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4. x malı miktarının yatay eksende gösterildiği bir
durumda, gelir-tüketim eğrisi dikey ise x malına
ait talebin gelir esnekliği değeri kaçtır?

1. Büyüme Kutupları’nın, altyapı yatırımları ve dışsal
ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle
kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) F. Perroux

B) G. Myrdal

C) N.S. Buchanan

D) H.B. Chenery

A) -2

B) -1

C) 0

D) 1

E) 2

E) W. Balenson

5. Malın fiyatındaki bir azalmanın ortaya çıkaracağı
gelir etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Malın tüketilen miktarında daima bir artışa neden
olur.
B) Düşük mal olması durumunda malın tüketilen
miktarında bir artışa neden olur.

2. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılardan biri
değildir?
A) L. Walras

B) A. Smith

C) D. Ricardo

D) J.S. Mill

C) Giffen malı olması durumunda malın tüketilen
miktarında bir artışa neden olur.
D) Normal mal olması durumunda malın tüketilen
miktarında bir artışa neden olur.

E) K. Marx

E) Fiyatta bir azalma olduğunda ikame etkisiyle
aynı yönde bir etki olur.

6. Buğday üretiminde kullanılan gübre için azalan
verimler yasasının geçerli olduğu bir durumda,
diğer değişkenler sabitken gübre miktarının iki
katına çıkması aşağıdakilerden hangisine neden
olur?

3. İki mallı bir ekonomide fiyatlar ve tüketicinin geliri
iki kat arttığında bütçe doğrusunda meydana gelecek değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde
bir artış olur.

A) Ortalama maliyeti azaltır.
B) Üretim miktarını azaltır.

B) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde
bir azalma olur.

C) Marjinal maliyeti azaltır.

C) Bütçe doğrusunun eğimi azalabilir veya artabilir.

D) Üretim miktarını iki kattan daha fazla artırır.

D) Bütçe doğrusunda herhangi bir değişiklik olmaz.

E) Üretim miktarında iki kattan daha az artış yaratır.

E) Bütçe doğrusunda meydana gelecek değişikliği
bilebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu

7. Eşürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması
durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TC = 20 + 0,2y2 olduğu durumda malın piyasa
fiyatı da 20 ise firmanın kârı kaçtır?

A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal
teknik ikame oranı azalır.

A) -20

B) 60

C) 120

D) 240

E) 480

B) Emek ve sermaye girdileri arasında tam ikame
edilebilirlik vardır.
C) Emek için azalan marjinal verimler yasası işlerken sermaye için bu durum söz konusu değildir.
D) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
E) Üretimin tamamen emek veya tamamen sermaye girdisi kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkündür.

11. Bir futbol takımı, kadın seyircilere 20, erkek seyircilere 30 YTL’den bilet satmaktadır.
Bu futbol takımının uyguladığı fiyat farklılaştırması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması
B) İkinci derece fiyat farklılaştırması
C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması

8. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q = 4L1/2K1/2 ,
emeğin fiyatı 5 ve sermayenin fiyatı 20 ise 200
birimlik üretimi minimum maliyetle gerçekleştirebilmek için firmanın istihdam etmesi gereken
emek miktarı kaçtır?
A) 25

B) 50

C) 100

D) 200

D) Blok fiyat farklılaştırması
E) Çift taraflı tarife yoluyla fiyat farklılaştırması

E) 400

9. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir
firmanın kullandığı girdilerin fiyatlarının artması
sonucu marjinal maliyet eğrisi ve üretim miktarı
nasıl değişir?
Marjinal maliyet eğrisi

12. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir
firmanın talep eğrisi, yeni firmaların piyasaya girmesi sonucu nasıl değişir?

Üretim miktarı

A)

Yukarı kayar

Artar

B)

Yukarı kayar

Azalır

C)

Aşağı kayar

Artar

D)

Aşağı kayar

Azalır

E)

Aşağı kayar

Değişmez

A) Sola kayar.

B) Sağa kayar.

C) Yatay hale gelir.

D) Dikey hale gelir.

E) Etkilenmez.

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Stackelberg oligopol modelinde, lider firmanın
takipçi firmaya göre bir avantaja sahip olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik
oranının hesaplanmasında kullanılır?

