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1. Bir iktisadi olayın anlatımında kullanılan ~ 
kısa zahmetsiz ve yoruma yer bırakmayan 
anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cebirsel anlatım 
B) Geometrik anlatım 
C) Mutlak anlatım 
D) Sözel anlatım 
E) Dinamik anlatım 

2. Bağımsız değişkenin her birimi başına 

hesaplanan toplam değere ne ad verilir? 

A) Maksimum değer 
B) Marjinal değer 
C) Toplam değer 
D) Ortalama değer 
E) Minimum değer 

3. Değeri belirli bir zaman dilimi içinde 
belirlenen değişkene ne ad verilir? 

A) Akım Değişken 

B) Stok Değişken 
C) içsel Değişken 
D) Dışsal Değişken 

E) Model Değişken 

4. insan ihtiyaçlarını karşılayan her türlü fiziki 
varlıklar ve hizmetlere ne ad verilir? 

A) ihtiyaç 
B) Fayda 
C) Maliyet 
D) Mal 
E) Fiyat 
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5. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak tüketici 

denge noktalarının birleştirilmesi ile elde 
edilen gelir tüketim egrısı, aşağıdaki 

eğrilerden hangisini elde etmek için 
kullanılır? 

A) Maliyet eğrisi 
B) Arz eğrisi 
C) Engel eğrisi 
D) Talep eğrisi 
E) Fiyat tüketim eğrisi 

6. Tüketicinin bir mala ilişkin zevk ve 
aşağıdakilerden 

7. 

tercihlerinin değişmesi 

hangisine neden olmaz? 

A) Tüketici dengesinin değişmesine 
B) Fayda fonksiyonlarının değişmesine 
C) Farksızlık haritasının değişmesine 

D) Bütçe kısıtının değişmesine 
E) Tüketicinin fayda düzeyinin değişmesine 

doğrusal engel fonksiyonu 

şeklinde verilmiştir. Tüketicinin 

geliri 1000 birim iken talebin gelir esnekliği 
aşağıdaki değerlerden hangisini alır? 

A) 1/2 
B) 1/3 
C) 1/4 
D) 2/5 
E) 3/5 

8. Gelir %15 arttığında, bir malın talep edilen 
miktarı %50 artıyorsa bu mala ilişkin gelir 
esnekliği değeri kaçtır? 

A) 1,25 
B) 2,66 
C) 3,33 
D) 4,50 
E) 5,25 
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9. Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliği O ile 1 
arasında yer alıyorsa (O < liG < 1) bu mal 

hangi tür malolarak değerlendirilir? 

A) Zorunlu mal 
B) Lüx mal 
C) Düşük mal 
D) Giffen mal 
E) Tamamlayıcı mal 

10. ı. 
ıı. 

ııı. 

Üretimde Kullanılan teknolojinin değişmesi 
Kullanılması düşünülen maliyetin değişmesi 
Girdi fiyatlarının değişmesi 

Yukarıdakilerden hangileri üretici dengesinin 
değişmesi için gerekli koşullardandır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
c) Yalnız iii 
D) i ve iii 
E) ı.ıı ve iii 

11. Aynı eşurun eğrisi üzerinde kalmak 
koşuluyla iki faktör arasındaki değişim 

oranına ne ad veril ir? 

A) Marjinal fizik ürün 
B) Marjinal teknik ikame oranı 
C) Ortalama maliyet 
D) Ortalama fizik ürün 
E) Marjinal maliyet 

12. Üretimde kullanılan tüm girdilerin 
değişebileceği dönem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çok Kısa Dönem 
B) Orta Dönem 
C) Piyasa Dönemi 
D) Kısa Dönem 
E) Uzun Dönem 
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13. Üretim bir birim artırıldığında toplam 

maliyette oluşan değişime ne ad verilir? 

A) Değişken maliyet 
B) Marjinal maliyet 
C) Ortalama maliyet 
D) Toplam maliyet 
E) Sabit maliyet 

14. Bir firma için negatif dışsal ekonomilerin 
varlığında aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşir? 

A) Uzun dönem AC minimum olur. 
B) Uzun dönem AC azalan olur. 
C) Uzun dönem AC maksimum olur. 
D) Uzun dönem AC yukarı kayar. 
E) Uzun dönem AC aşağı kayar. 

15. Uzun dönemde tam rekabetçi piyasada firma 
dengesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) P = MC > AC > MR 
B) P = MC = TR 
C) P = AR= MC = MR 
D) P = TR = MR 
E) P = TR = TC = MC 

16. Toplam kar fonksiyonunun sıfır değeri aldığı 

(TP=O) üretim düzeyi için aşağıdakilerden 
hangisi gerçekleşir? 

A) TR=TC 
B) TR < TC 
c) TR > TC 
D) TR = O < TC 
E) TR = P 
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17. Marjinal gelir ile marjinal maliyet arasındaki 
pozitiffarka ne ad verilir? 

