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1. Bağımsız değişken bir birim arttırıldığında 
toplam değişkanda meydana gelecek 
değişmeyi aşağıdakilerden hangis i ifade 
eder? 

Al Marjnal değer 
Bl Toplam değer 
c) Ortalama değer 
Dj Maksimum deger 
El Minimum değer 

2. Değeri belirli bir zaman dilimi iç inde 
belirlenen değişkana ne ad verilir? 

Al Stok Değişken 
Bl Akım Değişken 
c) Model Değişken 
OL içsel Değişken 
El Dışsal Değişken 

3. Değeri model içerisinde belirlenen değişkene 
ne ad verilir? 

Al içsel Değişken 
Bl Dışsal Değişken 
CL Stok Değişken 
OL Akım Değişken 
El Cebirsel Değişken 

4. Tüketiciye belirli bir toplam faydayı sağlayan 
farklı tüketim bil&§ imle rinin geo metrik yerine 
ne ad verilir? 

Al Mar;nal fayda 
GL Sabit ikame 
c) Artan ikame 
Dl Mar;nal ikame 
El FarkslZıık egrisi 
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5. Malların ihtiyaçları giderme özelliğine ne ad 
verilir? 

Al Kar 
Bl Fayda 
cı Fiyat 
OL Maliyet 
El ihtiyaç 

6. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi akıleılığın 
özelliklerinden biri değild " r? 

Al Çoğu aza tercih etme 
Bl Seçid olma 
cı Tercihler arasında tutarlı olma 
OL Asimetrik bilgiye sahip olma 
El Tam bilgiye sahip olma 

7. Çapraz fiyat esnekliği negatif değer alan 
mallara ne ad verilir? 

8. 

Al ikame mallan dır. 
Bl Tamamlayıcı mallardır. 

C) Üretim mallan dır. 
OL Rakiptir. 
El Tüketim mallandır. 

Bir mala ili şkin talebin fiyat esnekliği 
2 

ise 

fiyatlar %10 arttığında talep edilen miktardaki 
değiljme yüzde kaç olur? 

Al 5 azalır 
(3) 10 azalır 
c) 20 azalır 
D) 10 artar 
El 20 artar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Bir mala ilişkin gelir esneklik değeri birden 
büyük ise bu mala ne ad verilir? 

Al Düşük mal 
B) Zorunlu mal 
cı Giffen mal 
D) Tamamlayıcı mal 
E) Lüks mal 

10. Aynı eşurun eğrisi 
koşuluyla , iki faktör 
oranına ne ad verilir? 

üzerinde 
arasındaki 

Al Maıjnal teknik ikame oranı 
B) Mar;nal dönüşüm oranı 
cı Ortalama ürün 
D) Maı;nal ürün 
E) Toplam fiziki ürün 

kalmak 
değişim 

11. Belirli bir üretim teknolojisinde her girdiden 
belli miktarlar kullanıldığında ne kadar ürün 
elde edileceğini gösteren fonksiyon 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Arz Fonksiyonu 
B) Fayda Fonksiyonu 
cı Talep Fonksiyonu 
D) Maliyet Fonksiyonu 
E) Üretim Fonksiyonu 

12. Birim değişken girdi başına sağlanan üretime 
ne ad verilir? 

Al Mar;nal fiziki ürün 
GL Toplam fiziki ürün 
cı Ortalama fiziki üri.in 
Dl Toplam faktör verimliliği 
El Mar;nal verimlilik 
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13. Marjinal maliyet Ortalama toplam maliyetin 

(ATC) üzerinde seyrediyorsa ATC ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al AlC maksimumdur. 
B) ATC azalandır. 
cı ATC minimumdur. 
OL AlC artandır. 
E) ATC dönüm noktasındadır. 

14. Bir firma için 
varlığında 

gerçekleşir? 

negatif dışsal ekonomileri n 
aşağıdakilerden hangisi 

Al Uzun dönem AC maksimum olur. 
Bl Uzun dönem AC minimum olur. 
cı Uzun dönem AC yukan kayar. 
OL Uzun dönem AC azalan olur. 
El Uzun dönem AC aşağı kayar. 

15. Ölçeğa göre azalan getiri durumunda, uzun 
dönem ortalama maliyet eğrisinin konumu 
na sılolur? 

Al Eğri maksimum yapar. 
Bl Yatay eksene paralel doğru biçimini alır. 
CL Düşey eksene paralel doğru biçimini alır. 
OL Eğri artan okJr. 
El Eğri azalan olur. 

16. P = AR = MR biçiminde yazılan eşitlik hangi 
piyasa yapısı için geçerlidir? 

Al Monopol piyasası 
Gl Eksik rekabet piyasası 
cı Tam rekabet piyasası 
OL Oligepel piyasası 
El Monopolcü rekabet piyasası 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Marjinal gelir ile marjinal maliyet arasındaki 
pozitif tarka ne ad verilir? 

