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1. "Sınırlı kaynaklarla insanlara maksimum tatmini 4. 
sağlayacak alternatifi seçmeye çalışan iktisatçı, 
bugün ne üretilip ne tüketildiğini gösteren 
rakamları inceler ve gelecekte bu rakamların 

nasıl değişeceğini kestirmeye çalışır. Ancak 
burada unutulmaması gereken nokta, iktisadın 
sadece rakamlarla uğraşmadığıdır." 

Yukarıdaki paragrafta iktisadı n hangi temel 
özelliği açıklanmıştır? 

A) iktisat analitiktir. 
B) iktisat, sermaye ve serveti inceler. 
cı iktisat, sosyal bir bilimdir. 
D) iktisat, insan davranışının sadece iktisadi 

yönünü seçip inceler. 
E) iktisat, malların tüketimi ile olduğu kadar 

üretimi ve dağıtımıyla da ilgilidir. 

2. Ekonominin temel konusunu aşağıdakilerden 
hangisi oluşturmaktadır? 

A) insanların mal ve hizmetlere sahip 
olabilmesi için seçim yapma 
zorunluluklarını n olması 

B) Mevcut kaynakların isteklerimizi aşması 
sonucu kıtlığın ortaya çıkması 

cı Kıt kaynakların nasıl kullanılacağı 

konusunda akılcı seçimlerin yapılması 
D) Yeni ürünler geliştirmek için sınırlı 

kaynakların birleştirilmesinin gerekmesi 
E) Finansal sermayenin fiziksel sermaye satın 

alabilmek için gerekli olması 

3. Ara tatilde çocuklarını Uludağ ya da Kartepe'ye 
tatile götürmek isteyen bir aile Kartepe'yi tercih 
etmiş ve Uludağ'daki tatilden vazgeçmiştir. 

Bu örnek aşağıdakilerden hangisi için 
açıklayıcı özellik taşımaktadır? 

A) Marjinal fayda 
B) Rasyonel davranış 
C) Toplam fayda 
D) Fırsat maliyeti 
E) Bedavacılık 
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CD X'in talep Y'nin Aylık 

başına edilen CD talep talep 
fıyat miktarı edilen CD edilen CD 

(adet) miktarı miktarı 
(adet) (adet) 

1 115 110 -

2 95 80 -
3 70 55 -
4 50 40 -
5 35 20 -

Verilen piyasa talep tablosunda aylık talep 
edilen CD miktarları (adet) aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir? 

A) 225,175,125,90,55 
B) 225,240,255,265,280 
C) 115,95,110,80,55 
D) 5,180,15,105,15 
E) 5,15,15,10,15 

5. Arz esnekliği sınıflandırılırken, 

aşağıdaki lerden hangisinde doğru eşleştirme 
yapılmıştır? 

A) e<1 ise inelastik arz - e =1 ise birim esnek 
arz - ES> 1 ise esnek arz 

B) ES<1 ise esnek arz - ES=1 ise birim esnek 
arz, e>1 ise inelastik arz 

cı E"<1 ise inelastik arz - e=1 ise sonsuz 
esnek arz - e>1 ise esnek arz 

D) ES<1 esnek arz - ES=1 ise sonsuz esnek arz -
ES> 1 ise esnek arz 

E) ES=Q ise birim esnek arz - ES=1 ise esnek arz 
- ES=cxı ise inelastik arz 

6. iktisatçının veriye dayanarak ekonomik 
davranış hakkında genel bir teori oluşturup, 
sonra oluşturduğu teoriyi test etmesine ne ad 
verilir? 

A) Analitik iktisat 
B) Rasyonel davranış 
cı Ekonomik teori 
D) Hipotez 
E) Ekonomik analiz 
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7. "Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı 

yükseldiğinde öteki malların fiyatlarına 

kıyasla bu malın nispi fiyatı artar. Tüketiciler 
fiyatı artan bu mal yerine fiyatı düşük kalan 
diğer malları tercih ederler." Bu davranışın 
yarattığı etki aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 

A) Fiyat etkisi 
B) Tüketim etkisi 
C) Talep etkisi 
D) Gelir etkisi 
E) ikame etkisi 

8. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat 
esnekliğini etkileyen faktörlerden biri 
değildir? 

A) Ürün için ikame edilebilirliğin derecesi 
B) Marjinal kar düzeyi 
C) Fiyat değişmelerinin geçiciliği ve sürekliliği 
D) Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi 
E) Malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği 

9. i. Firmaların fiyatı düşük bulmalarından dolayı 

üretimi kısmaları 
ii. Üretimi kısılan mala ilişkin kıtlık veya talep 

fazlası yaşanması 

iii. Tavan fiyatın bağlayıcı özelliğinin olması 

Devletin belirlediği tavan fiyat, denge fiyatının 
altında ise karşılaşılan sorunlar 
yukarıdakilerden hangileridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) i ve III 
E) II ve III 

10. Asgari ücret politikasında, denge durumunda 
gerçekleşen ücret düzeyinin asgari 
ihtiyaçları karşılayacak düzeyin altında 

gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine 
neden olur? 

