2005 KPSS ktisat Sorular
1.Klasik sistemde dengenin sa lanmas için
temel ko ul nedir?
Ücret ve fiyat esnekli i
2- Genel denge teorisinin kurucusu kimdir?
Walras
3. çi say s / verimlik
1 10
2 25
3 45
4 35
çi say s kaçtan kaça geçerken verimlik
dü mü tür?
Cevap: 3 den 4 e
Not=say lar tahmini yaz lm t r.
4. Fiyat tüketim do rusu üzerinde ne
gerçekle ir?
Bütün gelir harcan r fayda maksimize edilir
(Bu ktan emin de ilim)
5.Fiyat elastikiyeti sorusu?
Talep denklemi verilmi . Fiyat verilmi . Fiyat
elastikiyeti isteniyor.
Cevap -0.25
6. IS sa a kayarsa ne olur?
Hem gelir hem faiz artar
7. Para arz art sonucu a a daki
durumlardan hangisi gerçekle ir?
LM e risi sa a do ru kayar
8. Cambridge denklemi klasik miktar
denklemine hangi özde likle çevrilir?
v=1/k
9. m=100 k= verilmi t verilmi p isteniyor?

13. Ödemeler bilançosu ile ilgili
a a dakilerden hangisi dengeyi verir?
Cari i lemeler dengesi+sermaye i lemleri+net
hata noksan=0
14. Türkiye sanayisi için a a dakilerden
hangisi do ru de ildir?
a) özel sektör tüketim mal üretir
b) kamu sektörü yat r m mal üretir
c) firmalar n enerji finansman s k nt s vard r
15. ktisadi kar ve üretici art

ili kisi?

16. Philips e risi ile ilgili bir soru?
17. y verilmi , tasarruf fonksiyonu verilmi ,
c isteniyor?
Cevap=55
18. A a dakilerden hangisi ihracat te vik
için kullan lmaz?
ç rekabeti art rmak
19.Petrol fiyatlar artarsa ne olur?
Fiyat artar yat r m ve gelir dü er
20. Para arz artarsa ne olur?
Toplam talep sa a kayar arz de i mez
21. Sabit kurda s nin sa a kaymas sonucu
ne olur?
Gelir artar.
22. Marjinal tasarruf e ilimi sorulmu
oldukça basit aç k de erler verilmi ?
Tüketim 0.5 bulunuyor tasarrufta 0.5
23. 2003 enflasyon oran kaçt r?
Bu soruda bir dönem önceki enflasyonu
kullanarak bu dönemdeki enflasyon oran
bulunuyor.

Cambridge denklemi m=p.k.t oldu undan
Cevap: 25

2003 enflasyonu-2002 enflasyonu/ 2002
enflasyonu
15.3

10.Bankalar n pasifinde a a dakilerin
hangisi yer al r?
Mevduat

24. A a dakilerden hangisi büyümeyi
art rmaz?
sizli in azalmas

11. 400 vadesiz mevduat
zorunlu mevduat oran %25
toplam mevduat 150 ise
serbest rezerv ne kadard r?

25. Dü ük mallarda gelir ve ikame etkisinin
yönleri nedir?
gelir - ikame + i aretli

Cevap: 50
12. Yoksulluk k s r döngüsü teorisi kime
aittir?
Nurkse

26. X mal fiyat artarken Y mal talebi
azal yor ise?
Tamamlay c mallard r

27. Xmal n n Y ile ikame edilmesini nas l
ifade edebiliriz?
MUx/MUy
28. Eme in sermaye ile ikame edilmesini
denklem ile gösteriniz?
MVk. Pl=MVl. Pk
29. Emek sermaye ikame oran 20 eme in
fiyat 10 ise sermaye fiyat ?
0.5
30. Merkez bankas faiz hedeflerse lm
e risinin ekli nas l olur?
Yat k
31. Oligopolü rakibin üretimi
de i tirmeyece inden hareketle aç klayan
iktisatç m z kimdir?
Cournot
32. 1930 lar n hakim ekonomi politikas ?
Keynesyen iktisat
33. Laffer e risi neyi anlat r?
Vergi oran ve has lat aras ndaki ili kiyi
34. "Tekelci güç"? nedir ?
Fiyat marjinal maliyet üzerinden belirleyen
firma
35. Ortalama maliyet e risinin hangi
yerinde iktisadi kar vard r?
Pozitif e imli k s m(tereddüt var)
36. Bir ülkenin paras de erlendi ne olur?
thalat artar
37. Parasal taban ve para arz ili kisinden
a a dakilerden hangisine ula labilir?
Parasal taban çarpan
38. Faiz düzeyi hane halk n n bekledi i
normal düzeyin alt na dü erse ne
gerçekle ir?
Spekülatif para talebi artar
39. Para talebinin fonksiyonu içerisinde
neler vard r?
Gelir faiz
40. Para’ n likit olmas neyi sa lar?
De er saklama ve de i im arac olmas n

