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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesçi iktisat
anlayışında yer almaz?

Piyasalar her zaman temizlenir, yani piyasa
dengesizlikleri yoktur.

Fiyatlar ve ücretler tümüyle katı olmasa da
yapışkandır.

Beklentiler rasyonel bir biçimde oluşturulur.

Ekonomik karar birimleri maksimizasyon davranışı
içerisindedir.

Piyasa istikrarsızlıklarına karşı kamu müdahalesi
yapılabilir.

Birbirlerinden bağımsız olarak marjinal fayda
ilkesini keşfeden ve neo-klasik/marjinalist okulun
başlangıcını oluşturan üç iktisatçı aşağıdakilerden
hangisidir?

Smith - Malthus - Ricardo

Sraffa - Chamberlin - Robinson

Jevons - Walras - Menger

Mill - Bentham - Senior

Sismondi - Owen - Schmoller

 Bir monopolcü marjinal maliyetinin 3 katı bir
fiyatlandırma yapıyorsa Lerner endeksi değeri
kaçtır?

1/3 1/2 1/4 2/3 3/4

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A) B) C) D) E)

Tam rekabetçi bir firmanın 3q2+10q+20 şeklinde bir
toplam maliyet fonksiyonu ile karşı karşıya olduğunu
varsayalım.

 Bu malın piyasa fiyatı 46 ise denge üretim düzeyi
kaçtır? (q; çıktı miktarını göstermektedir.)

2 4 6 8 10

 Hükûmetin öncelikle ülkedeki en fakir %20'lik
dilimde yer alan bireylerin faydasını maksimize
etmeyi hedeflemesi gerektiğini öne süren görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

Rawls kuralı Marks kuralı

Keynes kuralı Chamberlin kuralı

Stackelberg kuralı

Birim esnekliğe sahip bir A malının piyasa dengesi
sağlanmışken bu malın talebinde meydana gelen azalışa
karşılık arzı da aynı oranda artmıştır.

Yeni denge durumunda aşağıdakilerden hangisi
ortaya çıkar?

Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.

Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.

Denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar.

Denge fiyatı azalır, denge miktarı değişmez.

Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.

4.

A) B) C) D) E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Talebin Qd=40-2P ve arzın Qs=10+P olarak verildiği
bir piyasada, taban fiyat uygulaması sonucunda
6 birimlik arz fazlası ortaya çıkmış ise, uygulanan
taban fiyat düzeyi kaç birimdir?  (Qd; talep edilen
miktarı, Qs; arz edilen miktarı ve P; fiyatı
göstermektedir.)

8 10 12 14 16

 Talep fonksiyonu Qd=20-4P olan bir malın fiyatı 3 ise
talebin fiyat esnekliği kaçtır? (Qd; talep miktarını, P;
fiyatı göstermektedir.)

-1 -2/3 -3/2 -3/4 -4/3

 Tüketicilerin bir maldan talep ettikleri miktar ile
o malı satın alan  tüketici sayısı arasında negatif ilişki
olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?

Züppe etkisi Ahlaki riziko

Sürü psikolojisi Giffen etkisi

Asimetrik bilgi

7.

A) B) C) D) E)

8.

A) B) C) D) E)

9.

A) B)

C) D)

E)

Merkezî hükûmetin, yararsız dışsallığın olduğu mal
veya hizmete vergi uygulayarak üretimi optimal
seviyeye çekme politikası aşağıdakilerden
hangisidir?

Lafferci vergilendirme

Paracı vergilendirme

Coase vergilendirme

Pigoucu vergilendirme

Walrascı vergilendirme

 Q=aL şeklinde verilen doğrusal üretim fonksiyonuna
sahip bir firmanın toplam maliyet fonksiyonuyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (a>0)

Önce azalarak, sonra artarak artar.

Önce artarak, sonra azalarak artar.

Önce artar, sonra azalır.

Önce azalır, sonra artar.

Sabit hızla artar.

 Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın hâlihazırda
üstlendiği ve geri almasının mümkün olmadığı
maliyet türünü tanımlar?

Açık maliyet Örtük maliyet

Batık maliyet Fırsat maliyeti

İktisadi maliyet

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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 Bir X malının fiyatında meydana gelen bir artış
Y malının tüketim miktarında bir artışa neden
oluyorsa, iki mal arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisi ile açıklanır?

