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1. iktisadın , mevc ut durumunu inceleyerek 
insan davranı ş ı ve insanların piyasa , 
endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük 
birimlerle ilişkili terc ihlerini inceleyen 
bölümü aşağ ı dakilerden hangisidir? 

Al Iktisadi düşünce 
Bl Mikro iktisat 
c) Makro iktisat 
DJ Pozitif iktisat 
El Nomıalif iktisat 

2. Aşağıdakilerden hangis i ihtiyaçların 

özelliklerinden biri dAğiidir? 

Al Insan ih t iyaçlarının sınıriı olması 
B) Tatmin edildikçe ihtiyacın şiddetinin 

azalması 

c) Ihtiyaçlann, şiddet bakımından farklılık 
göstermesi 

DJ Ba zı ihtiyaçlann, tatmin edildikçe 
şiddetlerinin artması 

El Ihtiyaçla r veya ihtiyaçlan tatmine yarayan 
a raçların ikame edilebilmesi 

3. Tercih yapmak veya karar almak durumunda 
olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun 
biç imde hareket ehnesine ne ad verilir? 

A) Kararalma 
Bj Pozitif iktisat 
cı Tümevarım 

Dj Rasyone l dallTanış 
Ej Çıkarsama 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan üretim 
faktörü (sermaye) değildir? 

A 

A) Makine 
Bl Para 
cı Fabrika binası 
Dl Ima lathane 
El Araç 

• 

5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik 
büyümenin gerçekleştiğini göstermektedir? 

Al A Malı 

8 Malı 

8) AMa1. 

'-----'--'--8 Malı 

c) A Malı 

L-__ ....L_8 Malı 

D) A Malı 

'-____ '-_8 Ma tı 

E) AMalı 

'-___ -'-_8 Malı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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~. Tereyağı ve margarinin birbirine göre ikame 
malolduğu va rsayımına göre, tereyağı 
fiyatlarında bir artışın yaratacağı etki 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tereyağı talebi azalır, margarin talebi 
değişmez. 

B) Margam talebi azalır. 
c) Tereyağı talebi artar. 
OL Margarin talebi arta r. 
El Margarirı talebi değişmez , tereyağı talebi 

artar. 

7. A!jaOıdakilerden hangisi bir X malı için 
çizilen arz eğrisi boyunca harekete neden 
olur? 

Al Cketicilerin beklentilerindeki değişme 
Bl Diğer mallann fiyatlarındaki değişme 
c) lketim tekni<lerindeki değişme 
OL X malının fiyatında k i bir deOişme 
El Girdi fiyatlanndaki değişme 

8. fljegatif eğimli doğrusa~ talep 
or" 

9. 

A 

noktasında esneklik katsayısının mutlak 
değeri a şağıdakilerden hangisine eşittir? 

Ai Ed = 1 

EO;! _ cr, 

cı Ed -O 

Di EO;! (1 

Ei Eo;! )1 

Fiyat 

f---- D 

.L _____ + Miktar 
O 

Vınile n grafikte e5neklik katsayıs ının 

değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nokta ta lep esne kliği 
Bl Tam esnek talep 
c) Ark esnekliğ i 
Dl Tam inelastik talep 
Fl Bif'm esnek talep 

• 

A 
10, Devletin elektronik eşya ithalabna kota 

getirmesi durumunda kota uygulanan ürünün 
fiyatında ve talebinde ortaya çıkan değiıjiklik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ürünün fiyatı azalır, talebi değişmez. 
B) OnJniin fiyatı ve 1;ı lAbi artM. 
c) ürünün fiyatı artar, talebi değ işmez . 
OL ürünün fiyatı artar, talebi azalır. 
El Ürünün fiyat ı ve talebi azalır. 

11. Üretim faktörlerinin (emek , sermaye , toprak) 
üretim sürecine kablmasıyla elde edilen 
ç ıkbya ne ad verilir? 

Al Imalat 
Bl Üretim 
CL Girdi 
OL Üretim fonksiyonu 
El ürün 

12. Bir firma fiyab 5 TL olan bir maldan 20 birim 
satbğında elde ettiği toplam gelir 100 TL, 
satış miktannı 30 birime ç ıkarttığında ise 150 
TL gelir elde ederse , firmanın marjinal geliri 
kaç TL olur? 

Ai 4 
Bi 5 
c) 10 
OL 15 
Ei 30 

13. Tam 
b ir 

rekabet piyasasında faaliyet gösteren 
firmanın kısa dönemde üretimde 

koşu l 
aıjağıdakilerden hangisidir? 

A) Otalama gelir ~ Ortalama değişken 
maliyet 

B) Otalama gelir = Toplam sabit maliyet 
c) Otalama gelir < Ortalama maliyet 
D) Otalama gelir = Ortalama maliyet 
E) Otalama gelir < Ortalama değişken 

maliyet 

b:leyen sayfaya geçiniz. 
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14. Aşağıdakilerden hangisi tekelcinin fiyat 
farklılaştırmasına gidilebilmesi için gerekli 
olan temel koşullardan biridir? 

A) Toplam maliyetlerin düşük olması 
Bl Marjinal gelirin belirlen ebilir olması 
cı Satıcının farklı talep esnekliklerine sahip 

tU ketIClle n be llr1eyeblllr o lması 

Dl Al ıcılann pıyasa hakkında tam bilgiye sahıp 
olması 

El Piyasada çok sayıda satıcı, aı sayıda alıcı 
olması 

15. Ek üretim faktörleri kullanılması sonucu 
firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa 
ne ad verilir? 

A) Marj inal maliyet 
B) Marj inal ürün değeri 
cı Marjinal ürün geliri 
Dl Marjina l faktö r vermliliği 
El Marj inal gelir 

16. Faktör fiyatı değiştiğinde , talep edilen faktör 
miktarının değişme oranını aşağıdakilerden 

hangisi gösterir? 

