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1. “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say Ya-
sasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul et-
miştir? 

A) Malthus B) Ricardo C) Keynes 

 D) Nassau Senior E) Weber 

 

 

 

 

 

2. Mutlak gelir hipotezi aşağıdakilerden hangisine 
aittir? 

A) Keynes  B) Ricardo C) Say 

 D) Hirschman E) Tobin 

 

 

 

 

 

3. Piyasa fiyatı % 3 arttığında talep edilen miktarın  
% 6 azaldığı bir durumda, toplam hasılatta nasıl 
bir değişiklik ortaya çıkar? 

A) % 100 artar.  B) % 50 azalır. 

C) % 18 artar.  D) % 3 azalır. 

 E) Değişmez. 

 

 

 

 

 

4. Düşük bir malın gelir etkisi nasıldır? 

A) Pozitiftir.  B) Sıfırdır. 

C) Negatiftir.  D) Sonsuzdur. 

 E) Pozitif, sıfır veya negatif olabilir. 

 

 

5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin 
dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Genelde enflasyon yüzünden nominal ücretler 
satın alma gücündeki gerçek artışı olduğundan 
daha az gösterir. 

B) Ücretin satın alma gücünün ve reel yaşam stan-
dardının asıl göstergesi, nominal ücretler değil 
reel ücretlerdir. 

C) Reel ücretler, istatistiklerin hazırlanmasında ko-
laylık sağlar. 

D) Reel ücretler, işçilerin satın alma güçlerinin uzun 
süreden beri düşmekte olduğunu gösterir. 

E) Reel ücretler, mutlak satın alma gücünün göster-
gesi olarak ülkelerarası karşılaştırmalarda yarar 
sağlar. 

 

 

 

 

 

6. Piyasa arz eğrisinin p = 20 + y  fonksiyonuna eşit 
olduğu bir durumda, piyasa fiyatı 40 ise üretici ar-
tığı kaç olur? 

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 400 

 

 

 

 

 

7. Rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firma için 

emeğin marjinal verimliliği 1/ 2
LMP 24L−=  fonksiyonu 

ile temsil edilmektedir. Firmanın ürettiği ürünün fiyatı  
1, emeğe ödenen saat başına ücret ise 12’dir. 

Buna göre, firma kârını maksimize edebilmek için 
ne kadar emek istihdam etmelidir? 

A) 1/6 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4 
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8. Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin modellenme-
sinde, Stackelberg modeli Cournot modelinden 
daha uygundur? 

A) Firmaların açık iş birliği yapabildikleri bir endüstri 

B) Bütün firmaların eşanlı olarak piyasaya giriş yap-
tıkları bir endüstri 

C) Bir firmanın üretim kararını diğerlerinden önce 
alabildiği bir endüstri 

D) İkiden fazla firmanın bulunduğu bir endüstri 

E) Firmaların kârlarını maksimize edebilmek için 
fiyatlarını seçtikleri bir endüstri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bir firma için emeğin marjinal verimliliği 4, sermaye-
nin marjinal verimliliği ise 5’tir. 

Üretim düzeyi sabit kalmak koşuluyla emek kul-
lanımını 1 birim artırmak isteyen firma nasıl dav-
ranmalıdır? 

A) 5 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

B) 1,25 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

C) 0,8 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

D) 1,25 birim daha fazla sermaye kullanmalıdır. 

E) Firmanın sermaye kullanım miktarını değiştirme-
sine gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

10. Üretim fonksiyonunun “S” şeklinde olduğu bir 
durumda marjinal ürün eğrisi yatay ekseni hangi 
noktada keser? 

A) Azalan verimlerin devreye girdiği noktada 

B) İşçi başına çıktının maksimum olduğu noktada 

C) Ortalama ürünün negatif olduğu bölgede 

D) Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada 

E) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada 

 

 

 

 

 

 

11. Üç işçinin toplam ürününün 120, dört işçinin top-
lam ürününün 160 olduğu bir üretim sürecinde, 
dördüncü işçinin ortalama ürün ve marjinal ürün 
değerleri sırasıyla kaçtır? 

A) 10 ve 30 B) 30 ve 10 C) 40 ve 40 

 D) 40 ve 30 E) 160 ve 40 

 

 

 

 

 

12. Geniş bir üretim aralığında ölçeğe göre artan geti-
riye sahip bir firmanın, uzun dönem ortalama ma-
liyetleri bu aralıkta nasıl değişir? 

A) Önce minimum bir değere kadar azalır, sonra 
artar. 

B) Önce maksimum bir değere kadar artar, sonra 
azalır. 

C) Sabit kalır. 

D) Azalır. 

E) Artar. 
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13. Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerin 
marjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumda 
ortalama maliyetler nasıl değişir? 

A) Artar. 

B) Sabit kalır. 

C) Azalır. 

D) Sıfır olur. 

E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır. 