Tamamlayıcı mallar İkame mallar

İlişkisiz mallar Kamu malları

Serbest mallar

 Kardinal fayda teorisine göre, kardinal fayda
fonksiyonunun kesinlikle içbükey olmasıyla
sağlanan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Kardinal fayda varsayımı

Tüketicinin rasyonelliği varsayımı

Azalan marjinal fayda varsayımı

Marjinal ikame oranı varsayımı

Azalan eş fayda varsayımı

Sabit döviz kuru sisteminin benimsendiği bir ekonomide,
Merkez Bankası, piyasada 1$ = 1,380 TL'den işlem
gören döviz kurunu 1$ = 1,238 TL olarak yeniden
belirlemiştir.  

 Merkez Bankasının uygulamış olduğu bu politika,
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Stagflasyon Devalüasyon

Enflasyon Revalüasyon

Deflasyon

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

I. Beklenen yaşam süresindeki farklılıklar

II. Nüfusun yaş yapısındaki farklılıklar

III. Sosyal güvenlik sistemindeki farklılıklar

 Ömür boyu gelir hipotezine göre yukarıdakilerden
hangileri ülkeler arası tasarruf farklarını
açıklayabilir?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

 Klasik modele göre ekonomide parasal bir
değişikliğin reel değişkenler üzerinde etkili
olmamasına ne ad verilir?

Rasyonel bekleyişler

Paranın yansızlığı

Para politikası kuralı

Para politikasının zaman tutarsızlığı

Pigou etkisi

Çekirdek enflasyonun hesaplanmasında aşağıdaki
endekslerden hangisinde gıda ve enerji fiyatları
arındırılmaktadır?

Tüketici fiyat endeksi

Üretici fiyat endeksi

Toptan eşya fiyat endeksi

Geçinme endeksi

GSYH deflatörü

16.

A) B) C)

D) E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 Aşağıdakilerden hangisi işsizlik ve enflasyon
oranlarının toplamını ifade eder?

Fiyat endeksi

İktisadi hoşnutsuzluk endeksi

Tüketici fiyat endeksi

Üretici fiyat endeksi

Döviz kuru endeksi

 Para talebinin gelire duyarlılığı (k) ve para talebinin faize
duyarlılığı (h), LM eğrisinin eğimini etkilemektedir.

Buna göre dikey eksende faiz, yatay eksende hasıla
olan bir şekil için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

k büyüdükçe ve h küçüldükçe, LM eğrisi dikleşir.

k ve h büyüdükçe, LM eğrisi dikleşir.

k küçüldükçe ve h büyüdükçe, LM eğrisi dikleşir.

k büyüdükçe ve h küçüldükçe, LM eğrisi yatıklaşır.

k büyüdükçe ve h küçüldükçe, LM eğrisi negatif eğimli
bir eğri hâline gelir.

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi faktör gelirlerine ilave ve
faktör gelirlerinden kesinti yapılarak elde edilen
gelirdir? 

Millî gelir Kişisel gelir

Harcanabilir gelir Nominal millî gelir

Reel millî gelir

 Piyasalar temizlenir.

 Beklentiler rasyoneldir.

 Ekonomik birimlerin ekonomi konusundaki bilgileri
tam değildir.

Bu özelliklere sahip iktisadi model aşağıdakilerden
hangisidir?

Lucas modeli Laffer modeli

Friedman modeli Walras modeli

Keynes modeli

 Ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.8 iken otonom
kamu harcamaları ve otonom vergiler 100’er birim
artarsa, hasıladaki değişim ne olur?

Değişmez. 500 birim artar.

100 birim artar. 500 birim azalır.

100 birim azalır.

21.

A) B)

C) D)

E)

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 Aşağıdakilerden hangisi firmaların sahip oldukları
ham madde, ara mal ve nihai mal artışlarını ifade
eder?

Otonom yatırım Uyarılmış yatırım

Net yatırım Brüt yatırım

Stok yatırım

Baumol-Tobin para talebi modeline göre nominal
para talebinin optimum düzeyi aşağıdakilerden
hangisine bağlı değildir?

Fiyatlar genel düzeyi

Reel gelir düzeyi

Faiz oranı

Birim reel işlem maliyeti

Beklenen faiz oranı

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de mali kesim
içinde yer almaz?

Kamu bankaları

Kamu idareleri

Menkul kıymet borsaları

Sigorta şirketleri

Yatırım fonları

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

Bölümlere Ayrılmış Piyasalar Teorisi’ne göre, getiri
(verim) eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?

Ele alınan tahvilin arz ve talebine

Kısa vadeli faiz oranıyla ilgili beklentilere

Likidite primine

Risk primine

Hisse senedi fiyatlarına

Faiz oranı paritesi koşulu aşağıdakilerden hangisini
içermez?

Yurt içi nominal faiz oranını

Yurt dışı nominal faiz oranını

Nominal döviz kurunun cari düzeyini

Nominal döviz kurunun ileride beklenen düzeyini

Nominal döviz kurunun geçmişteki değerini

 Uygulanan tarife politikasının, ithal edilen malın yurt
içi fiyatını düşürmesine ne ad verilir?