A) Asgari geçim standartlarında değişikliğe 
B) Yüksek istihdam düzeyine 
c) Piyasa denge mekanizmasının 

başarısızlığına 
D) Düşük istihdam düzeyine 
E) Sosyal adaletsizliğe 
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A 
11. Belirli bir dönemde kullanılan alternatif girdi 

bileşimlerinin olası maksimum çıktı ile 
ilişkilendirilmesine ne ad verilir? 

A) Üretim 
B) imalat 
C) Ürün 
D) Üretim fonksiyonu 
E) Firma 

12. iktisadi analizde üretim faktörlerinden sadece 
bir tanesinin değiştirilmesine olanak tanıyan 
süreye ne ad verilir? 

A) imalat dönemi 
B) Üretim dönemi 
C) Uzun dönem 
D) Kısa dönem 
E) Artık dönem 

13. i. Ekonomik kar yoktur. Bu nedenle firmaların 
piyasaya girip çalışmalarını gerektiren hiçbir 
neden yoktur. 

ii. Firmalar fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu 
üretim düzeyinde faaliyette bulunurlar. 
Bunun dışındaki tüm üretim düzeyleri için 
firma karını maksimize veya zararını 

minimize edemez. 
iii. Firmaların fabrika büyüklüklerini 

değiştirmelerini teşvik edecek hiçbir neden 
yoktur. Firmalar minimum ortalama toplam 
maliyette üretim yapmak isterler. Uzun 
dönemde bunu gerçekleştirdikleri için başka 
fabrika kapasitesini kullanmak istemezler. 

Tam rekabet piyasasında uzun dönem 
dengesinin oluşabilmesi için gerekli koşullar 
ve dengenin sonuçları yukarıdakilerden 
hangileri ile ifade edilebilir? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 
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14. i. 
ıı. 

ııı. 

iV. 

Özel mallar 
Dışsal fayda yaratan özel mallar 
içsel fayda yaratan özel mallar 
Kamusal mallar 

Yukarıdakilerden hangileri bir ekonomide 
üretilen mallardır? 

A) i ve ii 
B) ii ve LV 
C) i, ii ve iii 
D) i, ii ve LV 
E) i, ii, iii ve LV 

15. Tam rekabet piyasasının genel bir 
değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Uzun dönemde tam rekabet piyasasında atıl 
kapasite oluşabilir. 

B) Firmalar, bir malın son birimini üretmenin 
maliyeti (MC), malın fiyatına eşit oluncaya 
kadar kaynak kullanırlar. 

C) Üreticilerin kar arayan faaliyetleri, 
tüketicilerin tatminierini maksimum düzeye 
çıkaran bir kaynak dağılımı ile sonuçlanır. 

D) Uzun dönemde firma, fiyatın minimum 
ortalama maliyete eşit olduğu üretim 
düzeyinde faaliyette bulunduğu için en etkin 
teknolojiyi kullanır. 

E) Firmalar minimum ortalama maliyette 
üretimde bulundukları için toplumun bütün 
kaynakları tam olarak kullanılır. 

16. ı. Genellikle doğal kaynak piyasalarında 

oluşturulduklarından etkili olamamaktadırlar. 
ıı. Kendi içinde yer alan firmaların elde ettikleri 

karı artırmak için, üretim miktarının 

azaltıldığı ve ürün fiyatlarının artırıldığı bir 
organizasyondur. 

ııı. Oligopolcüler bir tekelcinin elde ettiği bütün 
faydalardan yararlanmak için bir araya 
gelirler. 

Yukarıdakilerden hangileri kartel teorisi için 
glfçlfrli ifadlfllfrdir? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız II 
cı i ve II 
D) II ve III 
El I, II ve III 
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17. ot = Üretim faktörü miktarı 
~TR =Toplam gelirdeki değişim 
~Qf =Faktör miktarındaki değişim 

A 

Verilere göre marjinal urun geliri 
aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir? 

A) MRP= ~TR 
~Qı 

B) MRP = ~TR-~Qı 

cı MRP = ~TR+~Qı 

D) MRP = ~ TRxôQı 

E) MRP= ~TRmQ 
100 i 

18. iyi eğitim alan bir kişinin sağladığı fayda 
aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? 

Al Dışsallıkların içselleştirilmesi 

B) Dışsal fayda 
C) Marjinal sosyal fayda 
D) Marjinal sosyal maliyet 
El Bedavacılık 

19. ı. iş arayanların çok fazla zorlanmadan iş 
bulması 

ıı. Önemli ölçüde gelirlerin artması 
ııı. Fiyatla rı n nispeten istikrarlı bir seyir izlemesi 

1920'li yıllara gelinceye dek dünya 
ekonomisinde çok büyük sorunların 

yaşanmadığına ilişkin yukarıdakilerden 

hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
Dl ii ve III 
El I, II ve III 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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20. Devletin belirli bir organizasyon 

21. 