A) Liderin, rakibi üretim düzeyini belirleyinceye kadar beklemesi ve kendi üretim düzeyine ondan
sonra karar vermesi

A)

⎡(İşsiz sayısı/Toplam nüfus)⎤ x100
⎣
⎦

B)

⎡(Çalışanlar − İşsizler ) /İş gücü⎤ x100
⎣
⎦

C)

⎡(İş gücü − Çalışanlar ) /İş gücü⎤ x100
⎣
⎦

D)

⎡(Çalışanlar − İş gücü) /Çalışanlar ⎤ x100
⎣
⎦

E)

⎡(Çalışanlar/Toplam nüfus)⎤ x100
⎣
⎦

B) Liderin bir limit fiyat belirleyebilmesi
C) Liderin tekelci bir firmanın üretim düzeyine özdeş
bir üretimi gerçekleştirmesi
D) Lider ve takipçi firmaların üretim düzeylerini eş
anlı olarak belirlemesi
E) Liderin üretim düzeyine karar veren ilk firma
olması

17. Enflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
14. İki tüketicinin yer aldığı bir ekonomide sözleşme
eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya
hareket edilmesi sonucunda, tüketici faydaları
açısından aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A) Hane halkının en fazla tükettiği malların fiyatlarının yükselmesidir.
B) Hane halkının en fazla tükettiği mal ve hizmet
sepetinin fiyatının yükselmesidir.

A) Her iki tüketicinin durumu da kötüleşir.

C) Bütün malların fiyatlarının yükselmesidir.

B) Tüketicilerden birinin durumu kötüleşirken
diğerinin durumu daha iyiye gider.

D) Bütün mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının
yükselmesidir.

C) Her iki tüketicinin durumu da iyileşir.

E) Önceden belirlenmiş bazı malların fiyatlarının
yükselmesidir.

D) Ekonomideki bazı mallar daha pahalı hale
geleceğinden, tüketicilerin durumu iyiye ya da
kötüye gidebilir.
E) Tüketicilerin zevk ve tercihleri değişmiş olacağından, durumları iyiye ya da kötüye gidebilir.

18. Tüketim fonksiyonunun yer aldığı grafikte, tüketim doğrusunun bir bütün olarak yukarı kayması,
tüketici kararları açısından ne anlama gelir?

15. Klasik iktisada göre aşağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?

A) Marjinal tüketim eğilimlerini değiştirdikleri

A) Her arz kendi talebini yaratır.

B) Gelirleri azaldığından tasarruflarını azalttıkları

B) Toplam gelirdeki değişmeler para talebini
etkilemez.

C) Gelirleri arttığından tasarruflarını artırdıkları

C) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli
değişken, efektif taleptir.

D) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme
sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını
azalttıkları

D) Toplam çıktı düzeyini belirleyen değişken, para
arzıdır.

E) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme
sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını
artırdıkları

E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî
geliri etkiler.

Diğer sayfaya geçiniz.
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19. Hane halkı gelirleri ile tüketim harcamaları arasındaki
ilişkiyi gösteren bir fonksiyona göre, hane halkı gelirindeki her 1 birimlik artış, hane halkı harcamalarında
0,80 birimlik bir artışa yol açmaktadır.
Bu durumda, harcamalarda 500 birimlik artışın
ortaya çıkabilmesi için hane halkı gelirlerinde kaç
birimlik artış olmalıdır?
A) 400

B) 425

C) 500

D) 575

22. IS eğrisi üzerinde, devlet harcamaları ve vergilerin değişkenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir.
B) Devlet harcamaları sabittir, ancak vergiler
değişebilir.
C) Vergiler sabittir, ancak devlet harcamaları
değişebilir.

E) 625

D) Devlet harcamaları değişebilir, ancak vergiler
hakkında bir şey söylenemez.
E) Hem devlet harcamaları hem de vergiler
değişebilir.

23. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasındaki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

20. Diğer koşullar sabitken, Keynesçi çarpan analizine göre, marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu
bir durumda hem devlet harcamalarında hem de
vergilerde ortaya çıkacak 5 birimlik bir düşüşün
millî gelir üzerindeki net etkisi nasıl olur?
A) 20 birim artar.

B) 20 birim düşer.

C) 5 birim artar.

