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Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS 
ve Kamu Kurum ve Banka sınavlarına hazırlıkları her ge-
çen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Kariyer meslek sı-
navlarına ve Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
hazırlanma konusun da mezunların yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları görülmekte, uzman kişi veya tecrübeleriyle 
kendini kanıtlamış yetkin kurumlar tarafından rehberlik ve 
destek alma ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir.

Başkent Kariyer, Kadrosu 2000 yılından bu yana uz-
man akademisyen ve öğretici kadrosu ile yüzlerce öğ-
rencinin istediği kariyer meslek sınavlarını kazandırmış, 
üstün başarılara imza atmıştır ve bu anlayışla da yoluna 
devam edecektir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
ve kamu kurumlarının yaptığı yazılı sınavlarının kapsamı 
ve zorluk derecesi düşünüldüğünde uzman öğretici kad-
ronun yetkin kişiler tarafından oluşması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.

Mevcut bu mülakat soruları, yıllardır kazandırdığımız 
birçok öğrenci tarafından mülakat aşamalarında kendile-
rine yöneltilen gerçek sorulardır.



İKTİSAT 
MÜLAKAT SORULARI



İktisat Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

1. Giffen tipi malların telafi edilmiş talep eğrisinin şekli na-
sıldır?

Cevap: Telafi edilmiş talep eğrisi bütün mallarda ne-
gatif eğimlidir.

2. Normal bir malın gelir ve ikame etkileri göz önünde
bulundurularak çizilen eğrinin eğimi nasıldır?

Cevap: Gelir ve ikame etkileri yardımıyla çizilen eğri
alışılmış talep eğrisidir ve toplam (fiyat) etkiyi gösterir.
Normal mallarda gelir ikame etkisi negatiftir, gelir ve
ikame etkilerinin toplamından oluşan eğri de negatif
eğimli olacaktır.

3. Tarımsal ürünlerde yaşanan ve ürünün bol olduğu dö-
nemlerde hasılatın az olmasına, kıt olduğu dönemler-
de ise hasılatın fazla olmasına neden olan temel faktör
nedir?

Cevap: Tarımsal ürünlerde talebin fiyat esnekliğinin
birden küçük ve arz esnekliğinin ise sıfır olması

4. Bolluk Paradoksu hangi iktisatçıya aittir?

Cevap: Gregory King

5. Monopolcü rekabet piyasasını tam rekabetten ayıran
en temel özellik nedir?

Cevap: Malların homojen değil farklılaştırılmış olması.
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6. Monopolcü bir firmanın fiyatı, marjinal maliyeti ve mo-
nopolcü gücü arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Monopolcü firmanın fiyatı ile marjinal maliyeti
arsındaki fark büyüdükçe, monopolcü güç artar.

7. Monopolcü firma için talebin fiyat esnekliği ile Lerner
endeksi katsayısı arasındaki ilişki nasıl ifade edilebi-
lir?

Cevap: Esneklik katsayısı büyüdükçe, endeks küçü-
lür. Lerner En.= 1 / IeI

8. Faktör piyasasında rekabetçi olan bir firmanın emek
arz eğrisinin eğimi nasıldır?

Cevap: Belli bir ücret seviyesinde yataydır.

9. Mal piyasasında tam rekabetçi olan bir firmanın emek
talep eğrisinin eğimi nasıldır?

Cevap: Negatif eğimlidir.

10. Bir firmanın emek talep eğrisi matematiksel olarak na-
sıl ifade edilir?

Cevap: Emek talep eğrisi emeğin marjinal ürünü ile
marjinal hasılatın çarpımından elde edilir.
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11. Mal piyasasında tam rekabetçi, faktör piyasasında
monopsoncu olan bir firma için emeğin marjinal faktör
maliyeti ile ortalama ücret arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Emeğin marjinal faktör maliyeti, ortalama üc-
retten büyüktür.

12. Bir oligopol piyasasında 3 firma bulunmaktadır. Co-
urnot anlaşmasız oligopol modeline göre, firmaların
toplam üretimi nasıl ifade edilir?