A) Ortalama kar 
B) Toplam kar 
C) Maksimum kar 
D) Minimum kar 
E) Marjinal kar 

18. Monopol piyasasında firmanın ortalama gelir 
yada ortalama hasılat eğrisine ne ad verilir? 

A) Firmanın toplam gelir eğrisi 
B) Firmanın farksızlık eğrisi 

C) Firmanın marjinal gelir eğrisi 
D) Firmanın arz eğrisi 
E) Firmanın talep eğrisi 

19. Bir piyasanın talep tarafında monopsoncu, 
arz tarafında ise monopolcü bulunuyorsa 
bahsedilen piyasa türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Oligopol piyasası 
B) Monopolcü rekabet piyasası 
C) iki yanlı tekel piyasası 
D) Tam rekabet piyasası 
E) Tek yanlı tekel piyasası 

20. Monopolcü piyasada firmanın toplam kar 
egrısının maksimum olduğu düzeyde 
aşağıdaki eşitliklerden hangisi gerçekleşir? 

A) MR=AR 
B) MR=MC 
c) MR=P 
D) TC=TR 
E) AC=AR 
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21. Birbirlerini etkileyebilecek kadar az sayıda 

satıcının çok sayıda alıcıyla karşı karşıya 

geldiği piyasa türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Monopson piyasa 
B) Monopolcü rekabet piyasası 
C) Monopol piyasa 
D) Tam rekabet piyasası 
E) Oligopol piyasa 

22. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmalı 

oligopollere ilişkin, fiyat liderliği türlerinden 
biri değildir? 

A) Hakim firma fiyat liderliği 
B) Rekabetçi firma fiyat liderliği 
C) Anlaşmaya bağlı liderlik 
D) Etkin firma fiyat liderliği 
E) Barometrik fiyat liderliği 

23. Oligopolistik piyasa yapısında kullanılan, 

firmaların rakiplerinin fiyat düşüşlerini takip 
edeceği, ancak fiyat artışlarını izlemeyeceği 
düşüncesinden hareket eden model 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Etkin firma modeli 
B) Barometik fiyat liderliği modeli 
C) Anlaşmalı fiyat liderliği modeli 
D) Hakim firma modeli 
E) Dirsekli talep eğrisi modeli 

24. Üretim faktörleri ıçın rekabetçi piyasa 
koşulları geçerliyse, emeğin marjinal faktör 
maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Emeğin marjinal fiziki ürünü 
B) Fiyat 
c) Ücret 
D) Marjinal ürün hasılatı 
E) Toplam maliyet 
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25. Uzun dönemde faktör piyasaları ıçın 

aşağıdaki ifadelerden hangisi sövlenemez? 

A) Çıktı etkisi pozitif olabilir. 
B) Faktör ikame etkisi daima negatiftir. 
C) Çıktı ve faktör ikame etkileri toplamı daima 

negatiftir. 
D) Çıktı etkisi, faktör ikame etkisinden 

düşüktür. 

E) Türetilmiş talep eğrisi daima pozitif eğimlidir. 

26. Emek talep egrısının negatif eğimli oluşunu 
açıklayan "ürün etkisi" için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Talep edilen emek miktarındaki artış, çıktıda 
azalmaya neden olur. 

B) Talep edilen emek miktarındaki artış, çıktı 
artışından kaynaklanır. 

c) Talep edilen emek miktarındaki artış, ürün 
talebindeki azalmadan kaynaklanır. 

D) Talep edilen emek miktarındaki artış, 

sermaye artışından kaynaklanır. 
E) Talep edilen emek miktarındaki artış, 

sermaye talebinin artmasına neden olur. 

27. Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak üretim 
imkanları sınırı eğrisi elde edilir? 

A) Arz talep eğrileri seti 
B) Farksızlık eğrileri seti 
C) Eş ürün eğrileri seti 
D) Etkin üretim seti 
E) Talep eğrileri seti 

28. Aşağıdakilerden hangisi Pareto etkin denge 
fiyatlarının oluşumunu engelleyen 
unsurlardan biri değildir? 

A) Kamusal malların varlığı 
B) Tam rekabet koşullarının geçerli olması 
C) Tüketimde dışsallıkların olması 
D) Üretimde dışsallıkların olması 
E) Eksik rekabet koşullarının varlığı 
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29. Refah ekonomisi kriterlerinden birisi olan 

Pareto optimalite kavramı aşağıdakilerden 

hangisi ile açıklanır? 

A) Alternatif durumlar arasında hangisi bazı 
bireylerin refahını her koşulda arttırıyorsa, 
en iyi alternatif odur. 

B) Üretim faktörlerinin dağılımında bir değişiklik 
mutlaka toplumun refahını arttırır. 

C) Bazı bireylerin refahı azalsa da, toplumun 
refahı aynı kalır. 

D) Kimsenin refahını azaltmadan, bazı 

bireylerin refahı artarsa, toplumun refahı da 
artar. 

E) Malların dağılımında bir değişiklik mutlaka 
toplum refahını arttırır. 

30. Üretim imkanları egrısıne her hangi bir 
noktadan çizilen teğetin eğiminin negatif 
işaretlisi neyi gösterir? 

A) Marjinal teknik ikame oranını 
B) Marjinal verimliliği 
C) Marjinal dönüşüm oranını 
D) Marjinal maliyeti 
E) Marjinal ikame oranını 
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