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1. Marshall’ n iktisat teorisine yapm " oldu$u
temel metodolojik katk a"a$ dakilerden
hangisidir?
A) Nakdi maliyet ve reel maliyet ayr m
B) Rant benzeri kavram
C) Tüketici art
D) K smi denge analizi
E)Alternatif maliyet
Cevap: C
2. Keynesyen ktisadi yorumlanmas na
yönelik be" grup görü" içinde Hicks-Hansen
çizgisinde geli"en IS-LM aç klamas
a"a$ dakilerden hangisidir?
A) Ücret-fiyat yap $kanl klar
B) Esneklik kötümserli i (hidrolik Keynesçilik)
C) *rrasyonel beklentiler ve/veya kal c dinamik
dengesizlik
D) Dönemler aras koordinasyon bozuklu u
E) Para ve di er varl klar aras nda ikamenin yoldu u
Cevap: A
3. Otomobil ile benzin nas l mallard r?
A) Tamamlay c mallar B) *kame mallar C)
Ba ms z mallar
D) Zorunlu mallar
E) Dü$ük mallar
Cevap: A
4. Bir mal n fiyat nda meydana gelen,
%10'luk bir art " talep edilen miktar %25
oran nda azalt yorsa bu mal n talep esnekli$i
Has ld r?
A) S f r
B) Dü$ük esnek C) Birim esnek D)
Esnek E) Sonsuz esnek
Cevap: D
5. X mal n n, talep denklemi P = 10 – 0,2Q ve
arz denklemi P = 2 + 0,2Q seklinde ise denge
fiyat kaçt r?
A) 2
3)4
C)6
D) 7
E) 9
Cevap: C
6. Bir mala ait arz e$risinin sa$a do$ru
kaymas durumunda a"a$ dakilerden hangisi
meydana gelir?
A) Toplam gelir dü$er.
B) Toplam gelir artar.
C) Talep e risi esnekse toplam gelir artar,
D) Talep e risi esnek de ilse toplan gelir artar.
E) Arz e risi esnek de ilse toplam gelir artar.
Cevap: C