D) 5 birim düşer.

A) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin dikey
toplamıdır.
B) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin yatay
toplamıdır.
C) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin
ağırlıklı ortalamasıdır.

E) Eski düzeyinde kalır.

D) Toplam talep eğrisi, gelir miktarı değiştirilerek
piyasa talep eğrilerinin kaydırılmasıyla elde
edilir.
E) Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri
arasında bir ilişki yoktur.

24. Hükûmet harcamalarının GSYİH içerisindeki payı
azaldığında, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme olasılığı en fazladır?

21. Kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu
C = 100 + 0,8(Y - T ) ise devlet harcamaları
çarpanı kaçtır? (C:tüketim, Y:gelir, T:vergiler)
A) 0,8

B) 1,25

C) 4

D) 5

A) Yalnızca tüketimin GSYİH içindeki payının
düşmesi

E) 8

B) Yalnızca net ihracatın GSYİH içindeki payının
düşmesi
C) Yalnızca yatırımların GSYİH içindeki payının
düşmesi
D) Yatırımların ve tüketimin GSYİH içindeki paylarının düşmesi
E) Yatırımların ve net ihracatın GSYİH içindeki
paylarının değişmemesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,7 iken
net ihracat (ihracat ithalat farkı) 100 birim azalırsa
çoğaltan sürecinin ikinci aşamasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

28. Paranın miktar teorisine göre para talebi aşağıdakilerin hangisinde verilenlere bağlıdır?
A) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı
B) Nominal gelir, faiz oranı

A) Toplam harcamalardaki 100 birimlik bir düşüş,
gelirde 70 birimlik bir düşüşe yol açar.

C) Reel gelir, faiz oranı

B) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam
harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar.

D) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi
E) Fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı

C) Toplam harcamalardaki 70 birimlik bir düşüş,
gelirde 49 birimlik bir düşüşe yol açar.
D) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam
harcamalarda 100 birimlik bir düşüşe yol açar.
E) Gelirdeki 70 birimlik bir düşüş, toplam
harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar.

29. Halkın elindeki para miktarı 500 milyar YTL ve
halkın elde tutmak istediği paranın mevduatlarına
oranı da 0,4 ise para arzı kaç milyar YTL’dir?

26. Bir ekonomide 2004 yılında, nominal GSYİH’nin
büyüme oranı % 4, enflasyon oranı % 3 ve bütçe
açığının kamu borçlarına oranı da % 3 düzeyinde
gerçekleşmiştir, faiz dışı fazla yoktur.

A) 500

B) 600

C) 700

D) 750

E) 800

Buna göre, bu ekonomide 2004 yılında kamu
borçlarının nominal GSYİH’ye oranı nasıl değişmiştir?
A) % 3 artmıştır.
B) % 2 azalmıştır.
C) % 2 artmıştır.
D) % 1 azalmıştır.
E) % 1 artmıştır.

30. Para talebi Md=5000-5000r+Y olarak verilen bir
ekonomide, millî gelir 2500 birim, merkez bankasının belirlediği para arzı da 5000 birim ise, denge
faiz oranı (r) yüzde kaçtır?

27. Para arzı eğrisi, faiz oranını gösteren dikey eksene paralel olduğunda, para talebi para arzından
düşükse para piyasası dengesinin sağlanması
için nasıl bir değişmenin olması gerekir?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

A) Faiz oranının düşmesi, para talebi miktarının
artması
B) Faiz oranının düşmesi, para arzı miktarının
artması
C) Faiz oranının artması, para arzı miktarının
düşmesi
D) Faiz oranının artması, para talebi miktarının
düşmesi
E) Faiz oranının artması, hem para arzı miktarının
hem de para talebi miktarının aynı anda düşmesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. Merkez bankasının reeskont oranını belirli bir
miktar düşürmeyi hedeflediği bir durumda,
parasal taban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

34. Faiz oranı % 10 olan, bir yıllık vadeli, 100 YTL
itibari değerli bir tahvilin satış fiyatı kaç YTL’dir?
A) 90,91

B) 95,27
D) 103,11

A) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar yüksekse
parasal tabandaki artış o kadar fazla olur.

