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İKTİSADA GİRİŞ-I 
A 

1. hangisi dayanıklı bir Aşağıdakilerden  
tüketim malıdır? 

A) Çikolata 

B) Buzdolabı 
C) Elma 

D) Kurşun kalem 

E) Maden suyu 

2. Bir malın iktisadi bir mal olarak 
tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesi gerekir? 

A) Malın fiyatının pozitif değer alması 

B) Malın talebinin sıfır olması 
C) Malın bir firmaca arz edilmesi 
D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük  

olması 

E) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz  
edilen miktardan büyük olması 

3. Sınırsız isteklerin sınırlı olan kaynaklarla  
karşı karşıya kalması aşağıdakilerden  
hangisini gündeme getirir? 

A) Fırsat maliyeti 

B) Azalan verim 
C) Kıtlık 

D) İhtiyaç 

E) Tüketim 

4. üretim Aşağıdakilerden hangisi  
faktörlerinden biri d eğildir? 

A) Toprak 

B) Emek 
C) Finansal kuruluşlar 

D) Girişimci 

E) Sermaye 

5. Toprağın kullanımı karşılığında yapılan  
ödemelere ne ad verilir? 

A) Rant 

B) Ücret 
C) Faiz 

D) Kredi 

E) Kâr 

6. Tipik bir talep eğrisinin negatif eğimli  olmasının 
nedeni nedir? 

A) Miktar arttıkça ödenen fiyatın artması 

B) Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması 
C) Talep eğrisinin fiyat değiştikçe kayması 

D) Fiyat düzeyinin talepten bağımsız olması 
E) Talebin fiyat ile doğru orantılı olarak  

değişmesi 

7. Tüketicinin  geliri  artarken  X  malına   olan 
talep azalıyorsa X malı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İkame maldır. 
B) Normal maldır. 
C) Tamamlayıcı maldır. 
D) Zorunlu maldır. 
E) Düşük maldır. 

8. Bir mal piyasası dengede iken, o malın  
talebinin sol-aşağıya paralel bir şekilde  
kayması aşağıdakilerden hangisine neden  
olur? 

A) Denge miktarının artmasına 
B) Denge fiyatının ve miktarının azalmasına 

C) Talep eğrisinin eğiminin artmasına 

D) Arz eğrisinin sağa kaymasına 
E) Arz eğrisinin eğiminin azalmasına 
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9. A malına ilişkin hem arz hem de talep  

eğrisinin sola kayması ancak arz eğrisindeki  
kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha  
fazla olması durumunda aşağıdakilerden  
hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Denge fiyatı ve denge miktarı yükselmiştir. 

B) Denge fiyatı ve denge miktarı düşmüştür. 
C) Denge fiyatı düşmüş, denge miktarı  

artmıştır. 

D) Denge fiyatı artm ış, denge miktarı  
düşmüştür. 

E) Denge fiyatı ve denge miktarı tahmin  
edilemez. 

11. Talep eğrisinin fiyat eksenine paralel olduğu  
durumda talebin fiyat esnekliği hangi değeri  alır? 

A) ε = 0 

B)  0 < ε < 1 

C) ε = 1 
D) ε > 1 
E) ε = ∞ 

12. Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X  
malının talep edilen miktarında ne kadarlık  bir 
değişmeye neden olacağını gösteren  katsayıya 
ne ad verilir? 

A) Talebin gelir esnekliği 

B) Toplam talep esnekliği 

C) Toplam değişim katsayısı 
D) Çapraz talep esnekliği 

E) Marjinal esneklik katsayısı 

13. A marka bilgisayarın fiyatında görülen %20  
düzeyindeki bir düşüş sonrasında bu  
bilgisayardan satılan miktarın %10 artması  
durumunda bu bilgisayar için talebin fiyat  
esnekliği kaçtır? 

A)  0,5 
B)  1 

C)  1,5 

D)  2 
E)  2,5 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir mala yönelik  talep 
eğrisi üzerinde harekete neden olur? 

A) Tüketici gelirinin artması 

B) Tüketici tercihlerinin olumlu yönde değişmesi 
C) Alıcı sayısında artış görülmesi 

D) Tüketici beklentilerinin olumsuz etkilenmesi 
E) Malın fiyatının düşmesi 

14. Aşağıdaki  ürün  çiftlerinden  hangisi ikame 
mallara bir örnektir? 

A) El feneri-Pil 
B) Kahve-Çay 
C) Kahve-Şeker 
D) Çay-Şeker 
E) Araba-Lastik 

15. Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen  
doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi  noktada, 
esneklik 1 değerini alır? 

A) Eğrinin orta noktasından yukarıda 

B) Eğrinin orta noktasından aşağıda 

C) Eğrinin miktar eksenini kestiği noktada 
D) Eğrinin fiyat eksenini kestiği noktada 

E) Eğrinin orta noktasında 
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16. Azalan marjinal   fayda    varsayımı  altında 

toplam  faydanın maksimum olduğu noktada 
marjinal fayda aşağıdaki değerlerden 
hangisini alır? 

A) -∞ 
B) -1 

C) 0 

D) 1 
E)  +∞ 

17. Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli  
bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne  
ad verilir? 

A) Marjinal girdiler 

B) Optimum girdiler 
C) Sabit girdiler 

D) Alternatif girdiler 

E) Değişken girdiler 

18.  Bir firma üretimde kullandığı üretim 
faktörlerini %5 oranında artırmış ve bu artış  
karşısında   firmanın  toplam  çıktısı  sadece 

firmanın  karşı 
aşağıdakilerden 

%1    kadar   artmışsa,  bu 
karşıya olduğu durum  
hangisidir? 

A) Azalan verimler yasası 

B) Artan verimler yasası 

C) Ölçeğe göre sabit verim 
D) Ölçeğe göre azalan verim 

E) Ölçeğe göre artan verim 

19.    Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim 
faktörlerinin miktarı sabitken bir üretim  
faktörünün   üretimde   kullanılan  miktarının 
artırılması durumunda, her ilave birimin  
sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade  
eder? 

A) Pareto optimumu 

B) Üretim optimizasyonu 

C) Ölçeğe göre artan getiri 
D) Azalan verimler yasası 

E) Rasyonel üretim 

20. Faydasını maksimize eden bir tüketicinin  
dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda  
bu  tüketici  için  her iki ürünün de marjinal 
faydasının aynı olduğu biliniyorsa, 
dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası  
olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç  
Türk Lirası olmalıdır? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 
D) 20 

E) 25 
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CEVAPLAR  
1. B 
2. E 
3. C 
4. C 
5. A 
6. B 
7. E 
8. B 
9. D 
10. E 

11. A 
12. D 
13. A 
14. B 
15. E 
16. C 
17. C 
18. D 
19. D 
20. A 