7. Bir mal n denge fiyat ile ilgili a"a$ daki
ifadelerden hangisi yanl "t r?
A) Talep artar ve arz azal rsa, denge fiyat yükselir.
B) Arz artar ve talep azal rsa, denge fiyat dü$er.
C) Talep azal r ve arz sabit kal rsa, denge fiyata dü$er.
D) Arz azal r ve talep sabit kal rsa, denge fiyat
yükselir.
E) Talep azal r re arz artarsa, denge fiyat yükselir.
Cevap: E
8. Yatay eksende g da, dikey eksende de
giyecek ve g dan n fiyat giyece$inkine göre
yükselmi"se bütçe do$rusu nas l de$i"ir?
A) Daha yatay hale gelir.
B) Daha dik hale gelir.
C) D $ar ya do ru kayar
D) Orijine do ru kayar.
E) Fiyatlarda gelir aras ndaki ili$kiye ba l olarak,
daha dik veya daha yatay hale gelir
Cevap: B
9. X mal n n, talep denklemi P = ? – 0,3Q ve
arz denklemi P = 2 + 0,2Q "eklinde ise denge
miktar kaçt r?
A) 10
B) 15
C)-20
D) 30 E) 45
Cevap: A
10. A mal n n talep e$risinin sa$a
kaymas n a"a$ daki ifadelerden hangisi
aç klar?
A) Tüketicilerin geliri azalm $t r ve olas her fiyat
düzeyimle
daha az A mal sat n almak istemektedirler.
B) A mal n n fiyat yükselmi$tir ve bunun sonucunda
tüketiciler
A mal ndan daha az sat n almak istemektedirler.
C) Üretim maliyetleri dü$tü ünden A mal n n arz
artm $t r,
D) A mal n n fiyat dü$mü$tür ve bunun sonucunda
tüketiciler
A mal ndan daha fazla sat n almak istemektedirler.
E) Tüketicilerin tercihleri A mal lehine de i$mi$tir
ve olas her
fiyat düzeyinde A mal ndan daha fazla sat n almak
istemektedirler.
Cevap: E
11. Mal fiyattan ve tüketici geliri yönünden,
herhangi bir mal için s radan (Marshallc )
talep fonksiyonu ile ilgili olarak
a"a$ dakilerden hangisi do$rudur?
A) *kinci dereceden homojen
B) Birinci dereceden homojen
C) Do rusal homojen
D) S f r na dereceden homojen
E) Homojenlik özelli i göstermez
Cevap: D
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12. Ali, fiyat 2TL olan X mal ndan 100 birim ve fiyat
4TL olan Y mal ndan 50 birim tüketmektedir.
X mal n n fiyat 5TL ye ve Y mal n n fiyat da
8 TL ye ç karsa ayn miktarda X ve Y mal
sat n alabilmesi için Ali'nin geliri kaç TL
artmal d r?
A) 350 S) 500 C) 600 D) 700 E) 1050
Cevap: B
13. Önceden saati 6 milyon TL’den haftada 40
saat çak " rken, "imdi saati 7 milyon TL
haftada 35 saat çal "an bir i"çi için
a"a$ dakilerden hangisi söz konusudur?
A) Gelir ve ikame etkileri birbirini götürmektedir,
B) *kame etkisi daha önemlidir.
C) Gelir etkisi daha önemlidir.
D) Gelir ve ikame etkileri ay n ölçüde önemlidir.
E) Her iki etkinin de önemli oldu u söylenemez.
Cevap: C
14. Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde
iktisadi kâr gerçekle"tiriliyorsa,
a"a$ dakilerden hangisi meydana gelir?
A) Üretim ve ürün fiyat dü$er, iktisadi kâr yok olma
e ilimine girer,
B) Üretim dü$er, ürün fiyat yükselir ve iktisadi kâr
yok olma e ilimine girer,
C) Üretim artar, ürün fiyat dü$er ve iktisadi kâr yok
olma e ilimine girer.
D) Üretim ve ürün fiyat artar, iktisadi kâr yok olma
e ilimine girer.
E) Üretim artar, ürün fîyata dü$er ve iktisadi kâr
yükselme e ilimine girer.
Cevap: C
15. Klasiklere göre devlet harcamalar n n
artmas a"a$ dakilerden hangisine neden
olur?
A) *hracat n artmas na
B) Toplam arz n dü$mesine
C) *thalat n artmas na
D) Yat r mlar n artmas na
E) Fiyatlar n artmas na
Cevap: E
16.Keynesyen teoriye göre
a"a$ dakilerden hangisi söz konusudur?
A) *$sizlik geçici bir olgudur,
B) Fiyatlar ve ücretler esnektir.
C) Say Kanunu geçerlidir.
D) Tasarruflar harcanabilir gelir düzeyiyle
do rudan ili$kilidir,
E) Denge faiz oran ndaki de i$iklikler her
zaman tasarruflar yat r mlara e$itler,
Cevap: D

17. Ya"amboyu gelir teorisine göre,
çal " lan y llar boyunca servet nas l
de$i"ir?
A) Art $ veya azal $ marjinal tüketim e ilimine
ba l d r,
B) Önce artar, sonra azal r.
C) Sabit kal r.
D) Zaman içinde artar.
E) Zaman içinde azal r.
Cevap: D
18.
0
-10
50
0
100
10
150
20
200
30
Bu verilere göre marjinal tüketim e$ilimi
kaçt r?
A) 0,80 B) 0,75
C)0,25 D) 0,20 E) 0,10
Cevap: A
19. Bir ekonomide Gayrisafi Yurtiçi Has la 6000 TL,
harcanabilir gelir 5100 TL ve bütçe aç 200 TL'dir.
Tüketim 3800 TL ve di" ticaret aç $ 100 TL
ise, tasarruf kaç TL olur?
A) 900 B) 1000 C) 1100 D) 1200 E) 1300
Cevap: E
20. A"a$ dakilerden hangisi üretim
olanaklar e$risinin sa$a kaymas na yol açar?
A) Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artmas
B) Kaynaklar n bir mal n üretiminden di erine
kayd r lmas
C) Okuma - yazma oran n n yükselmesi
D) Toplam nüfusun azalmas
E) Aktif i$gücünün azalmas
Cevap: C
21.
I. Yat r mlar
II.
Faiz oranlar
III.
Otonom vergiler
Keynesyen yakla" ma göre, para arz art "
yukar dakilerden hangilerini art r r?
A) Yaln z I
B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve
II
E) II ve III
Cevap: A
22. Gelir vergisi oranlan artt r ld $ nda
a"a$ dakilerden hangisi gerçekle"ir?
A) Gelir çarpan büyür.
B) Gelir çarpan küçülür.
C) Denge gelir düzeyi artar,
D) Kamu aç büyür.
E) Ödemeler dengesi aç olu$ur.
Cevap: B
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23. C = 20 + 0,9 (Y-T) ili$kisinde C tüketim, Y gelir,
T vergidir.
800 TL'lik harcanabilir gelir düzeyinde,
tasarruf kaç TL olur?
A) 18
B) 60
C) 80
D) 180
E) 740
Cevap: B
24. De$i"ken maliyet e$risi DM = 23 + Q +
7Q 2 ise marjinal maliyet e$risi nas ld r?
A) Negatif e imli
B) U biçiminde C)Yatay
D) Do rusal
E) Dikey
Cevap: D
25.
Yl