C) 100
E) 107,2

B) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar düşükse
parasal tabandaki artış o kadar fazla olur.
C) Para çoğaltanı ne kadar küçükse parasal
tabandaki artış o kadar az olur.
D) Halkın elindeki paranın mevduatlara oranı ne
kadar düşükse, parasal tabandaki artış o kadar
fazla olur.
E) Para talep eğrisinin eğimi parasal tabanın
büyüklüğünü etkilemez.

35. Marshall-Lerner koşuluna göre, sabit döviz kuru
piyasasında istikrar sağlanabilmesi için aşağıdaki
koşullardan hangisi gerçekleşmelidir?
( Em ithal mallarının yurt içi talep esnekliği, E x ihraç
mallarının yurt dışı talep esnekliğidir.)

32. IS-LM modeline göre, genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte
uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya
çıkar?
A) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi artar.
B) Faiz oranı artarken millî gelir düzeyi azalır.
C) Faiz oranı kesinlikle artar, ancak millî gelir
düzeyinin nasıl değişeceği belirsizdir.

A) Em + E x > 1

B) Em + E x < 1

C) Em + E x ≥ 1

D) Em − E x ≥ 1
E) Em + E x ≤ 1

D) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi azalır.
E) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz
oranının nasıl değişeceği belirsizdir.

33. Fiyatlar genel düzeyi (P), reel gelir (y), para arzı
(M) ve paranın dolanım hızı (V) arasında bir ilişki
kuran mübadele denklemine göre, paranın dolanım hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Py-M

B) Py
D) MPy

C) Py / M
E) M / Py

Diğer sayfaya geçiniz.
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36. İki ülke ve ticarete konu olabilecek iki malın bulunduğu bir durumda uzmanlaşma ve uluslararası
ticaretin avantajları aşağıdakilerin hangisinde en
fazla olur?
A) Ülkelerden birisi bir malda teknolojik üstünlüğe
sahipken öteki ülke diğer malda teknolojik
üstünlüğe sahip olduğunda

39. Türkiye’de katma değer vergisi (KDV) uygulamasına hangi tarihte başlanmıştır?
A) 24 Ocak 1980

B) 1 Ocak 1985

C) 24 Aralık 1989

D) 16 Şubat 1994

E) 10 Aralık 1997

B) Ülkelerden birisi bir malda mutlak üstünlüğe
sahipken, öteki ülke diğer malda mutlak üstünlüğe sahip olmadığında
C) Her iki ülke de kendi ürettikleri mallarda mutlak
üstünlüğe sahip olduklarında
D) Ülkelerden birisi bir malda karşılaştırmalı
üstünlüğe sahipken öteki ülkenin diğer malda
karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmadığında
E) Ülkelerden biri bir malda teknolojik üstünlüğe
sahipken öteki ülke diğer malda mutlak üstünlüğe sahip olmadığında

37. Hızlı nüfus artışının ekonomik büyümeyi olumsuz
yönde etkilemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde
1990’lı yıllarda büyüme hızında görülen dalgalanmaların temel nedenlerinden biri değildir?

A) Hızlı nüfus artışı ile birlikte bağımlı nüfus sayısının azalması

A) Faiz oranlarındaki yükselme
B) İç ve dış talepte görülen değişmeler

B) Hızlı nüfus artışının, çalışan başına sermaye
miktarının artmasına neden olması

C) Tarımsal desteklemeler

C) Hızlı nüfus artışının, kamu yatırım harcamalarının altyapıdan, eğitim ve sağlık gibi alanlara
kaymasına neden olması

D) Ücret ve maaşlardaki gelişmeler
E) Kamu altyapı yatırımlarındaki artışlar

D) Hızlı nüfus artışının, tüketim harcamalarını artırırken tasarruf oranının da artmasına neden
olması
E) Hızlı nüfus artışının, GSMH artış hızından daha
fazla olduğunda yaşam standardını artırması

38. W.W. Rostow’a göre, kalkınmanın başlaması için
ekonomik yapıdaki ve eş anlı olarak da sosyal yapıdaki değişmeler hangi dönemde gerçekleşmelidir?

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Geleneksel toplum dönemi
B) Kalkışa hazırlık dönemi
C) Kalkış dönemi toplumu
D) Gelişen topluma geçiş dönemi
E) Olgunluk dönemi

Diğer sayfaya geçiniz.
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