Cevap: Tam rekabet üretim düzeyinin dörtte üçü ka-
dardır.

13. İkame malın fiyatındaki bir artışın talep eğrisi, malın
fiyatı ve malın üretim miktarı ile ilgili etkisi nasıl ola-
caktır?

Cevap: Talep eğrisi sağa kayar, fiyat artar ve arz edi-
len miktar artar.

14. Tamamlayıcı bir malın fiyatındaki bir artış nedeniyle,
malın fiyatında ve üretiminde meydana gelecek değiş-
me, daha esnek bir arz eğrisine göre kıyaslandığında
nasıldır?

Cevap: Malın fiyatındaki düşme daha fazla, arz edilen
miktardaki azalış ise daha küçüktür.
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15. Talep esnekliğinin daha yüksek olduğu bir duruma
göre kıyaslandığında, devletin üreticiye sattığı ürün
başına sabit bir vergi koymasının fiyattaki ve talep
edilen miktar üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?

Cevap: Fiyattaki değişim daha fazla, miktardaki deği-
şim daha az olacaktır.

16. Eğrinin her noktasında fırsat maliyetinin sabit olduğu
bir üretim olanakları eğrisinin eğimi nasıldır?

Cevap: Negatif eğimlidir.

17. X malının yatay, Y malının ise dikey eksende yer al-
dığı bir durumda kayıtsızlık eğrileri Y eksenini kesen
pozitif eğimli doğrular şeklinde ise X nasıl bir maldır?

Cevap: Tüketimi arttıkça tüketicinin faydasını azaltan
kötü bir maldır.

18. Tam rekabetçi bir firmanın üretim fonksiyonu Q = 10L2 – 5L
iken, firmanın ürettiği malın fiyatı 3, ortalama ücret ise
285 birimdir.

Kar maksimizasyonunu amaçlayan firma 8 birim emek
kullanıyorsa, dengeye gelmek için ne yapmalıdır?

Cevap: Firmanın denge noktasındaki emek miktarı
5’tir bu nedenle üretimdeki emek kullanımını azaltma-
lıdır.
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19. Q(K, L) = 10.X + 5Y şeklinde bir üretim fonksiyonuna
sahip olan eş ürün eğrisinin marjinal ikame oranı ile
ilgili ne söylenebilir?

Cevap: Negatif eğimli doğru şeklinde olduğu için her
yerde sabittir.

20. Üreticinin kullandığı girdiler arasında ikame imkanına
sahip olmadığı için, sermaye emek oranının sabit ol-
duğu üretim fonksiyonu hangisidir?

Cevap: Leontief üretim fonksiyonunda sermaye emek
oranı sabittir ve girdiler arasında ikame yoktur.

21. Eş ürün eğrisinin her noktasında marjinal ikame ora-
nının ve sermaye hasıla oranının değişken olmasına
rağmen, ikame esnekliğinin bire eşit olduğu kabul edi-
len üretim fonksiyonu hangisidir?

Cevap: Cobb-Douglas üretim fonksiyonlarında ikame
esnekliği her noktada bire eşittir.

22. Denge noktası dışında yer alan bir tüketici bulunduğu
noktada, faydasını maksimize ettiği duruma göre her
iki maldan da daha az tüketmektedir. Tüketicinin şu
anda bulunduğu tüketim düzeyi bütçe doğrusu da göz
önünde bulundurularak nasıl tanımlanır?

Cevap: Tüketici bütçesinin tamamını kullanmamakta-
dır ve bütçe doğrusunun solundadır.
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23. Tam rekabetçi bir piyasada üretim yapan bir firmanın
kısa dönem toplam maliyet fonksiyonunun

SRTC = 120q3 – 30q2 + 90q + 180 olduğu bilinmekte-
dir.

Firma 30 birim üretim yaptığında, firmanın toplam sa-
bit maliyeti kaç olarak bulunacaktır?

Cevap: Firmanın sabit maliyeti, üretim ile birlikte de-
ğişmeyen 180 birimdir.

24. Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden küçük olan
bir mal ne tür bir mal olarak ifade edilebilir?

Cevap: Giffen olmayan düşük bir maldır.

25. Uzun dönem maliyet fonksiyonu TC = 5Q3 –20Q2 +
30Q olan rekabetçi bir firmanın uzun dönem dengesi-
ni veren fiyat ve miktar değerleri kaç olarak bulunur?

Cevap: Rekabetçi firma uzun dönemde normal kar
elde etmektedir ve ortalama maliyet eğrisinin mini-
mum olduğu yerde üretim yapmaktadır. Üretim 2, fiyat
10 bulunur.

26. Üretim faktörlerinden birinin sabit olduğu bir firma için,
üretimin ikinci bölgesi emeğin marjinal ürünü açısın-
dan nasıl ifade edilebilir?

Cevap: Emeğin Ortalama verimliliğine eşit ve ondan
küçüktür ve ikinci bölgenin sonunda sıfıra eşit olur.
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27. Ortalama maliyet eğrisinin altında, ortalama değişken
maliyet eğrisinin üstünde kalan marjinal maliyet eğrisi
boyunca, emeğin ortalama ürün eğrisi, eğim ve eme-
ğin marjinal ürünü ile karşılaştırarak nasıl ifade edile-
bilir?

Cevap: Emeğin marjinal ürünü eğrisinin üstünde ve
negatif eğimlidir.

28. Rekabetçi bir firmanın kar maksimizasyonu sağladığı
üretim miktarının, ortalama değişken maliyet eğrisinin
pozitif, ortalama maliyet eğrisinin ise negatif olduğu
bölgede olması durumunda firmanın kar durumu ile
ilgili ne söylenebilir?

Cevap: Firma zarar elde etmektedir fakat zarar mini-
mizasyonu ile üretime devam etmektedir.

29. İki kişilik bir topluma ilişkin genel denge analizindeki
sözleşme eğrisi üzerinden, sözleşme eğrisi dışındaki
bir noktaya geçilmesi durumunda iki kişinin ve toplu-
mun refah düzeyi ile ilgili en doğru cümle nedir?

Cevap: Her ikisinin refahı azalabilir, birinin refahı ar-
tarken veya sabitken diğeri azalabilir, toplumsal refah
ise kesin olarak azalır.



İktisat Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

30. Faktör piyasasında firmanın karını maksimize ettiği
girdi düzeyinde emeğin ortalama ürünü ve emeğin
marjinal ürünü eğrilerinin eğimi nasıldır?

Cevap: Firmanın karını maksimize ettiği nokta ikinci
bölgede olduğu için her ikisi de negatif eğimlidir.

31. Rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir firmaya
ilişkin toplam maliyet fonksiyonu TC = 60 + 0,3Q2, ma-
lın satış fiyatı ise 18 TL ise firmanın kar maksimizas-
yon noktasında birim başına iktisadi karı ne kadardır?

Cevap: MR = MC eşitliğinden Q = 11, AC ise 11 bulu-
nur. AR = P ise AR – AC = 18 – 11 = 7

32. A malı X malının ikamesi ise, X malının üretim mali-
yetlerinde meydana gelecek bir artış, A malının talep
eğrisini ve arz eğrisini nasıl değiştirecektir?

Cevap: Talep eğrisi sağa kayar, arz edilen miktar ar-
tar.

33. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir monopolcü
firma, monopolcü olma karşılığında, üretime bağlı ol-
madan 15.000 TL lisans ücreti ödemiştir. Bu durumda
monopolcü firmanın denge üretim düzeyi, fiyatı ve kar
durumu nasıl ifade edilebilir?

Cevap: Firmanın sadece sabit maliyetleri etkilenir,
üretim ve fiyat aynı iken kar azalır.
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34. Bir piyasada talep fonksiyonu P = 20 – 2Q, arz fonk-
siyonu ise P = –15 + 3Q şeklinde verilmiştir. Devletin
9 TL düzeyinde belirlediği tavan fiyatın arz veya talep
fazlası açısından sonucu nedir?

