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1. Iktlsaiçılar ıçın ürelım faallyellerlnln ardında 
yal8n rasyonel davranış biçimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mümkün olduğunca fazla üretim yapmak 
Bl Mümkün olduğunca fazla istihdam yaratmak 
cı Kar maksimizasyonunu sağlamak 
Dl Mümkün olan en yüksek kaynağ i kullanmak 
El Faydayı en yüksek düzeye çıkannak 

2. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mal 
niteliğindedir? 

Al Otomobil 
Bl Şeker 
CL Benzin 
Dl Ekmek 
El Tuz 

3. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal 
bilim olarakdeğerlendirilmesine naden olur? 

4. 

Al iktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması 
Bl Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya 

elverişli olmaması 
C) insan davranışlarını incelemesi 
Dl Labarmuar ortamına sahip olmaması 
El Elde edilen sOl1Jçların konlrollü deneylere 

dayandırılması 

AMall 

B Malı 

Yukarıdaki şekilde yar alan üretim imkanları 
eğrisine göre, G noktası için aşağıda yapıı., 
değerlendirmelerden hangisi doğrudur? 

Al Ekonom ide verim lilik en yüksek düzeydedir. 
B) Ekonomi um kapasite sınırını zorlamakta::tır. 
C) Ekonomideetkin üretim sağlanarnamaktadır. 
Dl Ekonom ide küçülme yaşanmaktadır. 
El Ekonomideaşırı istihdam söz konusudur. 
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5. Mevcut üretım faktörlerı ve üretım teknolojisi 
verı Iken, belirli bır dönemde ekonominin 
maksimum düzeyde üretebilacaği çeşitli ürün 
bileşimlerini gösteren ağriye ne ad verilir? 

6. 

Al Orelim imkanları eğrisi 
Bl Allernalif maliyel eğrisi 
CL Değişim eğrisi 
Dl Falkliirler arası ikame eğrisi 
El Maliyeleğrisi 
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Yukarıdaki şekle göre, ekonomi A noktasında 
iken, 500 adet yeni okul açmanın fırsat maliyeti 
aşağıdaki lerden hangisidi r? 

Al Tanküretimini 200adelazalbnak 
Bl Tanküretimini 200adelartırmak 
CL Tanküretimini ıooadelartırmak 
Dl Tank üretimini 400 adele çıkarmak 
El Tanküretimini ıooadelazalbnak 

7. Diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman 
diliminde üreticilerin çeşitli fiyat düzeylerinde 
satmaya hazır olduklan mal ve hizmet 
miktanna na ad verilir? 

Al Talep 
Bl Denge 
cı Piyasa 
Dl Kota 
El Arz 

8. Piyasa işıem hacmi (dange mikl8n) ar1arken 
denge fiyatı değişmeden kalıyo .. a 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 

A) Arz ve talep aynı miktarda artmıştır. 
Bl Arz ve talep aynı miktarda azalmıştır. 
cı Arz ve talep aynı miklarda ancak telS yönde 

değişmiştir. 
D) Arz artışı talep artışından daha fazladır. 
E) Talep artışı arz artışından daha fazladır. 
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9. Ceteris paribus varsayımı altında, yani öteki 
değişkenlerin sabit olması durumunda 
yazılacak lalep fonksiyonu a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

A) x'= f(Px) 
B) x'= f(N, Z) 
C) x'= f(Ps) 
D) x'= f(l, E) 
E) x'= f(Pc) 

10. Bir malın fıyabndaki düşüş karşısında toplam 
hasılat artıyoraa, fiyatın talep esnekliğinin 
değeri nasıldır? 

A) e >1 
B) e <1 
C) e= O 
D) e = 1 
E) e=" 

11. Gelir arttığında talebi artan ve bu nedenle 
gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad 
verilir? 

A) Veblen malı 
B) Düşük mal 
cı Nomıal mal 
D) Ma~inal mal 
E) i kame malı 

12. Bir mala ilişkin talebin fiyat asnekli ği katsayısı 
·2 olarak hesaplandığına göre, bu malın talap 
miktarını yüzde 50 oranında artırabilmek için 
fiyat yüzde kaçdüşürülmelidir? 

A) 5 
B) 10 
C) 25 
D) 30 
E) 50 

13. Devletin herhangi bır ürün ıçın piyasada 
oluşan denge fiyatının üzerınde bır taban 
fiyatı uygulaması aşağıdakilerden hangisine 
neden olur? 

A) Fiyal dengesinin olUşmasına 
B) Talepfazlasına 
C) Arz açığına 
D) Arz fazlasına 
E) Arz-talep dengesinin oluşmasına 

14. Bağlayıcı bır tavan fiyatı uygulaması nedeniyle 
ortaya çıkan talap fazlası aşağıdaki 
uygulamalardan hangisini gündeme getirir? 

A) Serbest paylaş ım 
B) Tayınıama 
C) üretimde elkinik 
D) Tüketimde rasyonellik 
E) Tahsis alkinligi 
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A 
15. ArzedilBn mal ve hizmat miktarınısınırlayarak, 

rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını 
üreticilerin lehine artırmaya yönelık devlet 
politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tavan fıyalı uygulaması 
B) ürelim kotası uyglJaması 
C) Desteklemealımı 
D) Fiyel konlrolü 
E) Taban fıyalı uygulaması 

16. üretimde kullanılan girdilerin %50 oranında 
arbnldığı bır lşlebnede üretım miklan da %50 
oranında arbyorsa, ölçeğin verimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Azalan 
B) Aıtan 
cı Poz~W 
D) Negatif 
E) SaM 

17. Bir firmanın toplam maliyetleri ile sabit 
maliyeıleri arasındaki fark aşağıdakilerden 

hangisine eşiilir? 

