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1. Monelarlst yaklaşıma göre ekonomık 
Istikrarın sağlanması ıçın uygulanması 

gereken politika a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al işgücü ücretleri düşüıülmelidir. 
Bl Toplam talep arttınlmalıdır. 
CL Paıa alZl sabit oıanda artlınlmalıdır. 
Dl Devlet, kamu haıcamalannı arttırmalıdır. 
El Devlet, kamu haıcamalannı azaRmalıdır. 

2. Uzun dönemde artan para arzının sadece 
enflasyon oranını belirlayecaği düşüncesi 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

Al Post Keynesyen 
Bl Kolleklivist 
CL Çağdaş Keynesyen 
Dl Menetanst 
El Yeni Keynesyen 

3. Aşağıdakilerden hangisi yenı klasik 
yaklaşımm temel varsayımları arasmdadır? 

Al Piyasa temizlenmesi 
Bl Uyumlu beklentiler 
cı Paıa aldanması 
Dl Likidite tuzağ i 
El Maliye pollikasının etkinliği 

4. Tam istihdam bütçe fazlası ölçüsüne göre, 
eğer bütçe lam istihdam düzeyinde fazla ise 
maliye politikasının etkisi a~ağıdakilerden 
hangisi olur? 

Al Bağımlı 
Bl DaıaRıcl 
CL Otomatik 
Dl Genişletici 
El Etkisiz 

A 2 

5. Maliye politikasının uzun dönemli amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ekonomik büyümeyi sağlamak 
Bl Dış ticaret dengesini sağlamak 
CL Fiyat istikıannı sağlamak 
Dl Stagflasyonla mücadele etmek 
El Durgunlukla mücadele etmek 

6. Ofonom tüketimin tanımı a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Ma~inal tüketim katsayısına bağlı olan 
tüketim miktarı 

B) Transfer harcamalarının tüketima ayrılan 
kısmı 

CL Yaşam boyu gelire bağlı olan tüketim 
miktarı 

Dl Vergi sonıası kullanılabilir geli18 bağlı olan 
tüketim miktarı 

El Kullanılabilir gelir düzeyinden bağımsız olan 
tüketim miktarı 

7. Enflasyon ve 
açıklayan 

hangisidir? 

i~sizlik arasındaki ters ili~kiyi 
kavram aşağıdakilerden 

Al Stagflasyon 
Bl Friksiyonel i""izlik 
CL Eksik istihdam 
Dl Philips eğrisi 
El Tam istihdam bütçe fazlası 

8. Keynesyen yakla~ımda tüketim neyin 
fonks iyonudur? 

A) Kamu harcamalannın 
Bl Kullanılabilir kişisel gelirin 
cı Gelece~e il~kin beklentilerin 
Dl Yaşam boyu gelirin 
E) Yatınm miktarının 
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9. Harcama 
arasindakı 

hangisidir? 

çarpanı ile transfer çarpanı 
farkın nedeni aşağıdakilerden 

A) Kamu harcamalannın ilk etkisinin tasamıf 
üzerine olmasıdır. 

B) Kamu harcamasından yaraıtananlann 
gelirterinin (1-c) kadann. tasanuf etmeleridir. 

cı Madinal tüketim eğiliminin büyük olmasıdır. 
D) Tıansfer haıcamalannın ilk etkisinin gelir 

üzerinde olmasıdır. 
E) Transfer harcamasından yararlananlann 

gelirterinin (1-c) kadann. tasanuf etmeleridir. 

10. IS - LM analizinde aşağıdaki unsurlardan 
hangisi yok1ur? 

A) Para talebi 
B) Yatınm 
C) ücret ve maaşlar 
D) Tasamıf 
E) Para alZl 

11. IS-LM analizinde para arzı arbşının sonucu 
a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) LM eğrisi sola, iS eğrisi sağa kayacaktır. 
B) IS eğrisi sola kayacaktır. 
cı LM eğrisi sola kayacaktır. 
D) IS eğrisi sağa kayacaktır. 
E) LM eğrisi sağa kayacaktır. 

12. Toplam arz eğrisinin yatay Olduğu bir 
durumda toplam talep artlşmın ekonomi 
üzerindeki etkisi ne yönde olacaktır? 

A) üretim ve istihdam değ ;şmemekte, fıyat 
düzeyi artmaktadır. 

B) Hem üretim ve istihdam artmakta hem de 
fıyat düzeyi yükselmeldedir. 

C) üretim ve istihdam artmakta, fıyat düzeyi 
değişmemektedir. 

D) üretim ve istihdam düşmelde, fıyat düzeyi 
değişmemektedir. 

E) üıstim ve istihdam artmakta, fıyat düzeyi 
düşmektedir. 
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13. Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz 

esneklığının sonsuz olduğu, yanı LM eğrisinin 
yatay eksene paralelolduğu durumda gelır 
düzeyi hangi politika yardımıyla artırılabilir? 

A) Paıa polilikası 
B) istihdam polilikası 
cı Borçlanma polilikası 
D) Döviz polilikası 
E) Maliye politikası 

14. Toplam talep-toplam arz modeli hangi amaçla 
kullanılan bir araç dIği'dir? 

A) Fiyat düzeyi ve enflasyon oıanını belirlemek 
B) Veıgi oıanlarını belirlemek 
cı Çıktı miktanndaki dalgalanmalan önlemek 
D) Işsizliğ i azaHmak 
E) Ekonominin büyüme trendini incelemek 

15. Arz eğrisinin orta alanında toplam taleptekl 
bir artı~ a~ağıdaki etkilerden hangisine 
neden olur? 

A) Sadece fiyatlar artar. 
B) Hem gelir hem fıyatlar azalır. 
cı Sadece gelir artar. 
D) Hem gelir hem fıyatlar artar. 
E) Fiyatlar artar gelir azalır. 