Cevap: Tavan fiyat denge fiyatının üstünde olduğu
için uygulama etkinsiz olacaktır.

35. Tam rekabet piyasasında kısa dönemde firmanın
mevcut üretim düzeyindeki satış fiyatı, firmanın arz
eğrisinin altında ise, bu durumda firma dengeye ulaş-
mak için ne yapmalıdır?

Cevap: Firma üretimini azaltarak karını maksimize
edecek üretim düzeyine ulaşabilir.

36. Devlet monopolcü bir firmaya yaptığı her üretim ba-
şına %10 vergi uygulamaya başlamıştır. Uygulanan
advalorem verginin maliyetler, denge üretim ve denge
fiyat düzeyi açısından sonuçları nedir?

Cevap: Marjinal maliyet ve değişken maliyet artar,
üretim miktarı azalırken fiyat artar.

37. Sweezy modelinde dirsek noktasında marjinal maliyet
eğrisinin kaymasının üretim ve fiyat açısından sonucu
nasıl ifade edilebilir?

Cevap: Dirsek noktasında marjinal hasılat eğrisi sü-
reksizdir ve bu nedenle marjinal maliyet eğrisindeki
kayma üretim ve fiyat düzeyini etkilemez.
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38. İki mal tüketen bir tüketicinin (X ve Y) gelir tüketim eğ-
risi negatif eğimli ve Y eksenine doğru kıvrılıyorsa X
ve Y malının türüne ilişkin ne söylenebilir?

Cevap: X malı düşük, Y malı ise normal maldır.

39. Rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir firmanın
üretim fonksiyonu Q = 9L2 – 4L olarak verilmiştir. Fir-
manın kar maksimizasyon noktasındaki emek istih-
dam düzeyi 2, firmanın birim ücreti 96 TL ise, firmanın
sattığı ürünün fiyatı kaçtır?

Cevap: MRPL = MPPL × MR    MICL = w(ortalama üc-
ret), eşitlikte L(emek) yerine 2 konulduğunda malın
fiyatı 3 olarak bulunur.

40. Monopolcü bir firma, ürettiği ürünü her bir tüketiciye
almak istediği en yüksek ücretten satarak birinci dere-
ceden fiyat farklılaştırma yolunu seçmiştir. Bu durum-
da toplam refah kaybı ne olacaktır?

Cevap: Birinci dereceden fiyat farklılaştırması duru-
munda refah kaybı sıfır olur.

41. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasına neden
olan Pigou etkisine göre fiyatlardaki artışın milli gelir
üzerindeki azaltıcı etkinin çıkış noktası nedir?

Cevap: Tüketicinin reel servetindeki azalma.
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42. Yaşam boyu gelir hipotezi ile mutlak gelir hipotezi ara-
sındaki en önemli fark nedir?

Cevap: Mutlak gelir hipotezine göre tüketim cari gelire
bağlıyken, yaşam boyu gelir hipotezinde, tüketim ya-
şam boyu elde edilebilecek gelir beklentisine bağlıdır.

43. Yatırımların faiz esnekliğinin sıfır olduğu durumda ge-
nişletici para politikasının milli gelir üzerindeki etkisi
nasıldır?

Cevap: IS eğrisi tam dik konumda olduğu için milli ge-
lir etkilenmez.

44. Ekonomideki büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında
ilişki kuran teori hangisidir?

Cevap: Okun kuralına göre 2,25 puanın üzerindeki
her büyüme işsizliği azaltır.

45. Monetarist görüşe göre para arzında artış, uzun dö-
nemde fiyatlar genel düzeyi ve reel milli geliri nasıl
etkiler?

Cevap: Uzun dönemde politika etkinsizdir, fiyatlar ge-
nel düzeyi artarken milli gelir sabit kalır.
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46. Enflasyonist açığın söz konusu olduğu bir ekonomi-
de, hükümet açısından hangi politikaların kullanılması
daha uygundur?

