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                                          SUNU

Değerli uzman, denetmen ve müfettiş adaylarımız,

Soru bankamız Cilt 1 ve Cilt 2 olarak KPSS ve kurum sınavlarına yönelik 
tüm iktisat konularını kapsamaktadır. Yayınımız, her yıl gelen kurum ve 
KPSS soruları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konu anlatımlı kitaplarımız-
daki video eğitimleriyle konular uygun sıralamada ilerlemekte ve konu soru-
larının arkasından karma sorular gelmektedir. Ayrıca tüm kitaplarımızın 
sonlarında sınavlara girmeden önce mutlaka bakılması gereken “ÖNEMLİ 
NOTLAR” yer almaktadır.

Bir konuya başlarken çözeceğiniz ilk testler temel düzeyde olacak, aynı 
konunun test sayısı arttıkça sorular zorlaşacaktır. Burada amaç önce KPSS 
ve kurum soru örneklerinden çözmeniz ve sonrasında da bu sorulardan 
türettiğimiz zor soruları da görmenizdir. Son dönemlerde gelen soru kalıp-
ları basit sorular olduğu kadar zor sorular olduğunu da göstermektedir. 
Soruları doğru da yanlış da yapsanız çözümleri okumadan geçmeyiniz. Soru 
ezberlemek doğru değil, nedenleri ya da yanlışları sorgulamak önemlidir.

Biliyorsunuz ki zor yollar sabırla aşılır. Güzel olan hiçbir şeye kolay 
ulaşılmaz. Eğitim hayatınızın artık son noktasında yaşamınıza yön vere-
cek sınavların sonundasınız. İnanın, pes etmeyin ve hakettiğiniz en güzel 
kurumlara yerleşin. Sizin için en büyük dileğim en iyi mevkilere kendi emek-
lerinizle gelmenizdir. Hepinize canı gönülden başarılar dilerim.

Dilek  ERDOĞAN  KURUMLU

Kitaba ilişkin sorularınızı pegem@pegem.net adresine e-posta yoluyla ya da 

0538 594 92 40 numarasına WhatsApp üzerinden iletmeniz yeterli olacaktır.
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1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın 
genel tanımıdır?
A) İnsan ihtiyaçlarının sonsuz kaynak-

lardaki alternatif kullanım yoludur.
B) İnsanların kıt ihtiyaçlarının sonsuz 

kaynaklarla karşılanmasında etkin 
seçeneklerin kullanımıdır.

C) İnsan ihtiyaçlarının karşılanma-
sında kıt kaynakların alternatif 
kullanım yollarını inceleyen doğal 
bir bilim dalıdır. 

D) İnsan ihtiyaçlarının karşılanma-
sında kıt kaynakların alternatif 
kullanım yollarını inceleyen sosyal 
bir bilim dalıdır. 

E) Üretim, bölüşüm gibi küçük birimle-
rin doğal bir sonucu olan sosyal ve 
analitik bir bilim dalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın 
temel özellikleri içerisinde yer almaz?

A) İktisat sosyal bir bilimdir.
B) İktisat sadece rakamlarla uğraşır 

ve insan davranışlarının iktisadi 
yönüne yoğunlaşır.

C) İktisat, malların tüketimi ile olduğu 
kadar üretimi ve dağıtımıyla da 
ilgilidir. 

D) İktisat analitiktir. 
E) İktisat, tarihi bir bilimdir.

3. İktisadın mevcut durumunu incele-
yerek insan davranışları ve insanla-
rın nispeten küçük birimlerle ilişkili 
tercihlerini inceleyen iktisat bölümü 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikro iktisat
B) Makro iktisat
C) Pozitif iktisat 
D) Normatif iktisat 
E) Nedensel iktisat

4. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları 
ilgilendiren mikro bir konudur?

A) Tüketici dengesi

B) Millî gelir

C) Enflasyon 

D) Dış ticaret 

E) Toplam talep

5. Bir faaliyetin biraz daha fazla ya da 
biraz daha az yapılmasına ilişkin 
kararlar ve bu kararların incelenme-
si aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilir?