Al Ortalama kar 
Bl Toplam kar 
cı Maksimum kar 
OL Minimum kar 
El Maıjnal kar 

18. Uzun dönemde tam rekabetçi bir piyasada 
firma dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangis i ya n lıstır? 

Al Nonnal üstü aşrn kar maksimumdur. 
Bl TR'nin egim TCye teğet olana kadar 

düşebilecektir. 
c) AC minimumda olup MC'ye eşittir. 
Dl AC minimumda olup MR'ye eşittir. 
El AC minimumda olup P 'ye eşittir. 

19. Monopolcu firma ıç ın AR>MR olmasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisi ile aç ıklanır? 

Al Toplam hasılat eğrisinin negatif eğimli 

olması 

Bl Artalama maliyet eğrisinin pozitif eğimli 

olması 
c) Firma talep eğrisinin negatif eğimli olması 
Dl Toplam hasılat eğrisinin pozitif eğimli olması 
El Mar;nal maliyet eğrisinin pozitif eğimli olması 

20. Bir i şgücü piya sa sında işverenler ve i şç iler 

tumüyle sendikalı hale gelmiş ise bu 
piyasaya ne ad verilir? 

Al Monopolcü rekabet 
Bl Oligopol 
CL Oligopson 
Dl Monopson 
El iki yanlı tekel 
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21. Monopolcu piyasada firma nın toplam kık 

egrıs ının maks imum olduğu duzeyde 
aşağıdaki eşitliklerden hangis i gerçekleş ir? 

Al MR=MC 
Bl TC=TR 
c) AC=AR 
OL MR=P 
El MR=AR 

22. Homojenlik varsayımı dı şında tam rekabet 
piyasas ının diğer tüm varsayımlarını temel 
alan piyasa turune ne ad verilir? 

Al Tam rekabet 
Bl Monopsoncu rekabet 
c) Düopol 
OL Oligopol 
El Monopolcü rekabet 

23. Hakim firma modelinde, büyuk firma 
dışındaki diğer firmalar hangi piyasa 
yapısına benzer davranı şlar gösterir? 

Al Düapol 
Bl Tam rekabet 
CL Monopol 
OL Oligopl 
El Monopson 

24. Turkiye 'de otomobil piya sa s ı hangi piya sa 
turune bir örnektir? 

Al Monopol piyasası 
Gl Faktör piya sas ı 

cı Oligopol piyasası 
OL Monopson piyasas ı 

El Tam rekabet piyasas ı 

izleyen sayfaya geçini z. 
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25. Uzun dönemde faktör piyasaları ıçın 
aşağıdaki ifadelerden hangis i söylenemez? 

Al Çıktı ve faktör ikame etkileri toplamı daima 
negatiftir. 

B) Türetilmiş talep egrisi daima pozitif egimlidir. 
cı Çıktı etkisi pozitif olabilir. 
D) Faktör ikame etkisi daima negatiftir. 
E) Çıktı etkisi, faktör ikame etkisinden 

düşüktür. 

26. Monopsoncu firmanın kar maksimizasyonu 
ıç ın istihdam edeceği i~ gucu miktarını 
aşağıdakilerden hangisi belirler? 

Al Ekonomik rant 
B) Emegin marjinal faktör maliyeti 
cı Emeğin marjinal verimliliği 
D) Emeğin marjinal ürün hasılatı 
E) Emeğin ortalama harcama eğrisi 

27. Eğer pareta optimal ko~ ullarının tumu 
sağlanamıyorsa bu koşulların mumkun 
olduğunca çoğunun sağlanmasına yönelik 
istekler gereks izdir ifades i hangi teoremi 
tanımlar? 

Al Refah ekonomisinin birinci teoremi 
B) Kaldor ve Hicks Kriteri 
cı Sosyal refah kriteri 
D) ikinci en iyi teorem 
E) Scitovsky Kriteri 

28. Faktör piya sasında , firmanın girdi ıç ın 

ödemek i stediği fiyat ile bu faktörün kullanımı 
iç in ödemesi gereken minimum harcama 
ara sındaki fark a§ağıdakilerden hangis ine 
eş ittir? 

Al Toplam maliyet 
Bl Mar;nal ürün hasılatı 
cı Ekonomik rant 
Dl Mar;nal faktör maliyeti 
El Faktör maliyeti dengesi 
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29, Tüm piyasaların eş anh incelenmesi ile ilgili 

analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Rekabetçi kısmi denge analizi 
Bl Marshall analizi 
cı Marshall -Lemer analizi 
OL Rekabetçi genel denge analizi 
El Girdi - Çıktı analizi 

30. Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak üretim 
imkanlan sınırı eğrisi elde edilir? 

Al Arz talep eğrileri seti 
Bl Farksı zhk eğrile ri seti 
cı Eş ürün egrileri seli 
Dj Etkin üretim seti 
El Talep eğrileri seti 

izleyen sayfaya geçiniz. 