A) Marjinal ürün e sn ekliği 

Bl Türev talep esnekliği 
cı Dirsekli talep esnekliği 

D) Geriye dönük talep esn ekliği 

El Faktör ta lep esnekliği 

17. Aşağıdakilerden hangisi bedavacılık 

A 

sorununun artmasına neden olur? 

A) Gönüllü işbirl iğ i içerisinde üretim maliyetine 
katılımın artması 

B) Kamusal maldan yararlananlann sayısının 
artması 

C) Kamusal malın faydasının bölünebilnıesi 
D) Kamusal maldan s ı n ı rlı bir grubun 

yararlanabilmesi 
El Kamusal malın maliyetinin 

hesaplanamaması 

'" 

A 
18. Aşağıdakilerden hangisi Antalya'da turistik 

bir otelin kanalizasyonunu denize akıtması 

nedeniyle denize giren kişilerin zarar 
görmesi şeklinde ortaya çıkacak bir dışsallık 
türüne örnek olarak verilebilir? 

A ) Ma ı ;nal d ı şsal maliyet 
BL Pozitif dışsa l ı k 
cl Etkın olmayan dışsa llı k 

OL Negatif dışsallık 

El Yararlı dışsallı k 

19. Aşagıdaktlerden hangisi ekonominin mal ve 
hizmet ürebıle kapasitesindeki artışı ifade 
etmektedir? 

A) Enflasyon 
B) Toplam üretim 
cl Resesyon 
D) Ekonomik büyüme 
El Konpnktü r 

20. Bir başka mal veya hizmetin üretilmesinde 
kullanılan mal ve hizmetlere nead verilir? 

A) Tükt:ıtiın ınClII 

8 ) ıVa malı 
C) Sermaye malı 

DJ Nihai mal 
E) Tamamlanmış mal 

21 . Bir ülkede milli güvenlik hizmetleri para ile 
alınıp satılmadığına göre, bir subayın bir yıl 

içerisinde ürettiği milli güvenlik hizmetinin 
GSMH'ya katkısı nasıl hesaplanabilir? 

A) Subayın devlete sa~adığı çıkarın parasal 
değeri ile 

B) Tahsil edlen milli güvenlik vergileri ile 
C) Mevcut askeri amaçlı silah stokunun cIe\)eri ile 
D) Olkenin ithal ettiO askeri malzemenin deOeri 

ile 
E) Bu subayın devlete maliyeti ile 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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22. Marjinal tüketim eğilimi (M PC) biliniyorsa, 
bundan yararlanarak marj inal tasarruf egilimi 

bilir? 

Ai 
Bi 

ci 

Di 

Ei 

MPS=1-MPC 
MPS= l +MPC 

1 
MPS =--

MPC 

MPS _1 _ 
1 

MPC 

MPS _1 + 
MPC 

23. Aşagı dak ilerden hangi si "h&r arz k&ndi 
talebini yaratır" görüşOnO öne sOrmektadir? 

Al Pigou etkisi 
Bl Gibson paradoksu 
CL Fisher etkisi 
Dj Marshall kanunu 
El Say kanunu 

24. Artan ta sa rrufların tüketim harca malarını ve 
dolayısıyla gsliri azaltmasına ne ad verilir? 

Aj Fisher etkisi 
Bl Tüketim paradoksu 
Cj Tasarruf paradoksu 
Dj Pigou etkisi 
El Gibson paradoksu 

25. Bir ekonomide Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) 
0,40, Marjinal ithalat eğilimi (MPI) 0,10 olduğu 
durumda vergi çarpanının değeri kaçbr? 

Aj -1 
Bj -1,5 
ci O 
Di 1 
El 1,5 

26. Aş ağıdaki para stoku 

A 

hangisinde paranın değişim 

fonksiyonu ön plana çıkarılır? 

Al M3A 
Bi M3 
CL M2Y 
Dl M2 
El ML 

tanımlarından 

ara c ı olma 

A 
27. Aşağıdakilerden hangisi modern bir merkez 

bankasının üstlendigi fonksi yonlardan biri 
değildir? 

Al Para piyasalarında istikra'"1 sağlamak 
Bl Bankalara bankacı lık hizmeti sunmak 
CL Üretımın kalıtesinde ıyıleştırme saglama!< 
Dj Ülkede likidtenin son kaynağı olmak 
Ej Devlete bankacılık hizmetleri sunmak 

28. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin 
sağa doğru kaymasına neden olur? 

Al Sermaye stokunun azalması 
Bl Maliyetlerde artışa neden olan şOk bir olayın 

yaşanması 

CL Ekonomik ooyümenin sağlanması 
Dl Fiyatlar genel ruzeyinin yükselmesi 
El Doğal bir felatatin meyda'la gelmesi 

29. Aşağıdakilerden hangi si dış ticarete getirilen 
kısıtlamalar ar asın da ~ almaz? 

Al Tarifeler 
Bl Kotalar 
Cj Tarife dı~ı engeller 
Dl Ihracatambargosu 
El Devalüasyon 

30. Ekonomik bOyOme oranının hesaplaı masında 
aşağıdaki GSMH kavramlarından hangisi 
kullaıılır? 

Al Pctarısiyel GSMH 
8l Konjonktürel GSMH 
CL Reel GSMH 
Dl GSMH açığı 
El Neminal GSMH 

TF~T RITTI 


