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1. iktisadın, ahlak, politika, sosyoloji, gibi 
çeşitli sosyal bilimlerle yakından ilişkili 

olmasına rağmen, insan davranışlarının 
sadece iktisadi yönünde yoğunlaşarak, bu 
bilim dallarından ayrılması ve sınırlı 

kaynaklarla insanlara maksimum tatmini 
sağlayacak olan alternatif seçmeye 
çalışması iktisadın aşağıdaki temel 
özelliklerinden hangisiyle açıklanmıştır? 

A) iktisat analitiktir. 
B) iktisat bir sosyal bilimdir. 
CL iktisat malların tüketimi ile olduğu kadar 

üretimi ve dağıtımıyla da ilgilidir. 
Dl iktisat, bireylerin ve toplumların sınırlı 

kaynaklarını, sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak 

için nasıl dağıttıklarını inceler. 
El iktisat, insan davranışlarının sadece iktisadi 

yönünü seçip inceler. 

2. Elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba 
harcanması veya bir bedel ödenmesi 
gereken mallara ne ad verilir? 

Al Serbest mallar 
Bl Ekonomik mallar 
CL Üretici malları 
Dl Tüketici malları 
El Dayanıklı mallar 

3. Çalışanların eğitim ve yetiştirilme aracılığı ile 
elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine 
ne ad verilir? 

Al Beşeri sermaye 
Bl Rasyonel seçim 
CL Çalışma sermayesi 
Dl Sermaye 
El Emek 

4. Bir fincan kahve 1 TL ve bir dilim pasta 2 TL 
ise, bir fincan kahvenin fırsat maliyeti 
aşağıdakilerden hangisi olacaktır? 

A) Fırsat maliyeti yoktur. 
B) Varım fincan kahve ve yarım dilim pastadır. 
CL 1 dilim pastadır. 
Dl Varım dilim pastadır. 
El 2 dilim pastadır. 
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5. Ceteris paribus varsayımı altında, yani öteki 
değişkenlerin sabit olması durumunda 
yazılacak talep fonksiyonu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) xd= f(Pxl 
B) xd= f(N, ZL 
c) xd= f(Ps) 
D) xd= f(l, E) 
E) xd= f(Pc) 

6. Denge fiyatında gerçekleşen işlem hacmine 
ne ad verilir? 

A) Denge miktarı 
B) Üretim maliyeti 
c) Piyasa dengesi 
D) Artık 

E) Kıtlık 

7. iktisatçıların, fiyat değiştiğinde talep edilen 
güneş gözlüğü miktarının büyük ölçüde 
değişeceğini ifade etmeleri aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 

A) Güneş gözlüğü üretiminin artması 
B) Güneş gözlüğü için talebin fiyat esnekliğinin 

düşük olması 

c) Güneş gözlüğünün önemine toplumun çok 
fazla duyarlı olması 

D) Güneş gözlüğü ıçın talep esnekliğinin 

yüksek olması 
E) Güneş gözlüğüne ikame her hangi başka 

bir malın olmaması 

8. Tütün piyasasında devlet müdahalesi söz 
konusu olmadığı zaman arz-talep eşitliği 

sağlanan fiyat denge fiyatıdır (P1)' Eğer devlet 
bu fiyatı düşük bulup, bunun üzerinde P2 gibi 
bir fiyat düzeyinde taban fiyat belirlerse, 
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

A) Arz fazlası 
Bl Talep fazlası 
CL Talepte düşme 
D) Arzda düşme 
E) Değişiklik olmaz 
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9. Diğer üretim faktörleri miktarı sabitken, bir 
üretim faktörünün üretimde kullanılan 

miktarının arttırılması durumunda, her ilave 
birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını 

ifade eden ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Örtük maliyet 
B) Negatif marjinal verimlilik 
C) Kısa dönem 
D) Azalan verim yasası 
E) Marjinal ürün değeri 

10. "Bir firmanın üretip sattığı ürün, piyasadaki 
diğer firmaların üretip sattıklarından ayırt 

edilemediği için, alıcılar açısından ürünü 
kimden alacakları önemli değildir." Bu ifade 
tam rekabet piyasasının özel bir piyasa 
yapısına neden olan varsayımlarından 
hangisini açıklamaktadır? 

A) Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptirler. 
B) Her firma homojen bir ürün üretir ve satar. 
C) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. 
D) Firmalar kolaylıkla piyasaya girip çıkarlar. 
E) Tam rekabet piyasasının ilkeleri, fiyatlama 

analizi için bir başlama noktası sağlar. 

11. Devlet tarafından verilen imtiyazlarla belirli 
bir urunun veya hizmetin üretilmesi 
işlemlerinin bir firmaya verilmesi ve bu 
şekilde diğer firmaların aynı işi yapmasının 
engellenmesine ne ad verilir? 

A) Tekel 
B) Doğal tekel 
C) Tekelci rekabet 
D) Farklılaştırılmış mal 
E) Yasal tekel 

12. Marjinal gelir aşağıdaki formüllerden hangisi 
ile gösterilir? (TR= toplam gelir, Q= miktar) 

A) MR = t.TR 
t.Q 

B) MR= t.TR x t.O 
C) MR= t.TR - t.Q 
D) MR= t.TR + t.Q 
E) MR= t.TR 

A 12 
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13. i. işgücü 

14. 

ii. Sermaye 
iii. Toprak 
iV, Ürün 

Faktör piyasasında, yukarıdaki üretim 
faktörlerinden hangileri alınıp satılmaktadır? 

A) Yalnız ii 
B) i ve iii 
c) ,II ve iii 
D) II, iii ve iV 
E) I, II, III ve LV 

Aşağıdakilerden hangisi 
esnekliğini etkilemez? 

A) Malın talep esnekliği 

faktör 

B) Faktör ikamesinin kolaylığı ve zamanı 
c) ilgili faktöre olan bireysel taleplerin 

toplamı 

D) Faktörün maliyetinin toplam 
içerisindeki payı 

E) Marjinal ürün gelirinin azalma oranı 

talep 

yatay 

maliyet 

15. Özel malların tanımı aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 

A) Herhangi bir bedel ödemeden, üçüncü 
kişilerden sağlanan mallardır, 

B) Sadece satın alan için fayda sağlayan 
mallardır. 

c) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel 
ödemeden tüketebileceği mallardır. 

D) Bir kişinin tüketiminin bir başkasının 

tüketimine engel teşkil etmediği mallardır. 
E) Bir kişinin tüketiminin diğer kişilerin 

tüketiminde azalma meydana getirmediği 

mallardır. 

16. Mal ve hizmet üretimi ve tüketimindeki bir 
birimlik artışın diğer kişilere yüklediği ilave 
maliyete ne ad verilir? 

A) Pozitif dışsallık 
B) Dışsallıkların içselleştirilmesi 

c) Marjinal dışsal maliyet 
D) Marjinal sosyal maliyet 
E) Negatif dışsallık 
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17. Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve 
devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı 

dönemlerde ortaya çıkan işsizliğe ne ad 
verilir? 

A) Geçici işsizlik 
B) Kısmi işsizlik 

C) Konjonktürel işsizlik 
D) Yapısal işsizlik 

E) Gizli işsizlik 

18. 1984 yılında Bolivya'da yaşanan haftalık fiyat 
artışının yüzde 300 e ulaştığı dönem 
aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

A) Ekonomik büyüme 
B) Stagflasyon 
C) Enflasyon 
D) Konjonktür dalgalanması 
E) Hiperenflasyon 

19. Safi milli hasıladan dolaylı vergiler toplamı 
çıktıktan sonra geriye kalan kısmına ne ad 
verilir? 

A) Gayri safi milli hasıla 
B) Amortisman 
C) Milli gelir 
D) Kişisel gelir 
E) Harcanabilir gelir 

20. Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve 
hizmetin değerinin aynı mal grubunun sabit 
fiyatlarla ifade edilen değerine oranına ne ad 
verilir? 

A) Nominal gelir 
B) GSMH deflatörü 
C) Fiyat indeksi 
D) Kişi başına milli gelir 
E) Kullanılabilir gelir 

A 13 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi planlanmış 

yatırımları etkileyen faktörlerden biri 
değildir? 

