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1. Ikti sadi düşünme tarzına göre, mevcut şartlar 
deği ştiğinde ortaya Çıkacak durumun 
inceleomesine ne ad verilir? 

Al Celeris paribus 
Bl T[rnleme yaıılgı sı 

cı Marjinal analiz 
OL Rasyonel davraıış 
El M utadi s m utaıdi s 

2. Iktisadi bir karar alırken göz onuna alman 
yarar ve mal iyetlerin kişiden kişiye farklılık 

göstermesi aşağıdakilerden hangi s ine neden 
olur? 

Al Ekonomik birimlerin hiçtir z<lillclil h<ta 
yapmamas ına 

Bl Kararların bazı zamanarda rasyonel 
olmamasına 

cı Kara-I arın her zamaı ortak bir özellik 
taşımasına 

OL Kararlarınfarklılık göstermesine 
El Kararların üçüncü kişiler tarafından alınmasına 

3. Twcih yapmak veya karar almak durumunda 
olan bir iktisadi birimin kendi hedefi ne 
uygun bi çi mde hareket etmesi aşağıdaki 
ikti sadi duşii nme ilkelerinden hangisini ifade 
eder? 

Al Karar almayı 
Bl Nedenselliği 

CL TCmlemeyi 
D) Marjina analizi 
El Rasyonel davraıışı 

4. Mevcut durumu inceleyttrek ne olduğunu 

belirlemeye çalışan ve değttr yargısı i çer meyen 
iktisat bölümü aşağıdakilerden hang isidir? 

Ai Mikro iktisat 
Bi Refah iktisadı 
Ci Normatif iktisat 
Di Makro iktisat 
Ei Pozitif iktisa 

5. Mal veya hizmet üretmek için gerekli fiziksel 
ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen 
üretim faktörü aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al B~eri ~ermaye 

Bl Tqırak 
CL Emek. 
D) Fiziki sermaye 
El Girişimci 
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6. Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime 
ili şkin maliyeti aşıyorsa , söz konusu seçim ile 
i lgili olarak aşağıdakilerden hangi si 
doğrudur ? 

7. 

A) Seçim hatalıdır. 
Bl Seçim rasyoneldir. 
CL Seçim geçersizdir. 
D) Seçim irrasyoneldir. 
El Seçim verimsizdir. 

AMali 

o 

G 
• 

B Malı 

Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkanları 
eğrisine göre, G noktası i çin aşağıda yapılan 
değerlendirmelerden hangi si doğr udur? 

A) Ekcnomide verimlilik en yU<.sek dJzeydedir. 
B) Ekonomi tam kapasite sınırını zorlamaktadır. 
C) Ekonomide etkin üretim sağlanamamaktadır. 
D) Ekcnomide küçülme yaşanm~tadır. 
E) Ekonomide ~lrI istihdam söz konusudJr. 

8. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden 
bir tanesinin değişebileceği , diğer 

deği şkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne 
ad veri lir ? 

A) Celeris paribus 
Bl Homoeconomicus 
C) Vice versa 
D) Mutadis mulancis 
El Laissez faire 

9. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne 
ad veri lir ? 

Al Sn::p mal 
Bl Tamamlayıcı mal 
CL Veblen malı 
D) i kamemalı 
El Gi fferı m alı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10, Aşağıdakilerd9fl hangisinde meydana gelecek 
bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde 
hareket edilmesine neden olur? 

Al Malın kendi fiyaı 
B) TLkelicinin geliri 
c) Diger malların fiyaları 

D) TLketicinin teklentileri 
E) Tii;eticinin zevk ve tercihleri 

11 . Bır malın fiyatı arttı~ında, gelirin satın alma 
gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen 
mal miktar ının azalmasına ne ad verilir? 

Ai Destek etkisi 
Bi ikame etkisi 
Ci Gelir etkisi 
Di Talep etkisi 
Ei Fiyatetkisi 

12. Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu ifade 
eder? 

Al Diğer koşullar sabtken , satın alımlak istenen 
mikta- il e fiyat arasında chgu yörl ü bir ilişki 

olmas ı 
B) Diğer koşullar sabtken , satın alımlak istenen 

Illikta- ile gelir a-asında ters yönlü bir ilişki 

olmas ı 
CL Diğer k~ullar sabtken, satın alımlak istenen 

mikta- ile diğer mal fiyatları aras ında d:gu 
yönlü bir ilişki olması 

D) Diğer koşullar sabtken, satın alımlak istenen 
mikta- ile gelir arasında chgu yönlü bir ilişki 

olmas ı 
E) Diğer koşullar sabtken , satın alımlak istenen 

mikta- il e fiyat arasında ters yönlü bir ilişki 

olmas ı 

13. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği 
değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 
malın fi yatım ar ttırdığında toplam hasılatı 

bundan nasıl etkilenir? 

Al Önce azalır , sonra artar. 
Bl ktar. 
c) Degşmez. 
Dl Önceartar, sonraazalır. 
El Azalır. 

14. Talebin fiyat esnekliğinin sıfır olması 
durumunda, vergi yükunun dağıhmı n asıl 

olur ? 

Al Vergnintamamını tüketici öder. 
B) Vergnintamamını üretiçi öder. 
CL Vergnin daha büyük kısmını tii;etici öder. 
D) Verg nin daha büyük kısmını üretici öder. 
E) Verg yükü li"eticiler ve tüketiçiler arasında eşit 

olarak paylaşıhr. 
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A 
15, Çok az ikame olanağı bulunan ürünlere ait 

talebi n fiyat esnekliğine ne ad verilir? 

