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iKTisAT TEORisi A 
2010 VS 4200-A 

1. Fiyat değişiminin yarattığı 

bileşenleri aşağıdakilerden 

doğru eşleştirilmiştir? 

A) ikame ve Gelir etkisi 
B) ikame ve Çıktı etkisi 
C) ikame ve Ürün etkisi 
D) Gelir ve Çıktı etkisi 
E) Gelir ve Ürün etkisi 

toplam etki 
hangisinden 

2. Değeri model dışında belirlenen değişkene 
ne ad verilir? 

A) Akım Değişken 

B) Dışsal Değişken 
C) Model Değişken 
D) içsel Değişken 
E) Stok Değişken 

3. Bir mala ilişkin doğrusal engel fonksiyonu 

ır = + şeklinde verilmiştir. Tüketicinin 

geliri 1000 birim iken talebin gelir esnekliği 
aşağıdaki değerlerden hangisini alır? 

A) 1/2 
B) 1/3 
C) 1/4 
D) 2/5 
E) 3/5 

4. Aynı toplam ürün miktarını sağlayan girdi 
bileşimlerinin geometrik yerini birleştiren 

eğriye ne ad verilir? 

A) Gelir-tüketim eğrisi 
B) Fiyat-tüketim eğrisi 
C) Farksızlık eğrileri 

D) Eş ürün eğrileri 
E) Üretim imkanları eğrisi 
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5. Tam rekabet piyasasında firmanın toplam 
hasılat yada toplam gelir fonksiyonunun 
eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Veri alınan fiyata 
B) Ortalama maliyete 
c) Toplam değişken maliyete 
D) Ortalama değişken maliyete 
E) Toplam hasılata 

6. Ölçeğe göre azalan getiri durumunda, uzun 
dönem ortalama maliyet eğrisinin konumu 
nasılolur? 

A) Eğri maksimum yapar. 
B) Eğri azalan olur. 
c) Yatay eksene paralel doğru biçimini alır. 
D) Düşey eksene paralel doğru biçimini alır, 
E) Eğri artan olur, 

7. Monopolcü firmanın kar maksimizasyonu 
koşulu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? 

A) MR= MC 
B) MR = P 
c) MC = P 
D) MR= AR 
E) TR = MC 

8. Tüm piyasaların eş anlı incelenmesi ile ilgili 
analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rekabetçi kısmi denge analizi 
B) Marshall -Lemer analizi 
c) Rekabetçi genel denge analizi 
D) Marshall analizi 
E) Girdi - çıktı analizi 
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9. Emek arz eğrisinin düşey (dik) olarak çizildiği 
durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ikame etkisi" gelir etkisi 
B) ikame etkisi < gelir etkisi 
C) i ka me etkisi> gelir etkisi 
D) Çıktı etkisi < ikame etkisi 
E) Çıktı etkisi> ikame etkisi 

10. Belli bir dönemde Gayri safi yurt içi hasıla 

hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi 
dikkate alınmaz? 

A) Veri dönemde ekonomideki gelirler 
B) Malların piyasa fiyatları 
C) Ara mallar 
D) Veri dönemde ekonomideki katma değerler 
E) Nihai mallar 

11. Aşağıdakilerden hangisi birbirlerini 
etkileyebilecek kadar az sayıda satıcının 

sonsuz sayıda alıcıyla karşı karşıya geldiği 
piyasa türü dür? 

A) Monopol piyasası 
B) iki yönlü tekel piyasası 
C) Monopolcü rekabet piyasası 
D) Oligopol piyasası 
E) Tam rekabet piyasası 

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

A) Büyüme oranı 
B) Say yasası 
C) Oku n yasası 
D) işgücü katılım oranı 
E) Doğal büyüme oranı 
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A 
13. Miktar teorisinden hareketle Klasik iktisat 

kuramında elde edilen eğri aşağıdakilerden 

hangidir? 

A) Toplam arz 
B) Toplam hasılat 
c) Endüstri talebi 
D) Firma arzı 
E) Toplam talep 

14. Keynesyen ekonomik yaklaşımda tasarruflar 
neye bağlıdır? 

A) Fiyata 
B) Faize 
c) Gelire 
D) Döviz kuru na 
E) Ücrete 

15. Tüketimin sadece bireylerin 
tercihlerine değil, komşularınında 

yapısına bağlı olduğunu açıklayan 
kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cari gelir hipotezi 
B) Nisbi gelir hipotezi 
c) Nominal gelir hipotezi 
D) Sürekli gelir hipotezi 
E) Yaşam boyu gelir hipotezi 

bireysel 
tüketim 
tüketim 

16. Aşağıdakilerden hangisi paranın dolaşım 

hızını azaltmaz? 

A) Borç verme ve ödünç alma kolaylıkları 
B) Gelirin elde edilişinde zaman aralığının 

küçülmesi 
c) Para ve kredi kurumlarının gelişmesi 
D) Fiyatlarda artış beklentisi 
E) Faiz oranında artış beklentisi 
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17. Geçerli faiz oranında bireylerin borç 
alabilecekleri para miktarının 

sınırlandırılmasına ne ad verilir? 

