 
C) Maliye politikaları 
D) Kurala göre istikrar politikaları 
E) Duruma göre istikrar politikaları 

30. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının 
para arzını etkilemede kullandığı araçlardan 
biri değildir? 

A) Açı k piyasa işlemleri 
B) Transferler 
C) iskonto oranı 
D) Zorunlu karşılıklar 
E) Altın ve döviz rezervleri 
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