A) İhtiyaç

B) Hipotez

C) Tümleme yanılgısı 

D) Rasyonel davranış 

E) Marjinal analiz
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6. Bir A malının fiyatında meydana gelen 
bir artış, B malının tüketim miktarında 
bir artışa neden oluyorsa bu iki mal 
arasındaki ilişki aşağıdakilerden han-
gisi ile açıklanır?

A) İkame mal

B) Tamamlayıcı mal 

C) İlişkisiz mal

D) Bağımsız mal

E) Normal mal

7. Ata ekmeğinin üretim sürecinde kul-
lanılan mal ve hizmetlerden hangisi 
tüketici malı niteliğindedir?

A) Maya

B) Su ve un

C) Hamur 

D) Ata ekmeği 

E) Hamuru yapan işçi

8. Bir otomobilin satış elemanı tara-
fından kullanılması, aşağıdaki mal 
türlerinden hangisini ifade eder?

A) Nihai mal

B) Dayanıksız mal

C) Üretici malı

D) Serbest mal

E) Ekonomik olmayan mal

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Değeri bir veya birden fazla ba-
ğımsız değişkendeki değişmelere 
göre belirlenen değişken, bağımlı 
değişkendir.

B) Değeri zamanın belli bir anında 
ölçülebilen değişken, stok değiş-
kendir.

C) Değeri model dışında sistem dışı 
etkilerle değişen değişken, dışsal 
değişkendir.

D) Değeri incelenen eşitlik dışında 
veya eşitliğe bağımlı olarak belir-
lenen ve bağımsız değişkenin de-
ğerindeki değişmelere neden olan 
değişken, bağımsız değişkendir.

E) Değeri belli bir zaman diliminde 
ölçülebilen değişken, akım değiş-
kendir.

10. Para stoğu nasıl bir değişkendir?

A) Dışsal değişken

B) Stok değişken

C) Akım değişken

D) Bağımsız değişken

E) İçsel değişken

11. Fransız iktisatçı Leon Walras, aşağı-
dakilerden hangisini matematiksel bir 
içerik katarak oluşturmuştur?

A) Karşılaştırmalı statik analiz

B) Statik analiz

C) Dinamik analiz

D) Kısmi denge analizi

E) Genel denge analizi
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12. T (x) = x3 - 20x2 ise ortalama değeri 
maksimum yapan x değeri kaçtır?

A) 10      B) 20      C) 30      D) 40      E) 50

13. Bir ekonomideki tüm üretim faktörleri-
nin veri teknoloji ile üretime koşulma-
sı, hiçbirinin atıl kalmaması varsayımı 
altında, belirli bir dönemde üretilmesi 
mümkün olan, alternatif mal bileşim-
lerini gösteren eğri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tüketim imkânları eğrisi

B) Kayıtsızlık eğrisi

C) Üretim olanakları eğrisi

D) Eş-ürün eğrisi

E) Talep eğrisi

14. Üretim imkânları eğrisinin altında ka-
lan bir nokta ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Tam istihdamda etkin olan noktadır.

B) Ekonomide var olan kaynaklarla 
ulaşılamayan noktadır.

C) Hasılanın maksimize edildiği 
noktadır.

D) Ekonomide kaynakların atıl bırakıl-
dığı, etkin olmayan bir noktadır.

E) Ekonomide kaynakların tam ve 
etkin kullanıldığı bir noktadır.

15. Ekonomide kaynaklar kıt olmasa ve 
üretim faktörlerinin kullanımı gelişigü-
zel olsa aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olur?

A) Fırsat maliyeti artan bir öneme 
sahip olur.

B) Fırsat maliyeti kavramı önemsiz 
hâle gelir.

C) Marjinal dönüşüm oranı azalandır.

D) Kaynak tahsisi piyasa mekanizma-
sına bırakılır.

E) Kaynaklar devlet tarafından tahsis 
edilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi marjinal 
dönüşüm oranını ifade eder?

A) Bir malın para cinsinden değer 
ölçüsüdür.

B) Üretim imkânları eğrisinin genel 
ifadesidir.

C) Bağımsız değişkenin bağımlı değiş-
kende oluşturduğu toplam değerdir.

D) Bağımsız değişkenin birim başına 
hesaplanan değeridir.

E) Üretim imkânları eğrisi üzerindeki 
herhangi bir noktadan çizilen teğe-
tin eğimidir.




