
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
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İKTİSADA GİRİŞ-I A
Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan
ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan
ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad
verilir?

1.

MalA)
StokB)
EnvanterC)
HizmetD)
DemirbaşE)

Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda
faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer
faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad
verilir?

2.

Grasham YasasıA)
NedensellikB)
TümevarımC)
Homo EconomicusD)
Ceteris ParibusE)

1. Kıtlık K. İhtiyaçları karşılayan mal ve
hizmetlerin üretiminde
kullanılan şeylerdir.

2. Mal L. Bir şeyin mevcut miktarının,
arzulanan miktarı karşılamakta
yetersiz kaldığı durumdur.

3. Kaynak M. Üretiminde kıt kaynakların
kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını
karşılama özelliğine sahip,
fiziki varlığı olan ürünlerdir.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

3.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-M, 2-L, 3-K B)
1-L, 2-M, 3-K C)
1-K, 2-M, 3-LD)
1-L, 2-K, 3-ME)

İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İki değişken arasında olağan bir
nedenselliğin var olmasıdır.

A)

Karar alınırken ilgilenilen değişken dışındaki
diğer değişkenlerin sabit olmasıdır.

B)

Mevcut koşullar değiştiği zaman ne
olacağının incelenmesidir.

C)

İki değişkenin alacağı uç değerler karşısında
kararın incelenmesidir.

D)

İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmeye
değer bulunmasıdır.

E)

İktisadi sorunların analiz edilmesinde
kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Hipotezin ortaya konulmasıA)
Hangi verilerin ve gerçeklerin toplanacağına
karar verilmesi

B)

İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel
değişkenlerin belirlenmesi

C)

Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının
önceden değerlendirilmesi

D)

Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili
varsayımların yapılması

E)

Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime
ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah
düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad
verilir?

6.

Finansal seçimA)
Eksik seçimB)
Alternatif seçimC)
Rasyonel seçimD)
Parasal seçimE)
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A
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir
birim daha fazla tüketilmesi sonucunda,
toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad
verilir?

7.

Marjinal faydaA)
Ortalama faydaB)
Alternatif faydaC)
Net faydaD)
Sabit faydaE)

Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı
maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye
nasıl ulaşır?

8.

Toplam faydayı fiyata eşitleyerekA)
Marjinal faydayı fiyata eşitleyerekB)
Toplam faydayı maliyete eşitleyerekC)
Toplam faydayı ortalama faydaya
eşitleyerek

D)

Marjinal faydayı toplam faydaya eşitleyerekE)

Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak
aşağıdakilerden hangisini kullanır?

9.

PikaA)
UtilB)
AngstromC)
KqikD)
AlfaE)

Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen
teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

10.

Marjinal dönüşüm oranıA)
Tasarruf oranıB)
Ortalama dönüşüm oranıC)
Toplam dönüşüm oranıD)
Tüketim oranıE)

Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep
edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?

11.

Aşırı talepA)
Aşırı arzB)
KıtlıkC)
İkame etkisiD)
PiyasaE)

I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin
kaymasına neden olur?

12.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
I, II ve IIIE)

1. Arz K. Belirli bir zaman
diliminde, farklı fiyat
düzeylerinde firmaların
piyasaya sunmaya istekli
oldukları mal ve hizmet
miktarıdır.

2. Arz Kanunu L. Diğer şeyler değişmez
iken arz edilen mal
miktarı ile malın fiyatı
arasındaki ilişkiyi gösterir.

3. Arz eğrisi M. Diğer şeyler sabit iken;
yüksek fiyat düzeylerinde
malın arz edilen
miktarının yüksek
olduğunu, düşük fiyat
düzeylerinde ise malın
arz edilen miktarının
düşük olduğunu ifade
eder.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur? 

13.

1-L, 2-M, 3-K A)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-K, 3-MC)
1-M, 2-L, 3-K D)
1-K, 2-L, 3-ME)
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A
Piyasadaki firma sayısının azalması
durumunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

14.

Talep eğrisi sağa kayar.A)
Tüketici sayısı artar.B)
Talep eğrisi sola kayar.C)
Arz eğrisi sağa kayar.D)
Arz eğrisi sola kayar.E)

Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep
eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda
sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve
miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Denge fiyatı azalırken, denge miktarı artar.A)
Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez. B)
Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı
artar.

C)

Denge fiyat artarken, denge miktarı
değişmez.

