
1

SORU 31:

Bir ekonomide kişi başı üretim fonksiyonu 4/32ky = biçiminde verilmektedir. Nüfus artış 
hızı %2, teknik ilerleme hızı %2 ve amortisman oranı %6 iken tasarruf oranı da %30 ise 
bu ekonomideki kişi başı sermaye stoku kaçtır? (Burada y: kişi başı üretim düzeyi,  
k: kişi başı sermaye emek oranıdır) 
 

SORU 32:

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli olduğu bir ekonomide aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

SORU 33:

Aşağıdaki tabloda tüketici A’nın 2009 ve 2010 yılları itibariyle geliri ile X ve Y malları için 
yaptığı harcamalar verilmiştir. Buna göre X ve Y mallarının sırasıyla gelir esnekliği
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

2009      2010
Gelir 5000      7000 
X Malı 30          50 
Y Malı 10          20 

 
A) X = 3,0    Y = 1,5 
B) X = 2,0    Y = 3,0 
C) X = 1,5    Y = 2,0 
D) X = 1,2    Y = 1,5 
E) X = 0,75  Y = 1,0 

A) 4 
B) 16 
C) 27 
D) 81 
E) 90 

A) Ekonomide denge geliri tam istihdam gelirinden büyükse 
deflasyonist açık vardır ve dengenin tam istihdamda sağlanabilmesi 
için daraltıcı talep politikaları uygulanmalıdır. 

B) Tüketim ve tasarruf harcanabilir gelirin fonksiyonu iken yatırımlar 
faiz oranlarının ve bekleyişlerin bir fonksiyonudur. 

C) Ekonomide piyasa güçleri farklı karar birimlerinin elinde olduğu için 
genelde eksik istihdamda denge sağlanmaktadır. 

D) Tam istihdamda denge sağlanabilir ancak, bu dengenin sürekli 
olması için bir neden yoktur. 

E) Yatırımlar bekleyişlerle ilişkili olduğu için istikrarsızdır, tüketim ise 
istikrarlıdır. 
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SORU 34:

IS LM− Modelinde merkez bankası faiz hedeflemesi stratejisi uyguluyorsa, daraltıcı bir 
maliye politikası sonucunda gelir düzeyi ve faiz oranı nasıl değişir ? 
 

A) Gelir ve faiz artar. 
B) Gelir ve faiz azalır. 
C) Faiz değişmez, gelir azalır. 
D) Faiz artar, gelir azalır. 
E) Gelir ve faiz değişmez 

 

SORU 35:

Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem toplam üretim maliyeti fonksiyonu 
72912 23 ++−= qqqTC ’dir. Bu denklemde q firmanın üretim miktarını göstermektedir. 

Söz konusu ürünün piyasa fiyatı 9 TL ise, firmanın kar maksimizasyonunu 
gerçekleştirdiği üretim miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3q∗ =
B) 4q∗ =
C) 5q∗ =
D) 6q∗ =
E) 8q∗ =

SORU 36:

Aşağıdaki durumlardan hangisinde yatırımların faize duyarlılığının yüksek 
olmasından söz edilebilir? 

A) IS eğrisinin göreli olarak dik olması
B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olması
C) LM eğrisinin göreli olarak dik olması
D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olması
E) LM eğrisinin göreli olarak yatık, IS eğrisinin göreli olarak dik olması
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SORU 37:

Para arzının kısa dönemli ekonomik etkileri bakımından Paracı Görüş ile Yeni Klasik 
Görüş arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Para arzı, Paracı Görüşe göre kısa dönemde hem geliri ve hem de fiyatları
etkilemezken, Yeni Klasik Görüşe göre sadece geliri etkiler. 

B) Paracı görüşe göre kısa dönemde rasyonel bekleyişler nedeniyle para arzı,
hem geliri ve hem de fiyatları etkilerken, Yeni Klasik görüşte adaptif 
bekleyişler nedeniyle hem geliri hem de fiyatları etkilemez. 

C) Paracı görüşe göre para arzı kısa dönemde gelir ve fiyatları etkiler, Yeni 
Klasik görüşe göre eğer para arzındaki değişmeler sürpriz değilse, hem 
fiyatları, hem de geliri etkiler. 

D) Paracı görüşe göre kısa dönemde para arzındaki değişmeler, gelir ve fiyat 
düzeyini etkiler. Yeni Klasik görüşe göre sadece para arzındaki 
beklenmeyen değişmeler durumunda hem fiyat hem de gelir etkilenir. 

E) Paracı görüşe ve Yeni Klasik görüşe göre de para arzı kısa dönemde gelir ve 
fiyatları etkilemez. 

SORU 38:

Dışa açık bir ekonomide, genişletici maliye politikası uygulandığında aşağıdakilerden 
hangisi beklenir?