A) Ortalama maliyet 
B) Değişken maliyetler 
cı Ma~inal maliyet 
D) Ortalama ma~inal maliyet 
E) Sosyal maliyet 

18. Emeğin marjinal verimliliği a~ağıdakilerden 
hangisi ile izlenebilir? 

A) Ortalama üıün degeri 
B) Toplam üıün degeri 
cı Ortalama fıziki üıün 
D) Toplam fıziki üıün 
E) Ma~inal fıziki üıün 

19. X malı üre"'n bir fırma 1 00 birim mal 
satbğında 1000 n. toplam gelır elde ediyor 
iken, satış miktannı 120 birime çıkardığmda 
1200 TL gelir elde ediyorsa firmanın marjinal 
geliri kaç TL dir? 

A) 10 
B) 15 
cı 20 
D) 25 
E) 30 

20. A~ağıdakilarden hangisi tam rekabet 
piyasasındaki bır firmanın başabaş noktasını 
gösterır? 

A) Marjinal gelir = Fiyal 
B) Marjinal gelir = Marjinal maliyel 
C) Ortalama gelir = Toplam maliyel 
D) Toplam gelir = Toplam maliyel 
E) Ortalama gelir = Marjinal maliyel 
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21. Tam rakabill ko.ull ... ında faaliyet gösteren bir 
tL rmanın kapanma noktasında ürünün satış 
fiyatı aşağıdakilerden hangisine 8'ilttlr? 

Al Toplam maliyele 
Bl Ortalama lopIaıı maliyele 
CL Marjinal maliyele 
Dl Ortalama sabit maliyııta 
El Ortalamadeğişkan maliyııta 

Dirsekli talep tBorisi 
Kartel teorisi 
Rant teorisi 

22. I. 
ii. 
iii. 
IV. Fiyat önderliği teorisi 

Yukarıdakilerden 
!aorileridir? 

Al Yalnız ii 
Bl i ve LV 
cı 1.11 ve LV 
Dl ii, iii ve IV 
El i, ii, iii ve LV 

hangileri oligopol 

23. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece 
tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine 
olanak sağlaması sonucu ortaya çıkan tekel 
piyasasıtürü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Saflakal 
Bl Birincil lakel 
CL Yapaytekel 
Dl DOğal lakel 
El Yasal tekal 

24. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin 
talep eğrisinin altında yer almasının nadeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Diğer firmal ... ın yüksek maliyeUe çalışmaları 
Bl Firmanın daha fazla mal salabilmek için 

fiyatlarını d~ürmesi 
CL Firmanın piyasadaki diğer firmaların salışını 

ergellemek için fiyalları yüksek tulması 
Dl Marjinal gelirin belirli bir salış düzeyinden 

sonra arbn ası 
El Marjinal maliyetin sürekli azalması 

25. Bir firma istihdam IIItiği i~çi sayısını 10'dan 
15'e çıkarttığında, aylık toplam malıyetı 10 
Mılyar TL'den 12,5 Mılyar TL'ye çıkıyorsa 

i~ücünün marjinal faktör maliyeti kaç milyon 
TL'dir? 

Al 50 
Bl 100 
CL 250 
Dl 500 
El 750 
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26. Bir ki.inin parasal ücreti ile satın alabilecaği 

mal ve hızmet miktarını gösteren ücrete ne ad 
""rilir? 

Al Ortalama ücrel 
Bl Marjinal ücrel 
CL Akart ücrel 
Dl Nominal ücret 
El Reel ücret 

27. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu 
olduğunda pür ekonomik rant ortaya çıker? 

Al Arz eğrisi pozitif eğime sahip OldUğunda 
Bl Arz esnekliği sıfır OldUğunda 
CL Arz esnekliği sonsuz olduğunda 
Dl Arz eğrisi negetif eğime sahip olduğunda 
El Arz esnekliği bire eşit olduğunda 

28. Mal ve hizmet üretimi ve Iilketimindeki bir 
birimlik arbşın diğer ki~ilere yüklediği ilave 
maliyete ne ad verilir? 

Al Ortalama maliyet 
Bl Düzenleyici vergiler 
CL Maıjinal sosyal maliyet 
Dl Maıjinal dışsal maliyet 
El Maıjinal özel fayda 

29. Devletin negatif dı~lık meydana getiren 
firma ya da ki.ilere düzenleyici vergi 
koymasımn amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Marjinal sosyal faydadan marjinal sosyal 
maliyeti düşmek 

Bl Marjinal dışsal faydaya marjinal özel faydayı 
eklemek 

CL Marjinal dışsal maliyeti marjinal dışsal faydaya 
eklemek 

Dl Marjinal dışsal maliyeti marjinal özel maliyele 
eklemek 

El Marjinal dışsal maliyallen marjinal dışsal 
faydayı düşmek 

30. Özel malların ayırt edici özelliği 
aşağıdaki lerden hangisidi r? 

Al Salın alan kişiye pür ekonomik ranı sağlaması 
Bl Sadece salın alan kişiye fayda sağlaması 
CL Kişinin !asarrullarını kIJianarak bu malı 

edinmesi 
Dl Tek bir kullanım alanı için salın alınması 
El Bir kişi !arafından salın alındığında piyasadan 

çekilmesi 

TEST BinI. 
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