16. Servet vergilerinin otomatik istikrar gücü için 
a~ağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Hemen hemen hiç yoktur. 
B) Gelir veıgisinden daha fazladır. 
cı Çok yüksektir. 
D) Kurumlar veıgisinden yüksektir. 
E) Katma değerveıgisi ile aynıdır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 AS 3401-A 

17. Bir ekonomide bir verginin otomatik istikrar 
sağlayıcı gücü neye bağlıdır? 

A) Veıginin sab~ tarifeli olmasına 
B) GSMH'daki değişikliklere göre veıgi 

hasılatının esnekliğine 

C) Veıginin azalan tarifeli olmasına 
D) Vergi oranının yüksek olmasına 
E) Veıginin yüksak gelir sahiplerinden 

alınmasına 

18. Ekonomide bir istikrarsızlığın ortaya 
çıkmasıyla, bir mali işlem için harekete 
geçme karan arasındaki gecikmeye ne ad 
verilir? 

A) Ölçme gecikmesi 
B) Tepki gecikmesi 
cı Politika gecikmesi 
D) Tanıma gecikmesi 
E) Uygulama gecikmesi 

19. Toplam talebi kısmak amacıyla, aşağıdaki 
vergilerden hangisi daha başarılıdır? 

A) Dolaylı veıgiler 
B) Dolaysız veıgiler 
cı Seıvet veıgileri 
D) GümlÜk veıgileri 
E) Baş veıgisi 

20. ~ağıdakilerden hangisi şiddeUi enflasyonun 
sonuçlarından biri değildir? 

A) Gelirdağılımının bozulması 

B) Ekonomideki nisbi fiyat yapısının bozulması 
C) Faiz oıanlarının yükselmesi 
D) Tanzi etkisinin ortaya çıkması 
El Uzun dönemli yatınmlar artar 
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21. Yükselen faiz oranı nedeniyle marjinal 

yatırımların piyasadan çekilmesine ne ad 
verilir? 

A) Tam çarpan etkisi 
B) i kame etkisi 
C) Dışlama etkisi 
D) Fisher etkisi 
E) çarpan etkisi 

22. Stagflasyona karşı önerilen ve 
akademlsyenler arasında da ilgi gören ancak 
hiç uygulama şansı bulamamış öneri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretim teşvikleri 
B) Veıgi temelli gelir pol~ikaları 
cı i ndeksierne 
D) Para pol~ikası 
E) Geli~er pol~ikası 

23. ~ağıdakilerden hangisi tüketim vergilerinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Gelir kaışısında gerileyen oıanlıdır. 
B) Duıgunluk dönemlerinde telS etki yaıatır. 
cı Toplanması zor ve maliyetlidir. 
D) Veıgi adaletini olumsuz etkiler. 
E) Talep emici özelliğe sahiptir. 

24. ~ağıdakilerden hangisi toplam talep 
bileşiminde sürekli değişikliklere neden olan 
olgulardan biri değildir? 

A) Demogıafık yapıdaki değişiklikler 

B) Yeni ülÜnlerin gel~tirilmesi 
C) Tüketici zevklerinin değişmesi 
D) Tüketici tercihlerinin değişmesi 
E) Yatınmcıların ekonomik duruma ilişkin 

görüşlerinin değişmesi 
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25. ~ağıdakilerden hangisi gelirler politikasına 
bır örnek değildir? 

Al Fiyat tavanıarı koymak 
Bl Fiyatlan dondunnak 
CL Fiyat ve ücreııeri aza~mak IÇın fınna ve 

sendikaları ikna etmeğe çalışmak 
Dl Veıgi oranlarını değiştinnek 
El ücretleri dondunnak 

26. Sürekli ve geçıcı bütçe açıkları ayrımını 
kullanan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Keynesyen yaklaşım 
Bl Arz yanlı yaklaşım 
cı Yeni Keynesyen yaklaşım 
Dl Manetarist yaklaş ım 
El Neo-klasik yaklaşım 

27. Keynesyen yaklaşıma göre, bır ekonomideki 
kişilerin çoğunun miyop ve likidite smırlı 
oldukları varsayım i albnda, toplam talep 
aşağıdakilerden hangisindeki değişikliklere 
karşı çok duyarlıdır? 

Al Veıgi oranları 
Bl Cari gelir 
CL Kullanılabilirgelir 
Dl Sennaye birikimi 
El Tüketim 

28. Bir ekonomide ekonomik birimlerin tüketim 
ve tasarruf kararlarını verirken tüm yaşam 
boyu gelirlerini dikkate aldıklarını ileri süren 
görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Neoklasik gölÜŞ 
Bl Yeni keynesyen gölÜ Ş 
CL Rasyonel beklentiler gölÜşü 
Dl Ricardiyan gölÜŞ 
El Post Keynesyen gölÜŞ 

A 5 

A 
29. Geçici bir vergi azalmasının toplam talep 

üzerınde il!! ve l!iiıdi!!. bır etkı yaratacağını 
öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Keynesyen yaklaşım 
Bl Neo-l<.lasik yaklaş ım 
CL Ricardian yaklaşım 
Dl Yeni Keynesyen yaklaşım 
El Monetarist yaklaşım 

30. ~ağıdakilerden hangisi dış ticaret fazlasına 
ulaşma politikalanndan biri değildir? 

Al i hracat teşvikleri koymak 
B) Emisyan miktannı artırmak 
cı ithalata yüksek veıgi ve katalar kaymak 
Dl Ekonomik faaliyet düzeyini dara~mak 
El Döviz kulU ayaı1amaları yapmak 
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