Cevap: Daraltıcı maliye politikaları

47. Marshall-Lerner tarafından devalüasyonun başarısı
için belirlenen şartlar geçerli iken, yapılan bir devalü-
asyon sonucunda ödemeler dengesi (BP) ve net ihra-
cat (XN) doğrularının eğimi ve konumu nasıl değişir?

Cevap: Her iki doğru sağa doğru kayarken, eğimleri
sabit kalır.

48. Merkez Bankası’nın reeskont oranlarını arttırmasının
para çarpanı üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?

Cevap: Bankaların borçlanma maliyeti arttığı için ser-
best rezervler artar ve çarpan küçülür.

49. Paranın dolaşım hızının değişken fakat istikrarlı oldu-
ğunu söyleyen iktisatçı kimdir?

Cevap: Milton Friedman
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50. Talep eğrisinin oluşumunda fiyatı bağımlı değişken
kabul ederek talebi etkileyen faktörleri ortaya koy-
maya çalışan, tüketici rantı ve esneklik gibi neoklasik
iktisadın temel görüşlerini açıklayan iktisat teorisyeni
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Alfred Marshall

51. Keynesyen aralıkta kısa dönem toplam arz eğrisinin
biçimi nasıldır?

Cevap: Yatay konumdadır.

52. Bir ekonomide GSMH değeri 9400 TL, net faktör geliri
350 TL, dolaylı vergiler 250 TL, yıpranmalar 1250 TL
ise bu ekonomide “milli gelir” kaç TL ‘dir?

Cevap: GSYİH – Dolaylı Ver. – Amort. + Net Fak. Gel.
ise MG = 7900 bulunur.

53. Hangi durumda dışlama etkisinin en az olması bekle-
nir?

Cevap: Yatırımların faiz esnekliği sıfır ve para talebi-
nin faiz esnekliği sonsuz iken.

54. Ricardian Denge Yaklaşımına (Ricardocu Eşdeğerlik)
göre kamu borçlanmasının tüketim ve tasarruf üzerin-
deki etkisi nasıldır?

Cevap: Tüketim değişmez, tasarruflar ise artar.
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55. Yeni Klasik Firma yanılma modeline göre ekonomi
doğal işsizlik düzeyinde iken, genişletici bir para po-
litikası nedeniyle toplam talepteki artışa rağmen eko-
nominin tekrar tam istihdam düzeyine geri dönmesinin
temel nedeni hangisidir?

Cevap: Beklenen fiyat düzeyinin artması ile nısbi fi-
yatların düşmesi.

56. Sermayenin marjinal etkinliğinin artmasının yatırım ta-
lebi eğrisi üzerindeki etkisi nasıl olur?

Cevap: Yatırım talep eğrisi sağa doğru kayar.

57. Çift metal sisteminin, bir madenin arzında meydana
gelen azalmanın fiyatlar üzerinde oluşturacağı etkinin
şiddetini azaltacağını belirten teori ve bu teoriyi geliş-
tiren iktisatçı kimdir?

Cevap: Paraşüt Teorisi-Walras

58. Devletin, halk sağlığı, çevre koruması veya kamu gü-
venliği gibi nedenlerle çıkarmış olduğu idari, teknik
düzenleme ve standartlar şeklindeki dış ticaret politi-
kası aracı nedir?

Cevap: Görünmez Engeller
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59. 2013 yılı Gayrisafi Safi Yurtiçi Deflâtörü yüzde kaç ola-
rak hesaplanmıştır?

Cevap: 2013 yılı Gayrisafi Safi Yurtiçi Deflâtörü %6,3
olarak hesaplanmıştır

60. Parasalcı görüşe göre, diğer değişkenler sabitken
para arzının azalmasının kısa dönemde toplam arz
eğrisi ile etkisi nasıldır?

Cevap: Toplam arz eğrisi üzerinde sola doğru hareke-
te neden olur

61. İşgücü talebi ile işgücü arzı arasındaki uyumsuzluğun
sonucu olarak görülen işsizlik türü hangisidir?

