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1. Belirli bir gelir düzeyinde tüketimini artırmak 
iç in baş ka malların lukeliminden 
vazgeçilmesi gerekmeyen ve 
paylaştınlmaları konusunda da bir probleme 
neden olmayan mal turu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Serbest mal 
Bl Ekonomik mal 
cı Tüketici mallan 
Dl Sermaye malları 
El Dayanıklı mallar 

2. Aşağıdakilerden hangis i iktisa dın temel 
özelliklerinden biri delıildlr? 

Al insan davranışının sadece iktisadi yönünü 
seçip incelemesi 

Bl Sosyal bilim olması 
c) Malların tüketimi ile ilgili olduğu kadar üretimi 

ve dağı tı mıyla da ilgilenmesi 
Dl Analitik olması 
El Ko~ullar konirol edilerek deneylerle bilimsel 

yasaları kanıtlaması 

3. Gözlenen gerç&klerden hareketle teorinin 
oluşturulmasına ne ad verilir? 

Al Hipotez 
Bl iktisadi düşünce 
cı Tümden gelim 
OL Tümevanm 
El Rasyonel davranış 

4. Iktisatç ıların kullandığı tumevarım 
yönteminde ara ştırmanın başlangıç noktası 

aşağıdakilerdan hangisidir? 

Al Teorinin oluşturulmasıdır. 
Bl Sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konmasıdır. 
CL iktisat politikalannın oluşturulmasıdır. 
OL Verilerin sistematik olarak 

sın ıflandınlmasıdır. 

El Gerçeklerin toplanması dır. 
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5. Aşağıdakilerden hang isi para ile sermaye 
kavramları arasındaki farkı ifade eder? 

Al Para bir finansal araç , sermaye bir üretim 
faktörü niteligindedir. 

Bl Para bir üretim faktörü , sermaye br finansal 
araç niteligndedir. 

cı Para ooıaysız br üretim faktörü, sermaye 
ooıaylı br üretim faktörü niteligindedir. 

OL Para fiziki bir kaynak , sermaye finansal bir 
kaynak n teligindedir. 

El Para beşeri bir kaynak , sermaye finansal bir 
kaynak n teligindedir. 

6. Çalışanların &{Jitim ve yetiştirilme sonucu elde 
ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad 
verilir? 

Al Maksimum sermaye 
Bl Minmum sermaye 
CL Finansal sermaye 
OL Beşeri sermaye 
El Fiziki sermaye 

7. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının 
ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Kı tlık 

Bl Refah 
CL Verimli lik 
OL Fiyat 
El Rasyonellik 

8. Bir malın satın alınmak is tenen miktarı ile 
fiyatı arasındaki ters yönlu ilişkiye ne ad 
verilir? 

Al Talep 
Bl Gelir etkisi 
CL ikame etkisi 
OL Talep kanunu 
El Rasyonel seçim 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Arz tablosundaki kombinasyonların , fıyat ve 
arz edilen miktar eksenleri iç inde ç izilmes i 
aşağıdakile rden hangisini ifade eder? 

Al Piyasa dengesi 
Bl Arz kanunu 
cı Arz eğrisi 
OL Beklentiler 
El Arzdaki kaymalar 

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

deği şkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne 
ad verilir? 

Al Ceteris paribus 
Bl Homoeconcmicus 
CL Vice versa 
OL Mutadis mutaıdi s 

El Laissez faire 

11. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep 
inelastiktir? 

Al Tavuk eti 
Bl Margarin 
CL Tuz 
OL Fındık yağı 

El Deterjan 

12. Tüketicinin geliri %10 oranında Mttığında, 
elma talebi %20 oranında artıyorsa, elma 
talebinin gelir esnekliğinin değeri kaçtır ? 

Al 0,5 
Gl 1 
CL 2 
Dl 5 
El 10 
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13, Bir malın fiyatı 100 lira iken talep miktan 1000 

kg , fiyat 150 lira olduğu zaman lalep miktan 250 
kg olarak belinenmiştir. 

Buna göre talebin fiyat es nekliği değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al -10 
Bl ~ 
cı -2 
D) -1,5 
El O 

14. Oretic i rantıyla ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi ya nlısbr? 

Al Arz eğrisi ve denge fiyatının altındaki alan 
üretici ranl ı dır. 

B) Talep eğrisi ile yakından ilişkilidir. 
cı Piyasaya katılım sonucu üreticilerin 

sağladığı faydayı ölçmeye yarar. 
D) Üreticinin malını satmaya hazır olduğu fiyat 

ile gerçekte sattığı fıyat arasındaki farktır. 
E) Arz eğrisi ile yakından ilişkilidir. 

15. Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı 

fiyat kontrolleri nden biri değildir? 

Al ithalat kctaları uygJa-nasl 
Bl Taban fiyat uygJarıasl 
C) Asgari ücret uygJamasl 
OL Tarımsal desteklooıofiyatı uygulaması 
El Kira kontrolleri UYgUamasl 

16. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan 
miktar sınırlamalarına nead verilir? 

Al Tarife 
Bl ikame 
C) Arbitraj 
Dj Sübvansiyon 
El Kcta 

17. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kan verir? 

Al EK = Topkım haeıkıl - Aç ık maliyetler 
Bl EK = Toplam hasılat x Açık maliyetler 
CL EK = Toplam hasılat i Açık maliyetler 
OL EK = Toplam hasılat - Kullanılan tüm 

girdilerin toplam fırsat maliyeti 
El EK = Toplam hasılat i Örtük maliyetler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18, Üretim faktö rlerinden sadece bir tanesinin 
deği ştirilmesine olanak sağlayan döneme ne 
ad verilir? 