D)

Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.E)

Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri
karşısında; tüketicilerin bu maldan talep
ettikleri miktarda hiçbir değişiklik
olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin
talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

16.

Birim esnek taleptir.A)
Tam esnek taleptir.B)
Esnek olmayan taleptir.C)
Tam inelastik taleptir.D)
Esnek taleptir.E)

Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen
miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait
talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

17.

4A)
3,5B)
3C)
2,5D)
2E)

Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad
verilir?

18.

Tamamlayıcı mallarA)
Düşük mallarB)
İkame mallarC)
Serbest mallarD)
Normal mallarE)

Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan
mallar nasıl mallardır?

19.

Tamamlayıcı mallarA)
Lüks mallarB)
Düşük mallarC)
İkame mallarD)
Serbest mallarE)

Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep
eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte,
en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

D5A)
D4B)
D3C)
D2D)
D1E)
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İKTİSADA GİRİŞ-I B
1. Kıtlık K. İhtiyaçları karşılayan mal ve

hizmetlerin üretiminde
kullanılan şeylerdir.

2. Mal L. Bir şeyin mevcut miktarının,
arzulanan miktarı karşılamakta
yetersiz kaldığı durumdur.

3. Kaynak M. Üretiminde kıt kaynakların
kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını
karşılama özelliğine sahip,
fiziki varlığı olan ürünlerdir.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

1.

1-L, 2-K, 3-MA)
1-M, 2-L, 3-K B)
1-K, 2-L, 3-MC)
1-L, 2-M, 3-K D)
1-K, 2-M, 3-LE)

İktisadi sorunların analiz edilmesinde
kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Hipotezin ortaya konulmasıA)
Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının
önceden değerlendirilmesi

B)

İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel
değişkenlerin belirlenmesi

C)

Hangi verilerin ve gerçeklerin toplanacağına
karar verilmesi

D)

Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili
varsayımların yapılması

E)

Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda
faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer
faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad
verilir?

3.

Grasham YasasıA)
NedensellikB)
TümevarımC)
Homo EconomicusD)
Ceteris ParibusE)

İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İki değişkenin alacağı uç değerler karşısında
kararın incelenmesidir.

A)

İki değişken arasında olağan bir
nedenselliğin var olmasıdır.

B)

Karar alınırken ilgilenilen değişken dışındaki
diğer değişkenlerin sabit olmasıdır.

C)

İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmeye
değer bulunmasıdır.

D)

Mevcut koşullar değiştiği zaman ne
olacağının incelenmesidir.

E)

Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan
ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan
ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad
verilir?

5.

MalA)
HizmetB)
DemirbaşC)
StokD)
EnvanterE)

Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak
aşağıdakilerden hangisini kullanır?

6.

AngstromA)
PikaB)
UtilC)
KqikD)
AlfaE)

Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir
birim daha fazla tüketilmesi sonucunda,
toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad
verilir?

7.

Marjinal faydaA)
Ortalama faydaB)
Alternatif faydaC)
Net faydaD)
Sabit faydaE)

Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime
ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah
düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad
verilir?

8.

Finansal seçimA)
Parasal seçimB)
Rasyonel seçimC)
Alternatif seçimD)
Eksik seçimE)
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B
Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen
teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

9.

Ortalama dönüşüm oranıA)
Marjinal dönüşüm oranıB)
Toplam dönüşüm oranıC)
Tasarruf oranıD)
Tüketim oranıE)

Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı
maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye
nasıl ulaşır?

10.

Marjinal faydayı toplam faydaya eşitleyerekA)
Toplam faydayı maliyete eşitleyerekB)
Toplam faydayı fiyata eşitleyerekC)
Toplam faydayı ortalama faydaya
eşitleyerek

D)

Marjinal faydayı fiyata eşitleyerekE)

1. Arz K. Belirli bir zaman
diliminde, farklı fiyat
düzeylerinde firmaların
piyasaya sunmaya istekli
oldukları mal ve hizmet
miktarıdır.

2. Arz Kanunu L. Diğer şeyler değişmez
iken arz edilen mal
miktarı ile malın fiyatı
arasındaki ilişkiyi gösterir.

3. Arz eğrisi M. Diğer şeyler sabit iken;
yüksek fiyat düzeylerinde
malın arz edilen
miktarının yüksek
olduğunu, düşük fiyat
düzeylerinde ise malın
arz edilen miktarının
düşük olduğunu ifade
eder.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur? 

11.