A) Faiz oranları yükselir. 
B) Döviz talebi ve milli paranın değeri artar. 
C) Milli paranın değeri, finansal aktiflere olan talebin faiz düşüşü nedeniyle 

azalmasına bağlı olarak düşer. 
D) İthalat talebi artar.   
E) Faiz oranları düşer, gelir artar. 

 

SORU 39:

Kısa dönem Phillips eğrisi üzerinde, beklenen enflasyon ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) İşsizlik oranından bağımsız olarak sabit kalır. 
B) İşsizlik azaldıkça artmaktadır. 
C) İşsizlik azaldıkça azalmaktadır. 
D) Ekonomik performansa göre artmakta veya azalmaktadır. 
E) İşsizlikle ilişkili değildir. 
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SORU 40:

Üretim fonksiyonu ),2min( LKQ = şeklinde iken eş ürün eğrilerinin şekli nasıldır? 
 

A) U biçimli eğrilerdir. 
B) S biçimli eğrilerdir. 
C) Pozitif eğimli doğrusaldır. 
D) Negatif eğimli doğrusaldır. 
E) L biçimli eğrilerdir. 

 

SORU 41:

Üretim fonksiyonunun 1/3 1/4Q 5K L= olması durumunda ikame esnekliği katsayısı
aşağıdaki seçeneklerden hangisine eşit olur ? 
 

A) 0 
 

B) 0.5 C) 1 D) 5 E) ∞

SORU 42:

Bir monopol firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi DP 25 Q= − biçiminde 
tanımlanmıştır. Bu firmanın marjinal hasılat fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) D25 2Q−
B) 02Q
C) D25 2Q+
D) D25Q
E) 0 

 

SORU 43:

Tekelci rekabet piyasası ile tam rekabet piyasası uzun dönem dengesi bakımından 
karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

A) Her iki piyasada da firmalar normal kar elde ederler. 
B) Her iki piyasada da piyasaya giriş çıkış serbestisi nedeniyle satış 

fiyatı ortalama maliyete eşitlenir. 
C) Her iki piyasada da denge üretim düzeyinde marjinal gelir marjinal 

maliyete eşittir. 
D) Her iki piyasada da marjinal maliyet eğrileri pozitif eğimlidir. 
E) Her iki piyasada da uzun dönemde firmalar ortalama maliyetin 

minimum noktasında üretim yaparlar. 
 



5

SORU 44:

Yeni Klasik modelin geçerli olduğu bir ekonomide hükümet, önceden ilan etmediği
biçimde para arzını %5 oranında azaltıyorsa kısa dönemde gelir ve fiyat düzeyi nasıl
değişir? 
 

Gelir Düzeyi Fiyat düzeyi

A) Artar    Azalır
B) Artar    Artar 
C)  Azalır Azalır
D)  Değişmez   Değişmez 
E)       Azalır Değişmez. 
 

SORU 45:

43,7 milyon işgücünün olduğu bir ülkede işsiz sayısı 4,75 milyon kişidir. Buna göre 
ülkedeki işsizlik haddi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) % 2 
B) % 9,2 
C) % 10,8  
D) % 92 
E) % 108 

 
SORU 46:

Marjinal Maliyet fonksiyonu MC=2+(Q–10)2 olan bir firma üretim düzeyinden bağımsız
olarak piyasada P=38 TL fiyatı ile karşılaşmaktadır. Firmanın en karlı üretim düzeyi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Q = 4 
B) Q = 8 
C) Q = 12 
D) Q = 16 
E) Q = 20 
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SORU 47:

Aşağıdaki şekildeki boyalı alanla ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Enflasyonist Açık

B) Deflasyonist Açık

C) Negatif Tasarruf 

D) Üretici Rantı

E) Resesyon 
 
SORU 48:

Kayıtsızlık eğrilerinin orijine dışbükey olmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden   
hangisinde verilmiştir? 

A) Marjinal Fayda  
B) Eş marjinal fayda ilkesi  
C) Azalan marjinal ikame oranı
D) Göreli fiyat 
E) Bütçe doğrusu 

 
SORU 49:

İskonto oranlarında azalış olursa aşağıdaki sıralamalardan hangisi gerçekleşir? 

r = faiz oranı I = yatırım miktarı

AE= Toplam tüketim 
 

Y=Toplam üretim/gelir 
 

A) r ↓→ I↓ → AE↓ → Y↑
B) r ↑ → I↑ → AE↓ → Y↑
C) r ↓ → I↑ → AE↑ → Y↑
D) r ↑ → I↓ → AE↑ → Y↑
E) r ↓→ I↑ → AE↑ → Y↓
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SORU 50:

Tam rekabet piyasasında üretilen bir malın bütün piyasada tek fiyattan satılıyor olması,
aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? 

