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1. Elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba 
harcanması veya bir bedel ödenmesi 
gereken mallara ne ad verilir? 

A) Tüketici malları 
B) Üretici malları 
C) Dayanıklı mallar 
D) Serbest mallar 
E) Ekonomik mallar 

2. Her toplumun farklı derecelerde karşı karşıya 
kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) işsizliğin varlığı 
B) Nüfusun artması 
C) Üretimin dalgalanması 
D) Fiyatların artması 
El Kaynakların kıt olması 

3. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların 
özelliklerinden biri değildir? 

A) ikame edilebilmesi 
B) Herkes için benzer olması 
CL Giderildikçe şiddetlerinin azalması 
D) Sonsuz olması 
E) Şiddet bakımından farklılık göstermesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi parasal maliyetin 
fırsat maliyetini yansıtmama nedenlerinden 
biridir? 

A) Piyasa aksaklıkları 
B) Gerçek dışı muhasebe kaydı 
CL Fayda-maliyet analizinin yapılamaması 
D) Kaynakların kıt, ihtiyaçların sonsuz olması 
E) Faydanın ölçülememesi 

5. Bir kararı uygularken vazgeçilen başka bir 
karar aşağıdakilerden hangisini ifadeeder? 

A) Marjinal maliyeti 
Bl Toplam maliyeti 
CL Ortalama maliyeti 
Dl Fırsat maliyetini 
E) iktisadi maliyeti 

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

Al Araç 
B) Makine 
CL Fabrika binası 
D) Para 
E) imalathane 
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7. Arz ve talebi birbirine eşitleyen fiyat düzeyine 
ne ad verilir? 

A) Optimal fiyat 
B) Denge fiyatı 
C) Artı k fiyat 
D) Kıtlık fiyatı 

E) Rasyonel fiyat 

8. B i r malın fiyatı arttığında, geli r i n satın alma 
gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen 
mal miktarının azalmasına ne ad verilir? 

A) Gelir etkisi 
B) ikame etkisi 
C) Fiyat etkisi 
Dl Destek etkisi 
E) Talep etkisi 

9. Diğer değişkenler sabitken, değişik fiyat 
düzeylerinde üreticilerin satmaya hazır 
oldukları mal ve hizmet miktarını gösteren 
eğri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Satış eğrisi 

B) Maliyet eğrisi 
C) Üretim eğrisi 
D) Arz eğrisi 
E) Endüstri eğrisi 

10. Talebin fiyat esnekliğinin birim esnek olması 
halinde, fiyatını artıran firmanın toplam 
hasılatında meydana gelecek değişme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Değişmez. 

B) Artar. 
cı Azalır. 
D) Fiyattan daha hızlı artar. 
E) Fiyattan daha hızlı azalır. 

11. Talep Esnekliği 
1- inelastik 
11- Esnek 
111- Birim Esnek 

Toplam Hasılat 
A- Azalır 

B- Değişmez 
C- Artar 

Buna göre fiyat artışı durumunda talebin fiyat 
esnekliği ile toplam hasılat arasındaki ilişki 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve 
birlikte verilmiştir? 

A) ı-c, II-A ve III-B 
B) I-B, II-C ve III-A 
C) I-A, II-B ve ııı-c 
D) ı-c, II-B ve III-A 
E) I-A, II-C ve III-B 
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Fiyat 

Yukarıdaki şekilde yer alan doğrusal talep 
fonksiyonunun orta noktasını ifade eden A 
noktasında talebin fiyat esnekliğinin değeri 

nedir? 

A) e> O 
B) e<1 
C) e = 1 
Dl e>1 
E) e = O 

13. Uygulanan bir satış vergısının tümüyle 
tüketicilere yansıtılabilmesi için gerekli koşul 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arz eğrisinin birim esnek olması 
B) Talep eğrisinin sonsuz esnek olması 
C) Arz eğrisinin sonsuz esnek olması 
D) Arz eğrisinin sıfır esnek olması 
E) Talep esnekliğinin arz esnekliğinden büyük 

olması 

14. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan 
miktar sınırlamalarına ne ad verilir? 

A) Tarife 
B) ikame 
C) Arbitraj 
D) Sübvansiyon 
El Kota 

15. Devletin elektronik eşya ithalatına kota 
getirmesi durumunda kota uygulanan ürünün 
fiyatında ve talebinde ortaya çıkan değişiklik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürünün fiyatı ve talebi azalır. 
B) Ürünün fiyatı artar, talebi azalır. 
CL Ürünün fiyatı artar, talebi değişmez. 
D) Ürünün fiyatı azalır, talebi değişmez. 
E) Ürünün fiyatı ve talebi artar. 
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16. Bir firmanın toplam maliyetleri ile sabit 

maliyetleri arasındaki fark aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) Ortalama maliyet 
B) Ortalama marjinal maliyet 
C) Marjinal maliyet 
D) Sosyal maliyet 
E) Değişken maliyetler 

17. Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin 
toplam ürün miktarında meydana getirdiği 

değişmeye ne ad verilir? 