19. 

Al Kısa dönem 
B) Çok kısa dönem 
c) Orta <bnem 
D) Uzun cfinem 
E) Piyasa dönemi 

Toplam Maliyet 
(Milyar TL) 

301---

10 

TM 

L _____ ,.!., __ + Günlük Çı kt ı 

O 100 (Adet) 

Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam 
maliyet eğri si (TM) yer almaktadır . Buna göre, 
100 birim mal üretildiğinde firmanın 

katlanacağı değişken maliyet kaç milyar 
Tl 'dir? 

A) 10 
Bl 20 
CL 30 
D) 40 
El 100 

20. Aşağıdakilerden hangi si emek uretim faktörü 
için marjinal urun değerini verir? 

A) Emeğin ortalama fiziki ürün::. x Malın fiyatı 
Bl Emeğin marjinal fiziki iXünü x Malın fiyatı 
CL Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğn birim 

maliyeti 
D) Emeğin orıalama fiziki ı.üii x Emeğin 

marjinal fiziki ürürü 
E) Emeğin marjinal fiziki ürürü x Emeğin toplam 

fiziki ürürii 
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21. Toplam gelirin satış miktarına oranına ne ad 

verilir? 

Al Maı;nal gelir 
Bl Kapanma noktası 
c) Ortalama gelir 
OL Ortalama toplam maliyet 
El Mar,nal maliyet 

22. Tam r8kab8t piyasasında , tek bir firmanın 

arzının pi yasa fiyatını etkjlev9fDemesj 
aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

Al Topam gelirin ortalama maliyete eşit olmasına 
B) Topam gelirin marjinal gaiire eşil olmasına 
C) Topam gelirin ortalama gelire eşil olmasına 

D) Ortalama gelirin atalama maliyete eşit 

olmasına 
El Marjinal gelirin ürün fiyatına eşit olmasına 

23. Or ünün fiyatının ortalama değişken maliyete 
eşit olduğu uretim düzeyi firma açısından 
aşağıdaki ler den hangi si ni ifade eder? 

Al Başabaş noktasını 

Bl Kar maksimizasyoru roktasını 
C) Optimal k~site noktasıııı 
D) Kapanma noktasını 
E) Tam kapasite noktasını 

24. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece 
tek bir firmanın faaliyetle r ini s ürdürmes ine 
olanak sağlayacak nitelikte olması halinde 
ortaya çıkan tekel a§ağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Pür lekel 
Bl Farldılaştınlmış tekel 
cı Kısmi lekel 
D) Yasallekel 
El Doğal tekel 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. i. Az sayıda satıcı ve çok say ıda alıcının 

olması 
ii Firmalann homojen veya farklılaştınlmış mal 

satması 

iii. Piyasaya girişi kısıtlayan önemli engellerin 
olması 

iV ikamesi olmayan mallann satılması 

Yukarıdakilerden hangileri 
piyasasının varsayımlarıdır? 

Al i ve ii 
Bl ii ve iV 
c) i , ii ve iii 
Dl ii , iii ve LV 
El i , ii , iii ve LV 

oligopol 

26. Tekel piyasasında , uzun dönemde bir 
firmanın ekonomik (a~ırı) kar elde 
edebilmesinin nedeni aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Heterojen mal üretmesi 
Bl Yeni firmalann piyasaya girmesinin 

engellenmesi 
CL Talep eğrisinin negatif eğimli olması 
Dl Marjnal gelir ve talep eğrilerinin özdeş 

olması 
El Marjnal maliyet eğrisinin sonsuz esnek 

olması 

27. Marjinal özel fayda ve maliyetlerin marjinal 
sosyal fayda ve maliyetleri de kapsayacak 
şekilde belirlenmesi amacıyla üretici ve 
tüketici kararlarına dönük düzenlemelere ne 
ad verilir? 

Al Toplumsal fayda 
Bl Sübvansiyonlar 
c) Pozitif dışsallıklar 
Dl Negatif dışsallıklar 
El Dışsallıklann içselleştirilmesi 
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28, Belirli bir yatınm amacıyla alınan yatınm kredisi 

faizleri ile tüketici kredi faizleri birbirinden 
farklıdır. 

Buna göre, faiz oranlarının farkhlaştırılmasına 
neden olan etkenler aşağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak ve birlikte 
verilmiştir? 

Al Risk ve likidite 
Bl Risk , vade ve likidite 
c) Vade ve likidite 
Dl Vade ve risk 
El Risk , vade ve rant 

29. Kamusal mallar da ödeme yapmayanları 

dışarıda bıra!samama özelliği aşağıdakilerden 

hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? 

Al Dolayıı mal sorunu 
Bl Fayda yansıması saınu 
CL Bedavacılık sorunu 
Dl Dışsal fayda sorunu 
El Sosyal fayda sorunu 

30. Kamusal mallarda etkin üretim miktarının 

belirlenebilmesi için gerekli koşul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Marjinal sosyal maliyet = Fiyat 
Bl Marjinal sosyal fayda = Ma-jinal maliyet 
CL Toplam fayda = ToPam gelir 
OL Ortalama sosyal maliyet = Fayda 
El Marjinal fayda = Majinal gelir 

TEST BITTI. 


