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1. Değeri model içerisinde belirlenen değişkene 
ne ad verilir? 

Al Dışsal Değişken 

B) içsel Değişken 
C) Akım Değişken 
D) Cebirsel Değişken 
E) Stok Değişken 

2. Bir mala ilişkin gelir esneklik değeri birden 
küçük ise bu mala ne ad verilir? 

Al Düşük mal 
B) Rakip mal 
C) Lüks mal 
D) Tamamlayıcı mal 
E) Zorunlu mal 

3. Tüketicinin tükettiği malla bu tüketimden 
sağladığı fayda arasındaki ilişkiyi bir 
fonksiyonla ifade etmek mümkündür. Bu 
fonksiyona ne ad verilir? 

Al Yatırım fonksiyonu 
B) Fayda fonksiyonu 
cı Bütçe fonksiyonu 
D) Tüketim fonksiyonu 
E) Üretim fonksiyonu 

4. Bir malın üretiminde geçerli olan teknoloji 
yani, girdilerin birbirine oranı sabit kalmak 
koşuluyla, girdi miktarları arttığında,üretimin 
hangi hızla artacağını belirleyen kavrama ne 
ad verilir? 

Al Marjinal ürün 
B) Marjinal teknik ikame oranı 
cı Ölçeğe göre getiri 
D) Toplam ürün 
E) Ortalama ürün 
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5. Aşağıdaki formüllerden hangisi marjinal karı 

verir? 

Al TP = TR-TC 
B) AP = AR-AC 
C) TP = TR + TC 
D) MP = MR- MC 
E) MP = MR + MC 

6. i. 
ii. 
iii. 

Toplam sabit maliyet 
Toplam değişir maliyet 
Normal Kar 

Yukarıdakilerden hangileri kısa dönemde 
toplam maliyetleri oluşturan iLLE!. maliyet 
unsurlarındandır? 

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

7. Çok sayıda satıcı karşısında tek bir alıcının 
bulunduğu piyasa türüne ne ad verilir? 

A) Oligopol 
B) Monopolcü rekabet 
C) Monopol 
D) Monopson 
E) Tam rekabet 

8. Oligopolistik piyasa yapısında kullanılan 

modellerden biri olan dirsekli talep eğrisi 

modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al J.M.Keynes 
B) M.Friedman 
C) Paul Sweezy 
D) A. Smith 
E) Leon Walras 
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9. Kısa dönemde emek talep egrısının negatif 
eğimli çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ikame etkisi 
B) Çıktı etkisi 
C) ikame ve gelir etkisi 
D) Fiyat etkisi 
E) Gelir etkisi 

10. Üretim imkanları egrısıne herhangi bir 
noktadan çizilen teğetin eğiminin negatif 
işaretlisi neyi gösterir? 

A) Marjinal teknik ikame oranını 
B) Marjinal maliyeti 
C) Marjinal verimliliği 
D) Marjinal dönüşüm oranını 
E) Marjinal ikame oranını 

11. GSYiH'nın büyüme oranı ile işsizlik oranı 
arasındaki ilişkiye ne ad verilir? 

A) Büyüme oranı 
B) Doğal büyüme oranı 
cı Say yasası 
D) işgücü katılım oranı 
E) Okun yasası 

12. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi 
alanına girmez? 

A) Enflasyon oran i 
B) Büyüme oranı 
cı Bir endüstrideki istihdam 
D) Ödemeler bilançosu durumu 
E) işsizlik oranı 
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13. Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisada ait 

varsayımlardan biridir? 

A) Faktör piyasalarında tam rekabet koşulları 

geçerli değildir. 
B) Ekonomik birimler her zaman rasyonel 

davranmazlar. 
C) Mal piyasalarında tam rekabet koşulları 

geçerli değildir. 
D) Ekonomi tam istihdamda değildir. 
E) insanlar için para aldanımı söz konusu 

değildir. 

14. Yatırım tasarruf eşitliği Klasik iktisat 
teorisinde neyi belirler? 

A) Tüketim oranını 
B) Tasarruf oranını 
cı Büyüme oranını 
D) Faiz oranını 
E) Enflasyon oranını 

15. Bir ekonomide sermaye stokuna yapılan net 
ilavelere ne ad verilir? 

A) Gelir 
B) Tüketim 
C) Tasarruf 
D) Sermaye 
E) Yatırım 

16. Geçerli faiz oranında bireylerin borç 
alabilecekleri para miktarının 

sınırlandırılmasına ne ad verilir? 