A) Ölçek ürünü 
B) Marjinal fiziki ürün 
C) Maksimum ürün 
D) Ortalama fiziki ürün 
E) Azalan ürün 

18. Üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak) 
üretim sürecine katılmasıyla elde edilen 
çıktıya ne ad verilir? 

A) Girdi 
B) imalat 
C) Ürün 
D) Üretim fonksiyonu 
E) Üretim 

19. Ürün miktarındaki artış oranının girdilerdeki 
artış oranından düşük olması durumuna ne 
ad verilir? 

A) Kısa dönem 
B) Marjinal ürün değeri 
CL Ölçeğin verimi 
D) Ölçeğe göre azalan verim 
E) Ölçeğe göre sabit verim 

20. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firmanın üretim miktarı ile marjinal geliri 
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak ve birlikte verilmiştir? 

Üretim Miktarı Ortalama Gelir 

A) Artar Değişmez 

B) Artar Artar 
C) Artar Azalır 
D) Azalır Artar 
E) Azalır Azalır 

21. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bi r 
firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden 

hangisine eşittir? 

A) Firmanın toplam maliyetine 
B) Firmanın üretim miktarına 
C) Firmanın marjinal maliyetine 
Dl Malın satış fiyatına 

E) Firmanın toplam gelirine 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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22. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren 
bir firmanın kısa dönemde üretimde 
bulunması ıçın gerekli koşul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortalama gelir <': Ortalama değişken 
maliyet 

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

maliyet 

23. Bir ilçede tekel konumunda olan bir kuaförün 
öğrencilere diğer müşterilere oranla daha 
ucuza saç kesimi yapması, hangi tür fiyat 
farklılaştırmasıdır? 

A) Birimler arasında farklılaştırma 
B) Kısmi fiyat farklılaştırması 
C) Miktarlar arası farklılaştırma 
D) Alıcılar arasında farklılaştırma 

E) Tam fiyat farklılaştırması 

Dirsekli talep teorisi 
Kartel teorisi 
Rant teorisi 

24. ı. 

ıı. 
ııı. 

ıv. Fiyat önderliği teorisi 

Yukarıdakilerden 
teorileridir? 

A) Yalnız II 
B) i ve ıv 
C) i, II ve iV 
D) II, III ve LV 
E) I, II, iii ve ıv 

hangileri oligopol 

25. Faktörün sahibinin sahip olduğu faktörü 
üretimde kullanılması amacıyla kiraya verip 
vermemesi kararına ne ad verilir? 

A) Faktör talebi 
B) Faktör arzı 
C) Faktörün ürün geliri 
D) Ücret oranı 
E) işverenin kişisel kararı 

26. Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara 
ne ad verilir? 

A) Türev piyasalar 
B) Ekonomik piyasalar 
C) Faktör piyasaları 
D) Birincil piyasalar 
El ikincil piyasalar 

A 12 

A 
27. Bir firma ne kadar kaynak kullanması 

gerektiğine karar verirken aşağıdakilerden 

hangilerini karşılaştırır? 

A) Marjinal gelir ve marjinal maliyet 
B) Ortalama maliyet ve ortalama gelir 
C) Marjinal ürün geliri ve marjinal faktör maliyeti 
D) Faktörün ortalama maliyeti ve getirisi 
E) Faktör talep esnekliği ve ürün talep 

esnekliği 

28. Aşağıdakilerden hangisi devletin dışsallıkları 

içselleştirrnek için kullandığı araçlardan biri 
değildir? 

A) Vergiler 
B) Piyasadan çekilme 
C) Üretimi üstlenme 
D) Yasal düzenlemeler 
E) Sübvansiyonlar 

29. 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) Marjinal dışsal maliyet 
B) Pozitif dışsallık 
CL Yararlı dışsallık 

D) Etkin olmayan dışsallık 
E) Negatif dışsallık 

30. Marjinal sosyal fayda aşağıdakilerden 

hangisiyle formüle edilebilir? (MEB= marjinal 
dışsal fayda, MSB=marjinal sosyal fayda, 
MPB= marjinal özel fayda) 

A) MSB = MPB / MEB 
B) MSB = MPB - MEB 
C) MSB = 1 - (MPB - MEB) 
D) MSB = 1 + (MEB x MPB) 
E) MSB = MPB + MEB 
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