Yeni korumacılık

Metzler paradoksu

Ticaret saptırma

Stolper-Samuelson teoremi

Fakirleştirici büyüme

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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   Bir ülkede yurt içinde üretilmeyen bir mal için birim ithalat
başına 100 TL tarife uygulanmakta olsun.

Bu tarife türü için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Koruyucu - Spesifik tarife

Engelleyici - Ad valorem tarife

Hasılat - Ad valorem tarife

Koruyucu - Bileşik tarife

Hasılat - Spesifik tarife

 Bretton Woods döviz kuru sistemi dünyada hangi
yıllar arasında uygulanmıştır?

1827-1870 1870-1914

1914-1944 1944-1973

1973-1994

 Dış ticareti açıklamaya yönelik Hecksher-Ohlin
teorisine göre dış ticaretin kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

Ülkelerin farklı üretim faktörü zenginlikleri

Coğrafi yakınlık

Teknolojik yenilikler

Gelir dağılımındaki farklılıklar

Benzer talep yapıları

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A) B)

C) D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

 Schumpeter’e göre iktisadi büyümenin gerçek
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

İş bölümü

Uzmanlaşma

Dış ticaret

Yenilikler

Üretim faktörü miktarındaki artış

 Aşağıdakilerden hangisi Malthus’un iktisadi büyüme
konusundaki politika önermelerinden biridir?

Bir ekonomide sağlık alanında yapılacak reformların
büyümeye olumlu etkisi olmaz.

Gelir dağılımının adil olması ülkelerin büyüme
performansları açısından önemlidir.

Teknolojik ilerleme iktisadi büyümenin en temel
belirleyicisidir.

Bir ekonomide dış ticaret hacminin zaman içerisinde
artmasının büyüme açısından bir anlamı yoktur.

Ülkelerin beşerî sermaye düzeylerinin iktisadi büyüme
açısından bir önemi yoktur.

 Solow büyüme modeline göre tüketimi maksimize
eden durağan durum sermaye düzeyine ne ad
verilir?

Sermayenin etkinliği Emeğin etkinliği

Mutlak yakınsama Ricardocu denklik

Altın kural

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 Harrod-Domar büyüme modeli çerçevesinde
gerçekleştirilen ikiz açık analizine göre, az gelişmiş
bir ülkenin ekonomik büyüme performansını
sınırlandıran faktörler aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?

Emek miktarı - Sermaye stoku

Tasarruf haddi - Döviz miktarı

Tüketim düzeyi - Yatırım stoku

İhracat miktarı - İthalat miktarı

Dış ticaret açığı - Bütçe açığı

 Vadesine 2 yıl kalmış, 3 ayda bir kupon ödemesi olan
ve çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil
piyasadaki faiz oranı iç borçlanma açısından
aşağıdaki faiz oranlarından hangisini
göstermektedir?

Manşet faiz Gösterge faiz

Reel faiz Negatif faiz

Faiz koridoru

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2006
yılından itibaren uyguladığı enflasyon hedeflemesi
rejiminde, temel politika enstrümanı olarak
kullandığı faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Gösterge faiz

Reel faiz

6 aylık vadeli mevduat faizi

Gecelik borç verme faizi

1 hafta vadeli repo ihale faizi

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A) B)

C) D)

E)

38.

A)

B)

C)

D)

E)

2010 yılında Türkiye için temel toplumsal ve iktisadi
göstergelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Okuryazarlık oranı %90’ın üstüne çıkmıştır.

Tarımsal üretimin GSYH içindeki payı %25
seviyesindedir.

Kentleşme oranı %75 seviyesindedir.

Toplam nüfus 70 milyonun üzerine çıkmıştır.

Doğumda ortalama yaşam beklentisi 70 yılın üzerine
çıkmıştır.

Türkiye'de 1930'lu yıllarda ne tür bir iktisat politikası
izlendiği söylenebilir?

Genişletici maliye politikası

Genişletici para politikası

Devalüasyon politikası

Liberal ticaret politikası

Denk bütçe politikası

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1.   A
2.   C
3.   D
4.   C
5.   A
6.   D
7.   C
8.   C
9.   A

10.   D
11.   E
12.   C
13.   B
14.   C
15.   D
16.   E
17.   B
18.   A
19.   B
20.   A
21.   B
22.   A
23.   C
24.   E
25.   E
26.   B
27.   A
28.   E
29.   B
30.   E
31.   D
32.   A
33.   D
34.   A
35.   E
36.   B
37.   B
38.   E
39.   B
40.   E




