Deneme Sınavı

Genel Ekonomi

1. Aşağıdaki durumların hangisinde
“Tüketici Dengesinin” varlığından söz
edilebilir?

6. Üretim faktörlerinden toprak’ın
üretim
sürecinde
aldığı
pay
aşağıdakilerden hangisidir?

a) MUa/Pa>MUb/Pb
b) MUa/Pa<MUb/Pb
c) MUa/Pb=MUb/Pa
d) MUa/Pa=MUb/Pb
e) MUa/Pb>MUb/Pa

a) Faiz
b) Rant
c) Kar
d) Ücret
e) Hiçbiri

2. Tüm ekonomik birimlerin kendi
çıkarlarını maksimize etmek için
uğraşmaları aşağıdaki ekonomi bilimi
varsayımlarından hangisine uygundur?

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplam
maliyet ile toplam değişken maliyet
arasındaki farka eşittir?

a) Mutadis mutandis
b) Mobilize
c) Ceteris paribus
d) Atomize
e) Homo economicus
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3. Tüketiciye aynı tatmin düzeyini
sağlayan farklı mal bileşimlerinin
geometrik yerlerinin bileşimine ne ad
verilir?

a) Ortalama sabit maliyet
b) Ortalama değişken maliyet
c) Marjinal maliyet
d) Toplam kar
e) Toplam sabit maliyet

a) Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri
b) Eş ürün eğrileri
c) Bütçe doğrusu
d) Maliyet kısıtı
e) Talep eğrileri

8. Ortalama sabit maliyet ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yatay eksene paralel bir çizgidir
b) Ürün arttıkça azalır
c) Ürün arttıkça artar
d) Ürün arttıkça değişmez
e) Ürün arttıkça önce azalır, sonra artar
9. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa
dönemde
mevcut
tesisleri
ile
üretebileceği
en
yüksek
üretim
miktarıdır?

4. Marjinal ürün sıfır olduğu noktada,
toplam ürün nasıldır?
a) Sıfırdır
b) Maksimumdur
c) Minimumdur
d) Negatiftir
e) Artmaktadır

a) Maksimum kapasite
b) Tam kapasite
c) Atıl kapasite
d) Aşırı kapasite
e) Kapasite üstü kapasite

5. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların
özelliklerinden biri değildir?

10.
Genişletici
maliye
politikası
aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a) Birbirinin yerine ikame edilebilir olması
b) Tatmin edildikçe şiddetinin artması
c) Şiddetinin kişiden kişiye değişmesi
d) Sonsuz olması
e) Tekrarlanır olması

a) Sadece tüketimi azaltır
b) Sadece yatırımı arttırır
c) Sadece faiz oranlarını azaltır
d) Sadece faiz oranını artırır
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e) Yatırımları dışlar ve toplam talebi azaltır

d) GSYİH artar
e) Toplam talep artar
16. Ekonomik istikrarın sağlanması ne
demektir?

11. Genişletici bir para politikası
aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a) Ulusal paranın değer kaybetmesine
b) Ulusal paranın değerlenmesine
c) Ulusal paranın devalüe edilmesine
d) Yabancı paranın değerinin düşmesine
e) Ulusal paranın değerini etkilemez

a) Fiyat istikrarının ve tam istihdamın
sağlanmasıdır
b) Ekonomik büyüme ve adil gelir
dağılımının sağlanabilmesidir
c) Kaynakların optimum dağılımının
sağlanmasıdır
d) İstikrarlı bir istihdam oranı ve istikrarlı
bir faiz oranının sağlanmasıdır
e) ekonomik büyüme ve tam istihdamın
sağlanmasıdır

12. İşsizlik ile enflasyon oranı arasında
bir
değiş
tokuşun
olduğunu
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Phillips eğrisi
b) Keynesyen arz eğrisi
c) Klasik arz eğrisi
d) Okun yasası
e) Lucas arz eğrisi
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13. Bir ekonomide bireyler tek tek
tasarruflarını arttırdıkları halde bu
tasarrufların yatırımlara dönüşmemesi
aşağıdakilerden
hangisinin
ortaya
çıkmasına neden olur?

17. Enflasyonu düşürmek isteyen bir
hükümete
aşağıdakilerden
hangi
politikayı önerirsiniz.

a) Stagflasyon
b) Leontief paradoksu
c) Tasarruf paradoksu
d) Reel ankes etkisi
e) Hiçbiri

a) Para arzını arttırmalıdır
b) Vergileri arttırmalıdır
c) Kanuni karşılık oranlarını düşürmelidir
d) reeskont oranını düşürmelidir
e) Transfer harcamalarını arttırmalıdır

18. Piyasada geçerli olan ücret
seviyesinde çalışmak istedikleri halde iş
bulamayanlardan oluşan işsizlik türü
aşağıdakilerden hangisidir?

14. Ekonomide stagflasyon dönemlerinde
aşağıdakilerden hangileri geçerlidir?

a) Mevsimlik işsizlik
b) Gizli işsizlik
c) İradi işsizlik
d) Gayri iradi işsizlik
e) Teknolojik işsizlik

a) Fiyatlar artarken işsizlikte artar
b) İstihdamın fiyatlarla bağlantısı ters
yönlüdür
c) tam istihdam kapasitesinin altında üretim
gerçekleşir
d) Toplam talep düşey eksene yatay olur
e) Faizler çok hızlı bir şekilde düşer
15. Kamu harcamalarındaki artış
aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

19. Mevcut işlerini terk edip yeni iş
arayanların oluşturduğu ve ekonomide
az da olsa istenilen işsizlik türü
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faiz oranları artar
b) Yatırımlar azalır
c) Yatırımlar artar

a) Friksiyonel işsizlik
b) Yapısal işsizlik
c) Konjonktürel işsizlik
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d) Gizli işsizlik
e) Mevsimlik işsizlik
20. Enflasyonu düşürmek isteyen bir
ekonomide Merkez Bankası aşağıdaki
para politikası araçlarından hangisini
tercih ederse doğru bir iş yapmış olur?

d)Kişisel gelir
e) Reel SMH
25. Belirli bir yılın değeri baz alınarak
hesaplanan GSMH değerine verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nominal GSMH
b) Reel GSMH
c) Cari fiyatlarla GSMH
d) Dönemsel GSMH
e) Sabit fiyatlarla GSMH

a) Kanuni karşılık oranlarını düşürürse
b) Reeskont oranlarını düşürürse
c) Piyasadan tahvil alırsa
d) Piyasaya tahvil satarsa
e) Hiçbiri

a) Konsolidasyon
b) Konversiyon
c) İnterbank para piyasası işlemleri
d) Reeskont
e) Faktoring
22. Bir ülke vatandaşlarının dünyanın
diğer kesimleri ile yapmış oldukları
işlemlerin kayıtlarını aşağıdakilerden
hangisi gösterir?

AKTİF AKADEMİ

21. Ticari bankalara iskonto ettirilen
ticari senedin daha sonra tekrar Merkez
Bankasına iskonto ettirilmesine ne ad
verilir?

a) Ödemeler dengesi
b) Cari işlemler hesabı
c) Rezerv hareketleri hesabı
d) Sermaye hareketleri hesabı
e) Hiçbiri
23.
Ekonomide
meydana
dalgalanmalara ne ad verilir?

gelen

a) Durgunluk
b) Deflasyon
c) Depresyon
d) Konjonktör
e) Resesyon
24. Tüm üretim faktörleri gelirlerinin
toplamına ne ad verilir?
a) SMH
b) GSMH
c) Milli gelir
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Cevap Anahtarı

4