Nominal
GSMH (TL)

Fiyat Endeksi

1
2
3
4
5

550
560
576
586
604

140
135
120
117
108

Bu verilerin elde edildi$i bir ekonomide
a"a$ dakilerden hangisi söz konusudur?
A) Reel GSMH azalmaktad r.
B) Deflasyon ya$anmaktad r.
C) Nominal GSMH azalmaktad r,
D) Fiyatlar genel seviyesi yükselmektedir.
E) Reel GSMH azalmakta ve deflasyon
ya$anmaktad r.
Cevap: B
26. Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil
i"gücü 50 milyon iken 47 milyon i"çi istihdam
ediliyorsa, bu ülkedeki i"sizlik oran yüzde
kaçt r?
A) 3
B)6
C)7
D) 9
E) 10
Cevap: B
27. Durgun dönem dengesinde para arz ndaki
art ", hangi durumda enflasyonun artmas na
neden olmaz?
A) Para arz n n art $ h z ekonominin büyüme
h z na e$it veya alt nda oldu u zaman
B) Para arz n n art $ h z döviz kuru ara$ h z na
e$it oldu u zaman
C) Ekonominin büyüme h z para arz art $
h z ndan daha dü$ük oldu u zaman
D) Ekonominin büyüme h z faiz oran na e$it oldu u
zaman
E) Ekonominin büyüme h z döviz kutu art $ h z na
e$it oldu u zaman
Cevap: A