1-M, 2-L, 3-K A)
1-L, 2-M, 3-K B)
1-K, 2-M, 3-LC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-K, 2-L, 3-ME)

I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin
kaymasına neden olur?

12.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
I, II ve IIIE)

Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep
eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda
sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve
miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

13.

Denge fiyat artarken, denge miktarı
değişmez.

A)

Denge fiyatı azalırken, denge miktarı artar.B)
Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.C)
Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı
artar.

D)

Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez. E)

Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep
edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?

14.

PiyasaA)
Aşırı arzB)
Aşırı talepC)
İkame etkisiD)
KıtlıkE)

Piyasadaki firma sayısının azalması
durumunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

15.

Talep eğrisi sağa kayar.A)
Talep eğrisi sola kayar.B)
Arz eğrisi sağa kayar.C)
Arz eğrisi sola kayar.D)
Tüketici sayısı artar.E)

Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan
mallar nasıl mallardır?

16.

İkame mallarA)
Tamamlayıcı mallarB)
Lüks mallarC)
Serbest mallarD)
Düşük mallarE)
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B
Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad
verilir?

17.

Serbest mallarA)
Düşük mallarB)
İkame mallarC)
Normal mallarD)
Tamamlayıcı mallarE)

Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri
karşısında; tüketicilerin bu maldan talep
ettikleri miktarda hiçbir değişiklik
olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin
talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

18.

Esnek taleptir.A)
Tam inelastik taleptir.B)
Birim esnek taleptir.C)
Tam esnek taleptir.D)
Esnek olmayan taleptir.E)

Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep
eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte,
en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

D5A)
D4B)
D3C)
D2D)
D1E)

Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen
miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait
talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

20.

4A)
3,5B)
3C)
2,5D)
2E)
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İKTİSADA GİRİŞ-I C
Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda
faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer
faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad
verilir?

1.

Grasham YasasıA)
NedensellikB)
Ceteris ParibusC)
Homo EconomicusD)
TümevarımE)

Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan
ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan
ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad
verilir?

2.

MalA)
StokB)
EnvanterC)
HizmetD)
DemirbaşE)

1. Kıtlık K. İhtiyaçları karşılayan mal ve
hizmetlerin üretiminde
kullanılan şeylerdir.

2. Mal L. Bir şeyin mevcut miktarının,
arzulanan miktarı karşılamakta
yetersiz kaldığı durumdur.

3. Kaynak M. Üretiminde kıt kaynakların
kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını
karşılama özelliğine sahip,
fiziki varlığı olan ürünlerdir.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

3.

1-K, 2-L, 3-MA)
1-K, 2-M, 3-LB)
1-L, 2-K, 3-MC)
1-L, 2-M, 3-K D)
1-M, 2-L, 3-K E)

İktisadi sorunların analiz edilmesinde
kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının
önceden değerlendirilmesi

A)

Hangi verilerin ve gerçeklerin toplanacağına
karar verilmesi

B)

İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel
değişkenlerin belirlenmesi

C)

Hipotezin ortaya konulmasıD)
Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili
varsayımların yapılması

E)

İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İki değişken arasında olağan bir
nedenselliğin var olmasıdır.

A)

İki değişkenin alacağı uç değerler karşısında
kararın incelenmesidir.

B)

Karar alınırken ilgilenilen değişken dışındaki
diğer değişkenlerin sabit olmasıdır.

C)

Mevcut koşullar değiştiği zaman ne
olacağının incelenmesidir.

D)

İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmeye
değer bulunmasıdır.

E)

Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen
teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

6.

Tasarruf oranıA)
Marjinal dönüşüm oranıB)
Toplam dönüşüm oranıC)
Ortalama dönüşüm oranıD)
Tüketim oranıE)

Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak
aşağıdakilerden hangisini kullanır?

7.

PikaA)
UtilB)
AngstromC)
KqikD)
AlfaE)
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C
Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime
ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah
düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad
verilir?

8.

Alternatif seçimA)
Finansal seçimB)
Rasyonel seçimC)
Parasal seçimD)
Eksik seçimE)

Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir
birim daha fazla tüketilmesi sonucunda,
toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad
verilir?

9.

Net faydaA)
Marjinal faydaB)
Alternatif faydaC)
Sabit faydaD)
Ortalama faydaE)

Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı
maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye
nasıl ulaşır?

10.

