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iKTisAT TEORisi A 
2009 AS 4200-A 

1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen 
değişkene ne ad verilir? 

A) Stok değişken 
B) içsel değişken 
C) Akım değişken 
D) Dışsal değişken 

E) Fonksiyonel değişken 

2. Bağımsız Değişkenin her birimi başına 

hesaplanan toplam değere ne ad verilir? 

A) Marjinal değer 
B) Toplam değer 
C) Minimum değer 
D) Maksimum değer 
E) Ortalama değer 

3. Yatay eksende yer alan malın fiyatı 

değiştiğinde oluşan denge noktalarını 

birleştiren eğriye ne ad verilir? 

A) çapraz-Fiyat Talep Eğrisi 
B) Arz Eğrisi 
C) Gelir-Tüketim Eğrisi 
D) Fiyat-Tüketim Eğrisi 
E) Talep Eğrisi 

4. Her hangi bir malın tüketilen birimi bir birim 
arttırıldığında toplam faydada meydana gelen 
artışa ne ad verilir? 

A) Eş Ürün eğrisi 
B) Ortalama fayda 
C) Toplam fayda 
D) Farksızlık eğrisi 
E) Marjinal fayda 

A 11 

5. Yatay eksende yer alan malın fiyatı arttığında 
bütçe doğrusunun eğimi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Eğim yatıklaşır. 

B) Eğim pozitif olur. 
c) Eğim dikleşir. 

D) Eğim sonsuz olur. 
E) Eğim sıfır olur. 

6. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak ortaya 
çıkan farklı denge noktalarını birleştiren 

eğriye ne ad verilir? 

A) Fiyat-Tüketim Eğrisi 
B) Gelir-Tüketim Eğrisi 
c) Talep Eğrisi 
D) Engel Eğrisi 
E) çapraz-Fiyat Talep Eğrisi 

7. Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif değer alan 
iki mal için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bu iki mal düşük mallardır. 
B) Bu iki mal hem tamamlayıcı hem de rakip 

mallardır. 
c) Bu iki mal giffen mallarıdır. 
D) Bu iki mal tamamlayıcı mallardır. 
E) Bu iki mal rakip mallardır. 

8. Bir mala ilişkin talebin fiyat esnekliği -2 ise 
malın fiyatı %10 azaldığında talep edilen 
miktarındaki değişme yüzde kaç olur? 

A) Malın talep edilen miktarı 20 artar 
B) Malın talep edilen miktarı 20 azalır 
c) Malın talep edilen miktarı 10 artar 
D) Malın talep edilen miktarı 10 azalır 
E) Malın talep edilen miktarı 5 artar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Bir mala ilişkin talep fonksiyonu X=140 - 2Px 

şeklide verilmiştir. Fiyat 20 birim olduğunda 
talebin fiyat esnekliğinin değeri kaç birimdir? 

A) -0,2 
B) -0,3 
CL -0,4 
D) -0,5 
E) -0,8 

10. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Eş ürün eğrileri orJine göre dış bükeydir. 
B) Eş ürün eğrilerinin üzerindeki her nokta aynı 

fayda düzeyini gösterir. 
C) Eş ürün eğrileri birbirilerini kesmezler. 
D) Eş ürün eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha 

yüksek üretim düzeyini gösterir. 
E) Eş ürün eğrileri eksenleri kesmezler. 

11. Eş ürün eğrilerinin genellikle orjine göre dış 
bükey çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Faktörler arasında sabit marjinal teknik 
ikame oranın olması 

B) Faktörler arasında azalan marjinal teknik 
ikame oranın olması 

C) Faktörler arasındaki marjinal teknik ikame 
oranının sıfır olması 

D) Faktörler arasında artan marjinal teknik 
ikame oranın olması 

E) Faktörler arasındaki marjinal teknik ikame 
oranın 1 e eşit olması 

12. Üretimde girdi artışına bağlı olarak üretimin 
artan oranda artmasına ne ad verilir? 

A) Ölçeğe göre sabit getiri 
B) Ölçeğe göre azalan getiri 
C) Ölçeğe göre minimum getiri 
D) Ölçeğe göre artan getiri 
E) Ölçeğe göre maksimum getiri 
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A 
13. Marjinal fiziki ürün sıfır olduğunda aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Toplam fiziki ürün sıfırdır 
B) Toplam fiziki ürün maksimumdur 
cı Toplam fiziki ürün artandır 
D) Ortalama fiziki ürün artand ır 
E) Ortalama fiziki ürün maksimumdur 

14. Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsal 

ekonomiler arasında ~ almaz? 

A) Trafik sıkışıklığı 
B) Çevre kirliliği 
cı Enerji darboğazı 
D) Uzmanlaşma ve verimlilik artışı 
E) Alt yapı yetersizliği 

15. Ölçeğe göre artan getiri durumunda kısa ve 
uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin teğet 
olma durumu hangi aşamada gerçekleşir? 

