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1. Elde edildikten sonra uzun süre fayda 
sağlayan mallara ne ad verilir? 

Al Ekonomik mallar 
B) Serbest malla:
cı Dayanıklı malla-
D) Üretim malları 
E) Ti1<elim malları 

2. Ihtiyaçları tatmin etmes ine karşın maddi 
özelliği olmayan unsurlara ne ad verilir? 

Al Değer 

Bl Fayda 

cı Mal 
OL Hizmet 
El ihtiyaç 

3. Toplam faydanın maksimum olduğu noktada 
mar j i nal fayda Dasııdır ? 

Al Pozitif 
Bl Sıfır 

CL Maksimum 
OL Minimırn 

El Negatif 

4. Tüketicinin belli şartlarda !.!!. yuksel< fayda 
düzeyi ni sağladığı duruma nsad ver ilir? 

A) Toplam faydaminimiza5Yonu 
Bl TiJl:etim paradd<:su 
C) TCketici dengesi 
D) Marjinal fayda mirimizasyonu 
E) T(j(:etici artığı 

A 12 

5. Bir malın fiyatındaki artışın , malın diğer 
mallara göre nispi fiyatını arttırmasından 

dolayı söz konusu malın satın alınmak 

istenen miktarının azalmasına ne ad verilir? 

Al Talep etkisi 
Bl Gelir etkisi 
cı ikame etkisi 
OL Destek etkisi 
El Fiyat etkisi 

6. Aşağıdakilerden hangi si talep eğrisinin yer 
deği ştirmesine neden olmaz? 

A) Tüketici tercihlerindeki deQişme 
B) Tamarılayıcı malların fiyatındaki degşme 

c) ikame mallarının fiyaındaki degişme 
D) Malın fiyatındaki degşme 

E) Tüketicinin gelirindeki degşme 

7. Gelir arttığında talebi artan ve bu nedenle 
gelir esnekliği pozitif olan ma llara ne ad 
verilir? 

Al Veblen malı 
Bl Düşük mal 

cı ikame malı 
OL Maı,nal mal 
El Nomıal mal 

8. Bir malın fiyatı 100 birim iken talep miktarı 25 
adettir . Malın fiyatı 300 birime çıktığında talep 
miktarı 15 adete düşüyorsa yayesnekliğinin 
değeri kaçtır? 

Al ·' 
G) -1 
CL -O,S 
OL -0 ,2 
E) -0.1 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Devletin kira kontrolleri 
bedellerini piyasa denge 
belirlemesi durumunda 
hangisi ortaya çıkar? 

uygulayarak, kira 
düzeyinin altında 

aşağıdaki lerden 

Al Arz = Talepolacagı içindenge 
Bl Tarep> Arz olacağı için kıtlık 
CL Arz> Talep olacağı için kıtlık 
Dl Arz> Talep olacağı için artık 
El Tarep> Arzolacağı içinartık 

10. Aşağıdakilerden hangisi tavan 
uygulamasının neden 
olumsuzluklardan biri değildir? 

fiyatı 

olacağı 

Al AHaki olmayan paylaşım yöntemlerinin 
klJla:ıllmasl 

Bl Aşırı üretim nederiyle arz fazlasının ortaya 
çıkması 

CL Kalitesiz üretimin teşvik edilmesi 
Dl Karaborsa fiyabnın oluşması 
E) Kaybedilen zaman anlamındak i maliyetlerin 

cırlnıası 

11. Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü 
için marjinal ürün değerini verir? 

Al Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim 
maliyeti 

B) Emeğin marjinal fiziki ürürü x Emeğin toplam 
fiziki ürlrii 

C) Emeğin ortalama fiziki ii'CnJ x Emeğin 

marjinal fiziki ürürü 
Dl Emeğin ortalama fiziki ürürü x Malın fiyatı 
E) Emeğin marjinal fiziki [ı-ünü x Malın fiyatı 

12. Hammadde 'l8ya yan mamullerin üretim 
sonunda §Gklinin deği§8l"ek yeni bir mamulün 
elde edildiği sürece ne ad veı-ilir? 

A) imalct 
G) T~etim 

CL Ziraat 
D) sanat 
El Marjinal fiziki verimlilik 

A 13 

A 
13. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 

piyasasının varsayımlarından biri değildir? 

Al Piyasaya giriş ve çıkışlann serbest olması 
Bl Piyasadaki alıcı sayısının sınırlı olması 
cı Piyasada çOk sayıda satıcı olması 
Dl Alıcı ve satıcılann piyasa hakkında tam 

bilgiye sahip olması 
E) Piyasada üretilen mallann homojen olması 

14. X malı üreten bir firma 100 birim mal 
sattığmda 1000 TL toplam gelir elde ediyor 
iken , sabş miktarını 120 birime çıkardığında 
1200 TL gelir elde ediyorsa firmanın marjinal 
geliri kaç TL dir? 

A) 10 
B) 15 
c) 20 
D) 25 
E) 30 

15. Bir endustrideki ölçek ekonomilerinin sadece 
tek bir firmanın faaliyetlerini surdürmesine 
olanak sağlaması sonucu ortaya çıkan tekel 
piyasası tür u aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Doğal teke! 
B) Yapay tekel 
C) Yasal tekel 
Dl Safleke! 
El Birincil teke! 

16. Tekelci bir firma piyasa arzmı tek başına 
kontrol etmesine kar§ın , fiyatlama ve üretim 
kararı veı-irken aşağıdakilerden hangisini göz 
önune almakzorundadır? 