Cevap: Yapısal İşsizlik

62. Keynes’in Mutlak Gelir Hipotezi’nde belirttiği Durgun-
luk tezinin temel dayanağı nedir?

Cevap: Gelir arttıkça marjinal tüketim eğilimi ve orta-
lama tüketim eğiliminin azalması.

63. Rasyonel bekleyişlere göre, önceden ilan edilen ge-
nişletici para politikasının etkisi nasıldır?

Cevap: Fiyatlar genel düzeyini arttırır, milli gelir tam
istihdamda değişmez.
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64. Miktar teorisini para talebini para talebi yoluyla açıkla-
yan teori ve teorisyenleri kimdir?

Cevap: Cambridge Teorisi-Pigou ve Marshall.

65. Ekonomik büyümeye rağmen, dış ticaret hadlerinin
bozulması nedeniyle toplumsal refahın azalacağını
söyleyen teori ve teorisyeni kimdir?

Cevap: Yoksullaştıran Büyüme- Jagdish Bhagwati

66. Neo Klasik büyüme modelinde (Solow) kullanılan du-
rağan durum noktasında net yatırım ne kadardır?

Cevap: Yatırımlar amortismana eşit olduğu için net
yatırım sıfırdır.

67. Ekonomik büyüme ve gelir dağılımında adalet arasın-
da ilişki kuran teori hangisidir?

Cevap: Ters U eğrisi-Kuznets Eğrisi

68. Türkiye ile IMF arasında en son Stand-by antlaşması
hangi yıl imzalanmıştır?

Cevap: 2005



İktisat Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

69. Dışa açık bir ekonomide tasarruflar yatırımlara eşitken
denge durumunda 10 birim dış ticaret açığı veriliyorsa
bütçe dengesi ile ilgili ne söylenebilir?

Cevap: M + T + S = I + G + X eşitliğinden bütçe 10
birim açık vermektedir.

70. Ücret-maliyet itişli bir enflasyonun ortaya çıkabileceği-
ni kabul ettikleri için gelirler politikasını savunan iktisat
teorisi hangisidir?

Cevap: Post Keynesyen İktisat Teorisi

71. Çarpan katsayısının artmasının IS eğrisinin ve toplam
harcama doğrusunun eğimleri üzerindeki etkisi nasıl-
dır?

Cevap: IS eğrisi yatıklaşır, toplam harcama doğrusu
ise dikleşir.

72. Doğal işsizlik oranındaki bir artış, açık iş oranı ile işsiz-
lik oranı arasındaki ilişkiyi gösteren Beveridge eğrisi
ile ilgili hangi değişikliğe neden olur?

Cevap: Eğri sağa doğru kayar.

73. Tahvilin likiditesinin artması tahvil talebini, fiyatını, fai-
zini ve miktarını nasıl etkiler?

Cevap: Tahvil talebi artar, faiz düşer, fiyat artar ve tah-
vil miktarı artar.
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74. Enflasyon hedeflemesinde kullanılan Taylor kuralı
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap: Enflasyon ve gelir değişikliklerine bağlı olarak
nominal faizlerin nasıl değişeceğini gösterir.

75. Solow modelinde sermayenin altın kuralının gerçek-
leştiği durum nasıl ifade edilir?

Cevap: Maksimum tüketimin olduğu durağan durum
noktasıdır.

76. Sınırsız emek arzı kuramı ile ekonomiyi iki farklı yapı-
ya ayıran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Arthur Lewis

77. Beklenen enflasyon oranının artmasının kısa dönemli
Phillips eğrisine etkisi ne olur?

Cevap: Eğri sağ yukarıya doğru kayar.

78. Bir ekonomide amortismanların gayrisafi yatırımlar-
dan büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangi-
si geçerli olur?

Cevap: Net yatırımlar negatif olacaktır.
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79. Keynesyen toplam arz eğrisinin dikey olduğu konum-
da, toplam talepteki artış sonucunda fiyatlar ve no-
minal ücretlerde meydana gelen artışın tekrar geriye
dönmemesine ne ad verilir?

Cevap: Zemberek Dişlisi etkisi.

80. Tobin’in q teorisine göre firmanın sermayesini yeni-
leme maliyeti, firmanın piyasa değerinden düşük ise
aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?