A) Piyasadaki mal ve hizmet tüketiminin maksimum olmasına  
B) Üretici rantının doğmasına  
C) Tüketici rantının doğmasına 
D) Piyasaya arz edilen tüm malların talep edilmeyip arz fazlasının oluşmasına 
E) Piyasada alınıp satılan mal ve hizmet üretiminin maksimum olmasına 

SORU 51:

Talep fonksiyonu DQ 320 50P= − iken malın fiyatının P 4= olması durumunda talebin 
fiyat esnekliği kaç olur? 
 

A)    5
3

B)  3
5

C) 3
5

− D) 5
3

− E) 1 

 

SORU 52:

Bir tüketiciye ait fayda fonksiyonu, 1/4 2/3U x y= biçiminde tanımlanmaktadır. Bu 
durumda y malının marjinal faydası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
 

A) Tüketilen x malının miktarı arttıkça y malının marjinal faydası artar.  
B) Tüketilen x malının miktarı arttıkça y malının marjinal faydası değişmez. 
C) Tüketilen y malının miktarı arttıkça y malının marjinal faydası artar. 
D) Tüketilen x malının miktarı arttıkça y malının marjinal faydası azalır. 
E) Tüketilen y malının miktarı arttıkça y malının marjinal faydası değişmez. 

 

SORU 53:

Bir üretici için arz denklemi P 4 4Q= + iken malın fiyatının 28 TL’den 20 TL’ye düşmesi 
üretici artığını ne kadar değiştirir? 
 

A) 40 br azaltır. 
B) 40 br artırır
C) 80 br azaltır
D) 80 br artırır
E) 20 br azaltır
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SORU 54:

X malının piyasa talep eğrisi denklemi 318
2DQ P= − , piyasa arz denklemi  de 3SQ P=

ise  tüketici rantı (tüketici artığı) aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) 0 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 

 
SORU 55:

Geliri 180 TL olan bir tüketicinin Marjinal İkame Oranı (MRS) = 2y
x

’dir. x ve y mallarının

fiyatları ise sırasıyla Px = 3 TL ve Py = 1 TL’dir. Buna göre tüketicinin optimal tüketim 
sepeti aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) x = 58 ve y = 6 
B) x = 60 ve y = 20 
C) x = 40 ve y = 40 
D) x = 40 ve y = 60 
E) x = 30 ve y = 80 

 
SORU 56:

Sabit maliyetlere katlanarak faaliyette bulunan ve negatif eğimli doğrusal talep eğrisine 
sahip olan bir monopolcü firmanın kar maksimizasyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi doğrudur?

A) Firmanın hasılatını maksimize eden fiyat düzeyi, karını maksimize eden fiyat 
düzeyinden büyüktür. 

B) Firmanın karını maksimize eden fiyat düzeyi, hasılatını maksimize eden fiyat 
düzeyine eşittir. 

C) Firmanın hasılatını maksimize eden fiyat düzeyi, karını maksimize eden fiyat 
düzeyinden küçüktür. 

D) Firmanın hasılatını maksimize ettiği üretim düzeyinde talep esnekliği birime 
eşitken, karını maksimize ettiği üretim düzeyindeki talep esnekliği sıfırdır. 

E) Firmanın hasılatını maksimize eden  üretim düzeyindeki talep esnekliği, 
hasılatını maksimize eden üretim düzeyindeki talep esnekliğinden  büyüktür 

 

SORU 57:

Kısa dönem emek talep eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emek faktörü için azalan marjinal ürün ilkesinin geçerli olması
B) Ölçeğe göre sabit getirinin geçerli olması
C) Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması
D) Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması
E) Emeğin ortalama ürününün önce azalması, daha sonra ise artması
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SORU 58:

Gelir vergisi oranının arttırılması, IS eğrisinde nasıl bir değişikliğe neden olur? 

A) Yatıklaşır ve sağa kayar. 

B) Paralel sola kayar. 

C) Dikleşir ve sağa kayar. 

D) Paralel olarak sağa kayar. 

E) Dikleşir ve sola kayar. 

 
SORU 59:

Kamu harcamalarının piyasaya tahvil satarak finanse edilmesi sonucu faiz oranlarının
yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalmasına verilen  ad 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır ?

A) Pigou etkisi 
B) Dışlama Etkisi
C) Gelir etkisi 
D) Likidite tuzağı 
E) Sıçrama tezi 

 

SORU 60:

Zamanlar arası tüketim seçimi hipotezine göre, bu günkü tüketim ile gelecekteki tüketim 
arasında zaman tercihi yapmayı sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Ücret düzeyi 
B) Gelir düzeyi, 
C) Fiyatlar genel düzeyi 
D) Yatırım düzeyi 
E) Faiz oranı
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CEVAPLAR 

31D 41C 51D
32A 42A 52A
33C 43E 53A
34C 44B 54E
35E 45C 55D
36B 46D 56B
37D 47C 57A
38A 48C 58E
39B 49C 59B
40E 50D 60E