A) Daralma 
B) Kredi tayınlaması 
C) Ahlaki tehlike 
D) Ters seçim 
E) Finansal kriz 

18. M1 ile tanımlanan para arzı büyüklüğüne 

vadeli mevduatlar ile yerleşiklerin döviz 
mevduatlarının ilavesi ile ulaşılan para arzı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MzY 
B) M3 
C) M2 
D) M1 
E) C 

19. Para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz 
oranı bileşimlerinin geometrik yerini gösteren 
eğriye ne ad verilir? 

A) AD 
B) LM 
C) iS 
D) BP 
E) AS 

20. Tam sermaye hareketliliğinde ve esnek döviz 
kur sisteminde genişletici maliye politikası 

uygulandığında ortaya çıkan sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir azalırken, faiz düzeyi artar. 
B) Gelir azalırken, faiz düzeyi sabit kalır. 
C) Gelir artarken, faiz düzeyi artar. 
D) Gelir artarken, faiz düzeyi sabit kalır. 
E) Gelir artarken, faiz düzeyi azalır. 
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A 
21. Transfer harcamalarındaki azalışın iS eğrisi 

üzerinde etkisi nasıldır? 

A) LS eğrisini yatıklaştırır. 
B) LS eğrisini sola kaydırır. 
c) LS eğrisini sağa kaydırır. 
D) LS eğrisini dikleştirir. 
E) LS eğrisi etkilenmez. 

22. Tam sermaye hareketliliğinde, sabit döviz kur 
sisteminde genişletici para politikası 

uygulandığında ortaya çıkan sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faiz düzeyi artar. 
B) Milli gelir düzeyi azalır. 
c) Faiz düzeyi azalır. 
D) Milli gelir düzeyi değişmez. 
E) Milli gelir düzeyi artar. 

23. Ekonominin işleyiş sürecinde ansızın ortaya 
çıkan, ülke lehine veya aleyhine durumlar 
yaratan ve bireylerin bekleyişlerinde, 
davranışlarında değişiklik yaratan kamu 
otoritelerinin, ekonomi politikaları dışındaki 

bir takım uygulamalarına ne ad verilir? 

A) Talep yönlü politikalar 
B) Maliye politikası 
c) Arz yönlü politikalar 
D) Talep şokları 
E) Arz şokları 

24. Beveridge eğrisi üzerindeki herhangi bir 
nokta 45 derecelik doğrunun alt bölgesi 
içinde yer alıyorsa bu ekonomi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ekonomi canlanma süreci içindedir. 
B) Ekonomi enflasyon süreci içindedir. 
c) Ekonomi gerileme süreci içindedir. 
D) Ekonomi aşırı ısınmıştır. 
E) Ekonomi tam istihdamdadır. 
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25. "Fiyat düzeyi yükseldiğinde sabit parasal 
değeri olan her türlü finansal aktifin satın 

alma gücü azalır, böylece daha az harcama 
ve daha düşük gelir düzeyi ile karşılaşılır" 

şeklinde ifade edilen etkiye ne ad verilir? 

A) Zamanlararası ikame etkisi 
B) Faiz etkisi 
C) Uluslararası ikame etkisi 
D) Reel balans etkisi 
E) Açık ekonomi etkisi 

26. Durağan durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Sermayenin büyüme oranı, hasılanın 

büyüme oranına eşittir. 
B) işçi başına hasılanın büyüme oranı, nüfus 

sabitse sıfırdır. 
C) Etkin emek birimi başına hasılanın büyüme 

oranı sıfırdır. 
D) Nüfus ve teknolojik ilerleme değişmiyorsa 

hasıla artmaz. 
E) işgücünün büyüme oranı, işçi başına hasıla 

oran i na eşittir. 

27. Friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik 

oranının toplamına ne ad verilir? 

A) Yapısal işsizlik oranı 

B) Reel ücret işsizlik oranı 
C) Doğal işsizlik oranı 
D) Konjoktürel işsizlik oranı 
E) Gizli işsizlik oranı 

28. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası 

araçlarından biri değildir? 

A) Kamu harcamaları 
B) Borçlanma 
C) Vergiler 
D) Transfer harcamaları 
E) Reeskont 
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A 
29. Hasıladaki değişmenin girdiler tarafından 

acıklanamayan kısmına ne ad verilir? 

A) Tasarruf 
B) Solowartığı 
c) Altın kural 
D) Çıktı fazlası 

E) Yatırım 

30. Para politikası açısından son yıllarda öne 
çıkan hedeflerne aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kar hedeflemesi 
B) Nominal gelir hedeflemesi 
c) Ücret hedeflemesi 
D) istihdam hedeflemesi 
E) Enflasyon hedeflemesi 
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