Cevap: Q değeri 1’den büyüktür ve firma yatırımlarını
arttırır.

81. Tarım ve sanayi ürünleri arasındaki ticaret hadlerinin
uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine değişmekte ol-
duğunu öne süren görüşe ne ad verilir?

Cevap: Singer Prebish tezi

82. Fiyat endeksinin hesaplamasına ithal malları dahile
eden, kullanılan mal sepetinin çok sık değiştirilmediği
fiyat endeks hesaplama yöntemi hangisidir?

Cevap: Tüketici Fiyat Endeksi
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83. Keynesyen modelde para arzı ne kadar arttırılırsa art-
tırılsın faiz oranının daha aşağıya düşmediği, yatırım-
ların artmadığı ve dolayısıyla milli gelirin değişmediği
duruma ne ad verilir?

Cevap: Likidite Tuzağı

84. Emek zengini olan bir ülkenin emek miktarında mey-
dana gelen artış sonucunda, söz konu ülkede emek
yoğun malların üretiminin atacağı, sermaye yoğun
malların üretiminin ise azalacağını iddia eden teori
hangisidir?

Cevap: Rybczinski Teoremi

85. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de
2013 yılı işsizlik oranı kaç olarak belirlenmiştir?

Cevap: 9,7

86. Devalüasyon sonucunda dış ticaret dengesi üzerinde
beklenen olumlu etkinin ihracat ve ithalat miktarları ile
oluşabileceğini söyleyen teori hangisidir?

Cevap: J eğrisi

87. Türkiye’de 2006 yılından itibaren uygulanan açık enf-
lasyon hedeflemesinin temel politika hedefi nedir?

Cevap: Kısa vadeli faiz oranları.
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88. Artan kamu harcamaları nedeniyle piyasa faiz oranı-
nın yükselmesi, yükselen faizler nedeniyle yatırımların
fırsat maliyetinin artması ve özel sektör yatırım harca-
malarının azalması hangi etki ile isimlendirilir?

Cevap: Dışlama Etkisi (Crowding Out)

89. Sanayi ürünleri ticaretinin büyük ölçüde benzer gelir
gruplar arasında ve benzer beğeni yapısına sahip ül-
keler arasında gerçekleşeceğini ifade eden teorisyen
kimdir?

Cevap: Linder

90. Ülkeye ithal edilen yabancı malların, özel kişilere bağlı
gümrük denetim birimleri tarafından uzunca bir süre
muhafaza edilmesi ve bu muhafaza boyunca gümrük
vergisi alınmaması işlemine ne ad verilir?

Cevap: Özel kişileri tarafından işletildiği için Fiktif Ant-
repo.

91. Türkiye Ekonomisi 2013 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası
kaç milyon $ olarak hesaplanmıştır?

Cevap: 822.776 milyon TL



92. Emek verimliliği ile işçiye ödenen ücret arasında doğ-
ru ilişki olduğunu belirten ve ücret yapışkanlığının ne-
denleri arasında sayılan teori hangisidir?

Cevap: Etkin Ücret Teorisi

93. Uluslararası sermaye hareketliliğinin sınırsız ve sabit
döviz kuru uygulamasının olduğu bir ekonomide ba-
ğımsız para politikası uygulanamayacağını belirten
teori hangisidir?

Cevap: Üçlü Açmaz(Bağdaşmaz Üçlü)

94. Bankalar tarafından verilen kredilerin bankacılık sis-
temine geri dönüş oranının azalmasının kaydi para
üzerindeki etkisi nasıldır?

Cevap: Kaydi para çarpanını ve kaydi parayı azaltır.

95. Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesi kaç yılından
beri uygulanmaktadır?

Cevap: 2006 yılının başından itibaren.

96. Temel Ekonomik Göstergeler analizine göre
Türkiye’nin 2013 yılı dış ticaret dengesi nedir?

Cevap: Türkiye’nin 2013 yılı dış ticaret dengesi -98
olarak gerçekleşmiştir.