28. Lucas arz e$risinin geçerli oldu$u bir
ekonomide i"sizlik oran n n do$al düzeyin
alt na indirilebilmesi için a"a$ dakilerden
hangisi gerekir?
A) Para arz n n art r lmas
B) Para arz n n azalt lmas
C) Döviz kurunun önceden aç klanmas
D) Gerçekle$en enflasyonun beklenen enflasyondan
daha küçük olmas
E) Gerçekle$en enflasyonun beklenen enflasyondan
daha yüksek olmas
Cevap: E
29. A"a$ dakilerden hangisi para çarpan n art r r?
A) Ekonomideki belirsizlikler
B) Reeskont faiz oran ndaki dü$ü$
C) Reeskont faiz oran ndaki art $
D) Piyasa faiz oran ndaki art $
E) Döviz kurandaki art $
Cevap: B
30.Sadece para ve tahvilden, olu"an bir finansal
piyasada, paran n faiz getirisi s f r, tahvilin
beklenen getirisi tahvil faizi ile tahvilin beklenen
sermaye kazanc n n toplam na e"ittir.
Buna göre, a"a$ daki ifadelerden hangisi
do$rudur?
A) Faiz oranlar artt zaman tahvilin toplam getirisi
artar.
B) Faiz oranlan artt zaman tahvilin beklenen
sermaye kazanc artar.
C) Faiz oranlan, artt
zaman ekonomik birimler
biç para tutmaz,
D) Faiz oranlan dü$tü ü zaman tahvilin beklenen
sermaye kazanc artar.
E) Faiz oranlar dü$tü ü zaman ekonomik birimler
tahvil tutmaz.
Cevap: D
31. Aç k bir ekonomide fiyatlar ve di$er
de$i"kenler sabitken, k sa dönem faiz
oranlar n n artmas sonucu a"a$ dakilerden
hangisi meydana gelir?
A) Yerli para de er kazan r ve toplam talep azal r.
B) Yerli para de er kazan r ve toplam talep artar.
C) Yerli para de er kaybeder ve toplam talep artar.
D) Yerli para de er kaybeder ve toplam, talep azal r.
E) Döviz talebi artar,
Cevap: A
32. Esnek fiyat parasal modelin, ve
varsay mlar n n geçerli oldu$u durumda, di$er
de$i"kenler sabitken, a"a$ dakilerden hangisi
yerli paran n yabanc paralar kar" s nda de$er
kazanmas na neden olur?
A) Yurtiçi para arz ndaki art $
B) Yurtd $ para arz ndaki azalma
C) Yurtiçi faiz oranlar ndaki dü$me
D) Yurtd $ faiz oranlar ndaki dü$me
E) Yurtiçi reel gelirdeki azalma
Cevap: D
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33. Rezerv para, kaynak esas na göre hangi
unsurlardan olu"ur?
A) Net d $ varl klar ve net iç varl klar n toplam ndan
B) Emisyon ve net d $ varl klar n toplam ndan
C) Net iç varl klar ve döviz mevduat toplam ndan
D) Emisyon ve net iç varl klar toplam ndan
E) Dola$ mdaki para ve zorunlu kar$ l klardan
Cevap: A
34. Bütçe aç $ hangi yöntemle finanse edilirse
rezerv para miktar artmaz?
A) Merkez bankas ndan k sa vadeli avansla
B) Uzun vadeli d $ borçla
C) K sa vadeli d $ borçla
D) *ç borçla
E) Vergi gelirindeki art $la
Cevap: E
35. Türkiye'de devlet, günümüze kadar
a"a$ dakilerden hangisini iç borçlanma arac
olarak kullanmam "t r?
A) K sa vadeli avans
B) Hazine bonosu
C) Devlet tahvili
D) Enflasyona ba l tahvil
E) Tahkim tahvili
Cevap: E
36. Türkiye'de merkezi planlaman n, temel i"levi
a"a$ dakilerden hangisidir?
A) Uygun kaynak tahsisi sa lamak
B) Enflasyon bask s n ortadan kald rmak
C) D $ ödeme güçlü ünü ortadan kald rmak
D) Kamu maliyesini düzenlemek
E) Gelir da l m bozuklu unu düzeltmek
Cevap: A
37.Bir ekonomide tasarruf oran %21, nüfus art $ h z
% 3, teknik ilerleme h z % 2 ve sermayenin a$ nma oran
% 2'dir.
Bu durumda Harrod-Domar büyüme modeline
göre, ekonomideki arzulanan sermaye-has la
oran kaçt r?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Cevap: C
38.Durgun bir ekonominin ataletini k rmak için
Rosenstein-Rodan taraf ndan- dengeli büyüme-kalk nma
modelleri ba lam nda ileri sürülen "büyük iti$" tezine
göre, d $sal ekonomilerden yararlanan bir yat r m
programlamas n n yap lmas zorunludur.
Bu dü"üncelerin dayand $ d "sal ekonomilerin
ortaya ç kt $ iki alan a"a$ dakilerden hangisidir?
A) Nakdi d $sal ekonomiler ve teknolojik d $sal
ekonomiler
B) Altyap yat r mlar ve talebin bölünemezli i
C) Do rudan verimli faaliyetler ve toplumsal sermaye
yat r mlar
D) ileriye do ru ba lant etkileri ve geriye do ru ba lant
etkileri
E) Artan getiriler ve azalan maliyetler
Cevap: A

39. A"a$ dakilerden hangisi ödemeler
bilançosunun sermaye hareketleri k sm nda yer
almaz?
A) Do rudan yat r mlar
B) Portföy yat r mlar
C) D $ borç faiz ödemeleri
D) K sa vadeli sermaye hareketleri
E) D $ borç ana para geri ödemeleri
Cevap: C
40. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler paralar n n
de er kazanmas n istememi$lerdir.
Bunun nedeni a"a$ dakilerden hangisidir?
A) Ülkenin döviz rezervini belirli bir düzeyde tutmak
B) Enflasyonu durdurmak
C) Faiz oran n belirli bir düzeyde tutmak
D) *hracat art $ n özendirmek
E) K sa vadeli yabanc sermaye giri$ini özendirmek
Cevap: D