 

 

 

 

 

 

14. Tekelci rekabet firmalarının piyasa gücüne sahip 
olmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok sayıda olmaları 

B) Serbestçe reklam verebilmeleri 

C) Piyasaya girişlerin serbest olması 

D) Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması 

E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları 

 

 

 

 

 

 

15. Say Yasası göz önünde bulundurulduğunda, 1929 
ekonomik bunalımının temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Hatalı kur politikalarının uygulanması 

B) Hatalı maliye politikalarının uygulanması 

C) Toplam talepteki azalma 

D) Potansiyel gayrisafi yurtiçi hasıladaki azalma 

E) İşsizlik oranlarında hızlı artış 

 

 

16. Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdaki-
lerden hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur? 

A) Harcanabilir gelir B) Net gelir 

C) Şirket gelirleri D) Gayrisafi gelir 

 E) Millî gelir 

 

 

 

 

 

17. Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması ve 
tam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için aşa-
ğıdaki politikalardan hangisini tercih etmiştir? 

A) Genişletici para politikası 

B) Genişletici maliye politikası 

C) Daraltıcı para politikası 

D) Daraltıcı maliye politikası 

E) Para arzının sabit bir oranda artırılması 

 

 

 

 

 

 

18. Gelir vergisinin ekonomide istihdam edilen iş 
gücü miktarı üzerindeki etkisi aşağıdaki durum-
ların hangisinde en fazladır? 

A) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli 
olarak esnek olduğunda 

B) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli 
olarak esnek olmadığında 

C) İş gücü arzındaki gelir etkisi ikame etkisinden 
küçük olduğunda 

D) İş gücü talebi göreli olarak esnek olup, iş gücü 
arzı ise göreli olarak esnek olmadığında 

E) İş gücü arzı göreli olarak esnek olup, iş gücü 
talebi ise göreli olarak esnek olmadığında 
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19. Para arzının istikrarlı olarak sabit oranda artırıl-
ması görüşü aşağıdaki okulların hangisi tarafın-
dan ortaya atılmıştır? 

A) Post Keynesyen B) Yeni Keynesyen 

C) Keynesyen  D) Yeni Klasik 

 E) Parasalcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Monetaristlere göre, tahvil satışı yoluyla finanse 
edilen devlet harcamalarındaki bir artışın, reel 
üretim üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Hem kısa hem de uzun dönemde güçlüdür. 

B) Ne kısa ne de uzun dönemde güçlüdür. 

C) Sadece uzun dönemde güçlüdür. 

D) Sadece kısa dönemde güçlüdür. 

E) Kısa dönemde etkili değilse de uzun dönemde 
güçlüdür. 

 

 

 

 

 

21. Hızlandıran ilkesinin geçerli olması durumunda 
harcama çarpanının büyüklüğü nasıl etkilenir? 

A) Artar.  B) Azalır. 

C) 1’den küçük olur. D) 1’e eşit olur. 

 E) 1’den büyük olur. 

 

 

 

22.VE 23. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKLE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

Tasarruf

Tasarruf
Fonksiyonu

Harcanabilir Gelir1000

-300

 

 

 

 

22. Bu şekle göre, marjinal tüketim eğiliminde bir ar-
tış meydana geldiğinde tasarruf fonksiyonu nasıl 
değişir? 

A) Yukarıya doğru kayar. 

B) Aşağıya doğru kayar. 

C) Daha yatık duruma gelir. 

D) Daha dik duruma gelir. 

E) Dikey eksene paralel hâle gelir. 

 

 

 

23. Yukarıdaki şekle göre, harcanabilir kişisel gelir 
1200 olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçek-
leşir? 

A) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den küçük olur. 

B) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den büyük olur. 

C) Tasarruf negatiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den büyük olur. 

D) Tasarruf negatiftir ve harcanabilir gelir, tüketim-
den büyük olur. 

E) Tasarruf değişmezken, harcanabilir gelir tüketim-
den küçük olur. 
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24. Faiz oranındaki değişmenin yarattığı ikame etki-
sinin gelir etkisinden küçük olduğu varsayımı al-
tında ve diğer değişkenlerin de sabit olduğu bir 
durumda, faiz oranındaki azalmanın hane halkı 
üzerindeki etkisi nasıl olur? 

A) Tüketimleri değişmez. 

B) Tüketimleri artar. 

C) Tüketimleri azalır. 

D) Arz ettikleri iş gücü miktarı artar. 

E) Arz ettikleri iş gücü miktarı azalır. 

 

 

 

25. Bir ekonomideki toplam sermaye stoku aşağıdaki 
durumların hangisinde azalır? 

A) Tüketim yatırımı aştığında 

B) Amortismanlar gayrisafi yatırımlardan büyük 
olduğunda 

C) Net yatırım sıfır olduğunda 

D) Amortismanlar net yatırımlardan büyük oldu-
ğunda 

E) Hükûmetin mal ve hizmet harcamaları, topladığı 
vergilerden fazla olduğunda 

 

 

 

 

26. Rasyonel beklentileri içeren Yeni Klasik modele 
göre, para arzında % 5 düzeyinde gerçekleşen bir 
azalma sonucunda fiyat düzeyi ve çıktı düzeyi 
nasıl değişir? 