A) Daralma 
B) Kredi tayınlaması 
cı Ahlaki tehlike 
D) Ters seçim 
E) Finansal kriz 
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17. Para arzındaki artış faiz oranını düşürmekte, 
faiz düşüklüğü yatırımları ve faize duyarlı 

harcamaları arttırmakta, dolayısıyla milli gelir 
artmaktadır; şeklinde ifade edilen görüş 

hangi sistemde geçerlidir? 

Al Monetarist sistemde 
Bl Yeni klasik sistemde 
cı Klasik sistemde 
D) Sosyalist sistemde 
E) Keynesci sistemde 

18. Mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle 
doğrudan değişim işlemine ne ad verilir? 

Al Fiyat 
Bl Takas 
cı Hesap birimi 
D) Servet aracı 
E) Değişim aracı 

19. Ekonomi likidite tuzağında ise milli geliri 
arttırma çabasında etkili olan politika 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sıkı para politikası 
Bl Sıkı maliye politikası 
cı Genişletici para politikası 
Dl Denk bütçe politikası 
E) Genişletici maliye politikası 

20. Para piyasasında denge koşullarını gösteren 
LM eğrisi hangi durumda sağa kayar? 

Al Fiyat düzeyindeki artış 
B) Para arzındaki artış 
cı Yeni finansal ürünlerden uzaklaşma 
D) Daraltıcı para politikası uygulaması 
E) Para talebindeki artış 
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21. J eğrisini aşağıdakilerden hangisi açıklar? 

A) Marshall - Lerner koşulu sağlanmasıyla 

oluşur. 

B) Genel denge koşulu sağlanmasıyla oluşur. 
C) Keynesyen denge koşulu sağlanmasıyla 

oluşur. 
D) LS - LM - BP denge koşulu sağlanmasıyla 

oluşur. 
E) AD - AS denge koşulu sağlanmasıyla 

oluşur. 

22. Sabit döviz kur sisteminde ülke parasının 

değerinin yükseltilmesine ne ad verilir? 

A) Enflasyon 
B) Depresyon 
C) Manipulasyon 
D) Revaluasyon 
E) Devaluasyon 

23. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde AD 
eğrisi sola kayar? 

A) Genişletici her türlü para politikası 

uygulandığında 

B) Transferler arttırıldığında 
C) Vergiler arttırıldığında 
D) Kamu harcamaları arttırıldığında 
E) Genişletici her türlü maliye politikası 

uygulandığında 

24. Friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik 

oranının toplamına ne ad veril ir? 

A) Doğal işsizlik oranı 

B) Reel ücret işsizlik oranı 
C) Yapısal işsizlik oranı 

D) Gizli işsizlik oranı 
E) Konjoktürel işsizlik oranı 
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25. Beveridge egrısı üzerindeki herhangi bir 
nokta 45 derecelik doğrunun alt bölgesi 
içinde yer alıyorsa bu ekonomi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Ekonomi canlanma süreci içindedir. 
Bl Ekonomi enflasyon süreci içindedir. 
C) Ekonomi gerileme süreci içindedir. 
D) Ekonomi aşırı ısınmıştır. 
E) Ekonomi tam istihdamdadır. 

26. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin 
kaynakları arasında :ıL!.!:. almaz? 

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

27. Tasarruf oranının artması, aşağıdaki 

gelişmelerden hangisine neden olmaz? 

A) Etkin emek birimi başına büyüme 
oranındaki geçici artışa 

B) Etkin emek birimi başına sermayenin 
artmasına 

C) Etkin emek birimi başına hasılanın 

azalmasına 

D) Etkin emek birimi başına tüketimin 
azalmasına 

E) Etkin emek birimi başına hasılanın 
artmasına 

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

A) Transferler 
B) Zorunlu karşılıklar 
C) iskonto oranı 
D) Altın ve döviz rezervleri 
El Açık piyasa işlemleri 
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29. 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 

30. Mal piyasası ( iS ) istikrarlı ve para piyasası 
(LM) istikrarsız ise Merkez Bankası'nın seçtiği 
hedef değişken aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faiz oranı 
B) Döviz kuru 
c) iktisadi büyüme 
D) Nominal GSYiH 
E) Enflasyon 
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