16. 

Al inerastik talep 
Bl Esnek talep 
c) Birim esnek talep 
D) Sıfır esnek tal ep 
El Sonsuz esnek talep 

Fiyat 

P, 
p; 

i 
i 

Po --+ , , , 
P, 
P, 

O 
OK 

A~ 

Talep 

°0 Miktar 

Yukarıdaki şekle göre, devletin kota uygulama
sına giderek uretim miktarını QK ile sınırlandı r
ması durumunda dengıt fiyatı kaç olur? 

A) Po 
Bl P1 
c) Pı 

OL P.., 
E) P4 

17. Belirli bir par asal değerin yuzdesi ~eldinde 

alınan vergilere nead ver ilir? 

Al Advalorem vergler 
B) Spesifik vergler 
CL Sabit vergler 
D) Müterakki vergler 
E) Kelle vergileri 

18. Aşağıdakilerden hang isi 
mudahale etmek amacıyla 

kontrollerinden biridir? 

Al Asglri ücret UYgJlamasl 
B) Taban fıyat uyg.ılaT1asl 
CL Desteklem e alımları 
D) Tavan fıyat uyglaT1asl 
El Üretim kotaları 

deVıeti n pi yasaya 
kullandığı miktar 

19. Bir firmada is tihdam edilen işç i sayıs ı 15 ten 
20 ye ç ıkarıldığında , üretim miktarı yılda 100 
birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin 
marjinal fiziki ürün değeri kaçtır? 

Al 5 
Gl 10 
cı 15 
Di 20 
El 25 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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20. Orün miktarındaki artı ş oranının girdilerdeki 
artı ş oranından düş ük olması durumuna ne 
ad verilir? 

Al K ısa dönem 
Bl Mar,nal ürün degeri 
cı Ölçeğin verimi 
OL Ölçeğe göre azalan verim 
El Ölçeğe göre sabit verim 

21. Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu 
noktada marjl nal fiziki OrOn deQerl nasıldır? 

Al MirimllTldJr. 
Bl Artandır. 
CL Maksimumwr. 
Dl Sıfırdır. 

El Azalaıdır. 

22. Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde 
tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasa 
türüne ne ad verilir? 

Al Tekelci rekabet 
Bl Tekel 
CL Tan rekabet 
D) Oı;gopd 

El Moncpson 

23. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden 

hangisineeşittir ? 

Al Malın satıŞ fiyatına 

Bl Firmanın toplam gelirine 
CL Firmanın üretim miktarına 
OL Firmanın marjinal maliyetine 
El Firmanın toplam maliyetine 

tam rekabet 24. Aşağıdakilerden 

piyasasındaki bir 
gösterir? 

hangi si 
firmanın başabaş noktasını 

Al Ortalama gelir = Marjinal maliyet 
Bl TopIan gelir = Toplam maliyet 
CL Marjinal gelir = Fiyat 
OL Ortalama gelir = Toplam maliyet 
El Marjinal gelir = Marjinal maliyEt 

25. Şehiri ç i yolcu taşımacılığında tekel 
konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşh 
vatandaşlara daha düşük ücr et uygulaması 
aşağıdaki fiyat far klll3§tır ması türlerinden 
hangi sinebir örnektir? 

Al Eksik fiyat furklıloştırmosıno 
Bl Miktwlar arası fiyat farklılaştırmasına 
CL Birimler arası fiyat farklılaştırmasına 
Dl TM'l fiyatfarklılaştırmasına 
El Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına 
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A 
Aşağıdaki ler den 
pi yasalar ımn 

biridir? 

hangisi tekel ve tam rekabet 
örtüşen varsayımlarından 

Al Piyasada tek satıcının olması 
Bl Piyasaya grişin engeHenrnesi 
CL Piyasada yakın ikamesi olmayan mal 

üretilmesi 
OL Malların ı-omojen olması 

El Piyasada çok sayıda alıcı olması 

ZT. Türkıye ekonomisinde 1 yıı vadelı namınal faız 
oranları 0/040, reel faiz oranı %15 ise beklenen 
enflasyon oranı yüzde kaçtır? 

A) 15 
B) 25 
C) 40 
D) 45 
E) 60 

28. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu 
olduğunda pür ekonomik rant ortaya Çıkar? 

Al Arz esnel<lil) scnsuz oIdJ!)..mda 
Bl Arzegisi negatifeğmesahipolduğJnda 
CL Arzesnekliği sıfır oIdJ!}..inda 
OL Arz egisi pozitif eğime salip oId.ığunda 
El Arzesnekliği bireeşitoldJ!}..inda 

29. Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile 
malın fiyatına yansımayan maliyet türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Marjinal negatifmaliyet 
Bl Marjinal dışsal maliyet 
CL Marjinal dolaylı maliyet 
OL Marjinal içsel maliyet 
El Marjinal ikincil maliyet 

30. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat 
esnekliğinin yüksek olmasına neden olur? 

Al Söz konusu mal ikame mal ise 
Bl Fiyat deği~ikliği geçici ise 
cı Fiyat değişikliği kalıcı ise 
Dl Tüketicinin geliri yüksek ise 
El Mahn fiyatı sabttse 

izleyen sayfaya geçini z. 