A) Beklenen kar 
B) Teknolojik değişim 
c) ithalat/ihracat farkı 
D) Kapasite kullanımı 
E) Faiz oranı 

22. Marjinal ithalat eğilimi (MPI) aşağıdaki 

formüllerden hangisi ile gösterilir? 
(.6IM=ithalattaki değişim, .6Y=Gelirdeki 
değişim) 

A) MPI= 61M 
6Y 

B) MPI = 61M - 6Y 
C) MPI=6IMx6Y 
D) MPI=6IM+6Y 
E) MPI = [61M -6Y]-1 

23. i. Yatırımlar 

ii. ithalat 
iii. ihracat 
ıv. Kamu harcamaları 

Denge üretim düzeyinin gerçekleşebilmesi 
için gelir harcama akımındaki enjeksiyon 
türleri yukarıdakilerden hangileridir? 

A) Yalnız i 
B) ii ve III 
c) III ve iV 
D) ,III ve LV 
E) i, II, III ve LV 

24. Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve 
dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir? 

A) GSMH deflatörü 
B) Çarpan 
c) Noksan istihdam dengesi 
D) Harcama çarpanı 
E) Tasarruf paradoksu 
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25. Aşağıdakilerden hangisi devletin direkt 
olarak kontrol edebileceği değişkenlerden 

biridir? 

A) Tasarruf düzeyi 
B) işletmelerin kar düzeyi 
C) Vergi oranları 
D) Hane halklarının gelir düzeyi 
E) Toplam vergi hasılatı 

26. Vergilerin otonam olarak ekonomik modele 
dahil edilmesinin toplam harcama fonksiyonu 
(AE) ve gelir üzerinde yaratacağı etki 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) AE yukarı kayar, gelir artar. 
B) AE ve gelir değişmeyecektir. 
C) AE yukarı kayar, gelir azalır. 
D) AE aşağıya kayar, gelir artar. 
E) AE aşağıya kayar, gelir azalır. 

27. Ekonomik birimlerin ellerinde bulunan mal ve 
hizmetleri parayla değiştirip, elde ettikleri 
parayla da istedikleri mal ve hizmetleri satın 
alabilmeleri aşağıdaki para 
fonksiyonlarından hangisine bir örnektir? 

A) Finansal yeniliklere olanak tanıma 
B) Değişim aracı olma 
C) Hesap birimi olma 
D) Tasarruf aracı olma 
E) Değer muhafaza aracı olma 

28. Bir malolarak değeri bulunmayan, ancak mal 
ve hizmetlerin satın alınmasında bir değer 
ifade eden nesnelere ne ad verilir? 

A) Benzeşim oranı 

B) Para benzerleri 
C) Para stoku 
D) Mal para 
E) itibari para 

A 14 

A 
29. Spekülatif amaçla para talep edilmesinin 

30. 

ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Harcamaların sabit bir oranda artması 
B) Paranın en likit değer muhafaza aracı 

olması 
cı Beklenmeyen harcamaları karşılama 

isteğinin olması 

D) Gelir elde etme ve harcama yapma 
dönemlerinin eşleşmemesi 

E) Gelirin sürekli artması nedeniyle 
harcamaların çoğalması 

P 

~-~AD i ~ o I... AD1 

L---.,.ı,...;:----,-I,-----Y 
yi ya 

Üretim Miktarı 
(Reel Gelir) 

Şekildeki toplam talep eğrisinin sola doğru 
kayarak ADa konumundan AD 1 konumuna 
gelmesine aşağıdakilerden hangisi neden 
olmuştur? 

A) Para arzında ve kamu harcamalarındaki 
azalış, vergilerdeki artış 

B) Kamu harcamalarında ve vergilerdeki artış 
C) Para arzında ve kamu harcamalarında artış 
D) Vergilerdeki azalış 
E) Kamu harcamalarındaki artış 

31. işlem amaçlı para talebine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Servet stokuna bağlıdır. 
B) Gelir düzeyi ile doğru yönlü olarak değişir. 
cı Gelir düzeyi ile ters yönlü olarak değişir. 
D) Faiz oranı ile doğru yönlü olarak değişir. 
E) Faiz oranının birfonksiyonudur. 
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