çerçevesinde çok sayıda üretilen mal ve 
hizmetlerle ilgili olarak gerekli ve ayrıntılı 

bilgileri toplayıp, bu verileri birleştirerek ve 
özetleyerek kamuoyuna açıklayabilmek için 
görevlendirmiş olduğu kamu kurumu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al SPK 
Bl Devlet Planlama Teşkilatı 
CL Türkiye istatistik Kurumu 
Dl Gelir idaresi Başkanlığı 
El Maliye Bakanlığı 

600 

500 
400 

E 200 
.N~ 
o.w 
~~ 

400 5 O 600 

GSMH (YL 

Grafikte toplam harcamaların GSMH'ya eşit 

olabileceği tüm olası noktaları ifade eden 45° 
derece doğrusu ve toplam harcamaları ifade eden 
AE doğrusu görülmektedir. 

Buna göre M noktası, K ve L bölgeleri için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

M 

Al Denge 

Bl Denge 

CL Üretimi 
Kısma 

Dl Stoklarda 
planlanmamış 

artış 

El Stoklarda 
planlanmamış 
düşüş 

K 

AE<Y 

AE<Y 

AE<Y 

AE<Y 

AE>Y 

L 

AE>Y 

AE<Y 

AE>Y 

AE>Y 

AE<Y 
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22. 

A 
ı. Mal ve hizmetlerin tüketimi için 

harcayabilirler. 
ıı. Tasarruf yapabilirler. 
ııı. Vergilerini ödeyebilirler. 

Hanehalklarını n elde ettikleri geliri kullanma 
tercihleri yukarıdakilerden hangileridir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i, ii ve iii 

23. Önemi Keynes tarafından özellikle 
vurgulanan ve milli hasılanın belirlenmesine 
ilişkin modern teorinin i.!l öneml i parçası 

olan araç aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Tasarruf fonksiyonu 
Bl Tüketim fonksiyonu 
cı Ortalama tasarruf eğilimi 
D) Dolaşım hızı 
E) Beşeri sermaye 

24. ı. Bir ekonomide yatırım ve tasarruf yapan 
ekonomik birimler genellikle farklıdır ve 
bunlar birbirlerinden farklı gerekçelerle 
yatırım ve tasarruf yapmaktadırlar. 

ıı. Makro ekonomik dengeye nasıl 

ulaşılabildiğini tespit etmek için toplam 
harcama fonksiyonundan yararlanılamaz. 

ııı. Klasik modelin "ücretler ve fiyatlar tam 
esnektir" şeklindeki varsayımları gerçekçi 
değildir. 

Yukarıdakilerden hangileri Keynes ve onu 
izleyenıerin klasik görüşe getirdikleri 
eleştirilerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız Ii 
cı i ve Ii 
Dl i ve IIi 
El Ii ve IIi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. ı. Elde edilen gelirin bir kısmının devlete vergi 
olarak aktarılması (TL 

ıı. Elde edilen gelirin bir kısmının yurt içinde 
üretilen mal ve hizmetlerin satın alınması 
için kullanılması (CL 

ııı. Elde edilen gelirin bir kısmının ithal edilen 
mal ve hizmetlere harcanması (IMl 

iV. Elde edilen gelirin bir kısmının tasarruf 
edilmesi (SL 

Yukarıdakilerden hangileri ülkede yaratılan 
toplam gelirin kullanılma biçimlerini 
göstermektedir? 

Al i ve ii 
B) ii ve LV 
CL i, ii ve iii 
Dl ii, iii ve LV 
E) i, ii, iii ve LV 

26. ı. 

ıı. 

ııı. 

Değer muhafaza aracı olma 
Değişim aracı olma 
Hesap birimi olma 

Yukarıdaki paranın fonksiyonlarından hangisi 
satın alma gücünün elde tutulmasına olanak 
sağlamaktadır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı Yalnız iii 
Dl i ve ii 
E) ii ve iii 

27. Keynesyen goruş, nominal gelirin sabit 
olduğu bir ortamda, para talebini (Md) 
aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonu 
olarak kabul eder? 

Al Faiz oranının 
B) Nominal gelirin 
CL Para arzının 
Dl Toplam harcamaların 
El Yatırım harcamalarının 

28. Diğer koşullar sabitken, olası her fiyat 
düzeyinde bir bireyin veya tek bir piyasanın 
satın almak istediği mal miktarı 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

Al Toplam harcamalar 
Bl Toplam talep eğrisi 
CL Piyasadaki talep eğrilerinin toplamı 
D) Reel sektör dengesi 
El Piyasa talep eğrisi 
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A 
29. 2008 mal gruplarına göre ithalatta 2..!!. önemli 

paya aşağıdakilerden hangisi sahiptir? 

Al Gıda maddeleri 
B) Kimyasal ürünler 
CL Makine 
Dl Tekstil 
El Petrol ve ürünleri 

30. Reel GSMH'da, bir önceki döneme göre 
meydana gelen yüzde artış oranına ne ad 
verilir? 

A) Fiyat indeksi 
B) Ekonomik büyüme oranı 
CL Kişi başına reel GSMH 
Dl Kalkınma oranı 

E) Verimlilik 

TEST BiTTi. 
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