A) Biri artma diğeri azalma aşamasında 
B) Her ikisi içinde artma aşamasında 
cı Biri minimum diğeri artma aşamasında 
D) Her ikisi içinde minimum aşamasında 
E) Her ikisi için azalma aşamalarında 

16. Marjinal maliyet azalan olduğunda ortalama 
maliyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) AC sıfır değerini almaktadır. 
B) AC artandır. 
cı AC azalandır. 
D) AC minimum yapmaktadır. 
E) AC maksimum yapmaktadır. 
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17. Tüketici ve üretici rantının en çok olduğu 
maksimum alış veriş hacminin sağlandığı 

piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tam rekabet piyasası 
B) Monopol 
C) Monopolcü rekabet 
D) Oligopol 
E) Eksik rekabet piyasası 

18. Tam rekabet piyasasında firmanın ortalama 
karını veren formül aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) TR - TC 
B) TR - MC 
C) AR -AC 
D) TR -AR 
E) MR -MC 

19. Belirli bir malı üreten çok sayıda firma olsa 
da malın her biri arasında ne objektif olarak 
nede sübjektif olarak bir farklılık olmaması 
tam rekabet piyasasının hangi özelliği ile 
açıklanır? 

A) Şeffaflık 
B) Atomize 
C) Denge 
D) Mobilite 
E) Homojenlik 

20. TC > TR olduğunda toplam kar fonksiyonu 
(TP) aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TP < O 
B) TP = O 
C) TP> O 
D) TP maksimum 
E) TP minimum 

A 13 

A 
21. Çok sayıda satıcı karşısında tek bir alıcının 

bulunduğu piyasa türüne ne ad verilir? 

A) Oligopol 
B) Monopolcü rekabet 
c) Tam rekabet 
D) Monopol 
E) Monopson 

22. MC 
MR 
AC 
AR 
P 

AC 

OL------=-----l------+ X 
X1 X2 

Yukarıdaki grafiğe göre monopolcü firmanın 
karını maksimize eden fiyat düzeyi hangisidir? 

A) a-X1 aralığı 
B) b-x1 aralığı 
C) C-X1 aralığı 
D) a-c aralığı 
E) d-X2 aralığı 

23. Monopol piyasasında firmanın ortalama gelir 
yada ortalama hasılat eğrisine ne ad verilir? 

A) Firmanın toplam gelir eğrisi 
B) Firmanın talep eğrisi 
c) Firmanın marjinal gelir eğrisi 
D) Firmanın farksızlık eğrisi 

E) Firmanın arz eğrisi 
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24. Monopolcü firmanın toplam gelir (TR) eğrisi 

nasıl çizilir? 

A) Yatay eksene paralel 
B) Düşey eksene paralel 
C) Çan eğrisi biçiminde 
D) Doğrusal pozitif eğimli 
E) Doğrusal negatif eğimli 

25. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmalı 

oligopollere ilişkin, fiyat liderliği türlerinden 
biri değildir? 

A) Etkin firma fiyat liderliği 
B) Anlaşmaya bağlı liderlik 
C) Barometrik fiyat liderliği 
D) Rekabetçi firma fiyat liderliği 
E) Hakim firma fiyat liderliği 

26. Monopolcü rekabet piyasasında 
karını maks imize etme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) AR=ATC 
B) AR=MC 
C) MR=MC 
D) MC=P 
E) MR=P 

firmanın 
koşulu 

27. Otomobil piyasası hangi piyasa türüne bir 
örnektir? 

A) Monopson 
B) Monopol 
C) Tam rekabet 
D) Oligopol 
E) iki yönlü tekel 

A 14 

A 
28. Monopolcü rekabet piyasasının esaslarını 

belirleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangidir? 

A) L.walras 
B) A.Smith 
c) J,B,Say 
D) J,MKeynes 
E) E,H, Chamberlin 

29. Aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi 

durumunda firmanın kısa dönem emek talep 
eğrisi sola kayar? 

A) Ücretin azalması 
B) Marjinal verimliliğin artması 
c) Firmanın ürettiği ürünün fiyatının azalması 
D) Ücretin artması 
E) Firmanın ürettiği ürünün fiyatının artması 

30. Rekabetçi piyasada firmanın karını maksimize 
eden emek miktarı aşağıdaki koşullardan 
hangisine göre belirlenir? 

A) MRPL = w 
B) MR = MRPL 
C) MRPL = MPL 
D) w = PX 
E) MFCL = W 

31. Kısa dönemde emek talep egrısının negatif 
eğimli çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ikame etkisi 
B) Çıktı etkisi 
c) ikame ve gelir etkisi 
D) Fiyat etkisi 
E) Gelir etkisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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32. iki mal ve iki girdinin bulunduğu bir ekonomide 
üretimin genel dengesi aşağıdakilerin hangisinde 
doğru olarak tanımlanmıştır? 

A) MRTSKL = MRTS~ = w 
r 

B) MRS~K = MRS~x 

C) A B PX MRSyX = M RSyX =-
Py 

D) MRS~x = MRS~x = MRTyX 

E) MRTSRL = MR~x 

33. Aşağıdakilerden hangisi Pareto etkin denge 
fiyatlarının oluşumunu engelleyen 
unsurlardan biri değildir? 

A) Üretimde dışsallıklarırı olması 
B) Eksik rekabet koşullarının varlığı 
C) Kamusal malların varlığı 
D) Tam rekabet koşullarının geçerli olması 
E) Tüketimde dışsallıkların olması 
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