A) Arzın fiyat esnekligini 
Bl Yakın ikame mallarınınfiyeilarını 
CL Sermaye miktarını 
Dl Rakiplerin fiyatlarını 
El Piyasatalebini 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17_ I. Faktör arzı 
ii. Piyasa yapısı 
iii. Faktör talebi 

Yukarıdakilerden hangileri faktör fiyatını 

belirleyen unsurlardır? 

Al Yanız i 
Bl Yanız III 
CL I vell 
Dl Ivel lI 
El i, II ve III 

18. Toplam maliyetteki değişmenin , kullanılan 

üretim faktörü miktarındaki değişmeye 

oranına ne ad verilir? 

Al Ortalama faktör maliyQti 
Bl Ma-jinal faı::tÖ" verimli li!) 
CL Ma-jinallr"Ül değeri 
Dl Ortalama lr"ün degeri 
El Ma-jinal fadÖ" maiyeti 

19. Satın alınan bir mal veya hizmetin, bu mal veya 
hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen 
üç{ıncu kişilare sağladığı faydaya ne ad 
verilir? 

Al Ortaaılafayda 

Bl Marjinal fayda 
C) Sosyal fayda 
Dl Dışsal fayda 
El Dolayıı fayda 

20. Toplumun tum üyelerinin herhangi bir bedel 
ödemeden tuketabileceği ve bir kişinin 
tüketiminin bir başkasının tuketimine engel 
teşkil etmediği mallara ne ad verilir? 

Al Marjinal mallar 
Bl Kamusal mallar 
C) DOıayıı mallar 
D) Dışsal ma/lar 
E) Özel mallar 

A 

A 
21. Bir ülkenin uretim imkanlarının genişlemesi 

ve uretim imkanları eğrisinin dışa doğru 
kaymasına ne ad verilir? 

Al Ekonomik büyüme 
Bl Ekonomik kalkınma 
cı Sanayileşme 
OL Üretim kayması 
El Üretim sapması 

22. Turkiye'de GSMH'nın oluşumu göz onuna 
alındığında , II yuksek payaşağıdaki uretim 
sektörlerinden hangisine aittir? 

Al Ulaştırma 

Bl Tanm 
cı Sanayi 
OL Tıcaret 
El Ithalat 

23. Tüketim harcamalarındaki deöişlm miktarını 
ile 

gösterirsek, marjinal tüketim eğilimi 

aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

AI 

BI 

Ci 

DI 

Ei 

t:.c 

t:.y 

t:.y 

t:.c 

1- l:.C 
t:.y 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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y 

Yukarıdaki grafikte A noktası için , 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Planlanan harcamalar = GSMH 
B) Stok degşmeleri > Planlanan harcarıal a
c) Planlanaı ha-camalar < GSMH 
D) Stok degşmeleri ..;: Planlanan harcanıala 
E) Planlanaı harcamalar> GSMH 

25_ Vergilerin söz konus u olmadığı bir ekonomik 
modelde, marjinal tasarruf eğilimi 0 ,05 ve 
marjinal ithal eğilimi de 0 ,05 ise, kamu 
harcamalarında meydana gelecek 1 milyar 
liralık azalma denge gelir düzeyinde kaç 
milyar liralık aza lmaya neden olur? 

A) 12,5 
G) 10 
ci 5 
Di 2 
Ei 

26_ TC Merkez Bankası tar afından yapılan resmi 
para stoku tanımları esas alındığında , M2 - M1 
değeri a~ldakil8rden hangisini vel"ir? 

A) Vadeli mevduatlar 
B) Vadesiz mevciı<tlar 
C) Bankalardaki döviz mevclı:tı 
D) Merkez bankasındaki mevcUat 
E) Dolaşımdaki nakit 

A 15 

27, ı. 

ii. 
ııı. 

Ekonomi sürekli tam istihdamdadır . 
Fiyatlar genel dizeyi sabttir. 
Dolaşım hızı s.uttir. 

A 

Yukarıdakilerden hangileri , değişim 
denklemini miktar teorisine dönüştürebilmek 
i çin klasik iktisatçılar tarafından yapılan 

varsayımlardır? 

A) Yalnız ii 
B) Yalnız iii 
c) Ivelll 
Di ii ve iii 

1, lIvelll Ei 

28. ı. 

ii. 
ııı. 

Para arzı 
Fiyatlar genel d.iı:eyi 
Üretim hacmi 

Yukarıdakilerden hangilerinde meydana 
gelecek de{Jl şme toplam talep eQrl sinln yer 
değiştirmesine neden olur? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) Yalnız iii 
Di ii ve iii 

1, lIvelll Ei 

29. Devletin iradi olarak aldığı bir kararla yerli 
paranın yabancı paralar karşısındaki değerini 
yükseltmesine ne ad vttrilir? 

A) Devalüasyon 
B) Reflasyon 
C) Deflasyaı 
D) Dezenflasyon 
E) Revalüasyaı 

30. Hızlı nüfus artışı sonucu i şç i başına sermaye 
miktarının azalmasına ve bunun sonucu nda 
i şgücü verimliliğinin düşmesine ne ad 
ver ilir? 

A) Nüfus öiçeğinin değişmesi 
B) Marjinal verimlilik değşimi 
C) Nüfus OIiimizasyonu 
D) Yatırım sapımısı 

E) Sermaye sıgaşması 

izleyen sayfaya geçiniz. 