Fiyat Düzeyi Çıktı Düzeyi 

A) Azalır. Azalır. 

B) Değişmez. Azalır. 

C) Azalır. Değişmez. 

D) Azalır. Artar. 

E) Değişmez. Değişmez. 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisine göre paranın dolaşım 
hızı sabittir? 

A) Cambridge iktisatçıları B) Marshall ve Pigou 

C) Keynes  D) Klasik iktisatçılar 

 E) Freidman 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Patinkin yaklaşımı 

B) Keynesgil para talebi fonksiyonu 

C) Tobin’in portföy dengesi 

D) Say Yasası 

E) Cambridge nakit dengesi yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

29. Tam istihdam gelir düzeyi kavramı ilk olarak han-
gi iktisatçılar tarafından kullanılmıştır? 

A) Yeni Klasikler B) Klasikler 

C) Keynesyenler D) Parasalcılar 

 E) Reel iş çevrim teorisyenleri 
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30. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Değişim aracı olması 

B) Taşınmaya elverişli olması 

C) Bölünebilir olması 

D) Heterojen olması 

E) Değer saklama aracı olması 

 

 

 

31. Para arzı ve faiz ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Tam istihdam koşullarında, para arzındaki artış 
fiyatlar genel düzeyini ve faizleri artırıcı etki 
yaratabilir. 

B) Enflasyonun artacağı beklentisi (Fisher hipotezi 
veri iken) faizleri artırır. 

C) Para arzı arttığında, fiyatlar genel düzeyi değiş-
meden önce kaynaklar fon piyasasına kayarsa, 
faiz oranı düşer. 

D) Eksik istihdam koşullarında, para arzındaki artış 
reel millî gelir düzeyini ve faizleri artırır. 

E) Fiyat bekleyişlerinin etkin olduğu finans piyasala-
rının geliştiği durumlarda, para arzındaki artışın 
faizleri düşürmesi beklenir. 

 

 

 

 

32. Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler. 

B) Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler. 

C) Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızı 
değişkendir. 

D) Para kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır. 

E) Kişiler işlem amacıyla para talep ederler. 

 

 

 

33. Bir ekonomide para çarpanı 4 ise, para talebi 
denklemi nasıldır? 

A) 0,20 Y  B) 0,25 Y C) 0,40 Y 

 D) 0,50 Y E) 4 Y 

 

 

 

 

34. Ekonomide tek bir ticari bankanın olduğu durum-
da merkez bankası zorunlu karşılık oranını % 10 
düzeyinde belirlerse, başlangıçta 500 birimlik bir 
mevduata sahip olan bu bankanın mevduatı kaç 
birim olur? 

A) 5000  B) 4500  C) 4000 

 D) 1000  E) 500 

 

 

 

 

35. Marjinal tasarruf eğilimi 0,20, çoğaltan katsayısı 2 
ise marjinal ithalat eğilimi kaçtır? 

A) 0,10  B) 0,30  C) 0,40 

 D) 0,50  E) 1 

 

 

 

36. Brezilya, Kore ve Türkiye gibi gelişmekte olan ül-
kelerin deneyimlerine dayanarak, aşağıdaki poli-
tikalardan hangisinin diğerlerine göre daha yük-
sek büyüme oranları sağlayacağı söylenebilir? 

A) Yabancı mal ve hizmetlerin ithalatını engelleyen 
yasaların kabul edilmesi 

B) Yurt içinde üretilen mallara daha fazla kaynak 
ayrılması 

C) Tarife oranlarının artırılması 

D) Tarife dışı engellerin yükseltilmesi 

E) İhracata yönelik sektörlere daha fazla kaynak 
ayrılması 
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37. Sınırsız emek arzı ile ekonomik kalkınma modeli 
hangi iktisatçı ya da iktisatçılar tarafından gelişti-
rilmiştir? 

A) R. Nurkse  B) P. Streeten 

C) W. W. Rostow D) A. Lewis  

 E) H. W. Singer - R. Prebisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un öne sürdüğü, 
iktisadi büyümenin aşamalarından biri değildir? 

A) Geleneksel toplum 

B) Yüksek kitlesel tüketim 

C) Sanayi sonrası toplum 

D) Kalkışın ön koşullarının hazırlanması 

E) Kalkış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 - 1938 
döneminde uygulanan iktisat politikaları arasında 
yer almaz? 

A) Enflasyon hedeflemesi politikası 

B) İstikrarlı kur politikası 

C) Sıkı para - kredi politikası 

D) Denk bütçe politikası 

E) Dış alım sınırlamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Kamu bankalarında yüksek görev zararı stokları 
varken özel bankaların önemli kur ve faiz riski ta-
şıması, Türkiye ekonomisinin hangi evresinde ya-
şanmıştır? 

A) İthal ikameci sanayileşme (1972 - 1976) 

B) İhracata yönelik büyüme (1983 - 1987) 

C) Denetimsiz finansal serbestleşme (1989 - 1993) 

D) 1994 finansal krizi 

E) 2000, 2001 finansal krizleri 
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