Marjinal faydayı toplam faydaya eşitleyerekA)
Toplam faydayı maliyete eşitleyerekB)
Marjinal faydayı fiyata eşitleyerekC)
Toplam faydayı fiyata eşitleyerekD)
Toplam faydayı ortalama faydaya
eşitleyerek

E)

Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep
edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?

11.

Aşırı arzA)
Aşırı talepB)
KıtlıkC)
İkame etkisiD)
PiyasaE)

Piyasadaki firma sayısının azalması
durumunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

12.

Arz eğrisi sağa kayar.A)
Arz eğrisi sola kayar.B)
Talep eğrisi sağa kayar.C)
Talep eğrisi sola kayar.D)
Tüketici sayısı artar.E)

1. Arz K. Belirli bir zaman
diliminde, farklı fiyat
düzeylerinde firmaların
piyasaya sunmaya istekli
oldukları mal ve hizmet
miktarıdır.

2. Arz Kanunu L. Diğer şeyler değişmez
iken arz edilen mal
miktarı ile malın fiyatı
arasındaki ilişkiyi gösterir.

3. Arz eğrisi M. Diğer şeyler sabit iken;
yüksek fiyat düzeylerinde
malın arz edilen
miktarının yüksek
olduğunu, düşük fiyat
düzeylerinde ise malın
arz edilen miktarının
düşük olduğunu ifade
eder.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur? 

13.

1-L, 2-K, 3-MA)
1-K, 2-L, 3-MB)
1-L, 2-M, 3-K C)
1-M, 2-L, 3-K D)
1-K, 2-M, 3-LE)

I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin
kaymasına neden olur?

14.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
I, II ve IIIE)
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C
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep
eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda
sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve
miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.A)
Denge fiyat artarken, denge miktarı
değişmez.

B)

Denge fiyatı azalırken, denge miktarı artar.C)
Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez. D)
Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı
artar.

E)

Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri
karşısında; tüketicilerin bu maldan talep
ettikleri miktarda hiçbir değişiklik
olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin
talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

16.

Tam inelastik taleptir.A)
Tam esnek taleptir.B)
Esnek olmayan taleptir.C)
Birim esnek taleptir.D)
Esnek taleptir.E)

Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep
eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte,
en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

D5A)
D4B)
D3C)
D2D)
D1E)

Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad
verilir?

18.

Serbest mallarA)
Düşük mallarB)
İkame mallarC)
Normal mallarD)
Tamamlayıcı mallarE)

Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan
mallar nasıl mallardır?

19.

Tamamlayıcı mallarA)
Serbest mallarB)
Lüks mallarC)
Düşük mallarD)
İkame mallarE)

Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen
miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait
talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

20.

4A)
3,5B)
3C)
2,5D)
2E)
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İKTİSADA GİRİŞ-I D
İktisadi sorunların analiz edilmesinde
kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel
değişkenlerin belirlenmesi

A)

Hipotezin ortaya konulmasıB)
Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili
varsayımların yapılması

C)

Hangi verilerin ve gerçeklerin toplanacağına
karar verilmesi

D)

Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının
önceden değerlendirilmesi

E)

1. Kıtlık K. İhtiyaçları karşılayan mal ve
hizmetlerin üretiminde
kullanılan şeylerdir.

2. Mal L. Bir şeyin mevcut miktarının,
arzulanan miktarı karşılamakta
yetersiz kaldığı durumdur.

3. Kaynak M. Üretiminde kıt kaynakların
kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını
karşılama özelliğine sahip,
fiziki varlığı olan ürünlerdir.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?

2.

1-K, 2-M, 3-LA)
1-L, 2-M, 3-K B)
1-K, 2-L, 3-MC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-M, 2-L, 3-K E)

Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan
ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan
ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad
verilir?

3.

HizmetA)
MalB)
StokC)
EnvanterD)
DemirbaşE)

İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İki değişkenin alacağı uç değerler karşısında
kararın incelenmesidir.

A)

İki değişken arasında olağan bir
nedenselliğin var olmasıdır.

B)

Karar alınırken ilgilenilen değişken dışındaki
diğer değişkenlerin sabit olmasıdır.

C)

Mevcut koşullar değiştiği zaman ne
olacağının incelenmesidir.

D)

İki değişken arasındaki ilişkinin incelenmeye
değer bulunmasıdır.

E)

Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda
faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer
faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad
verilir?

5.

NedensellikA)
TümevarımB)
Homo EconomicusC)
Grasham YasasıD)
Ceteris ParibusE)

Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime
ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah
düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad
verilir?

6.

Eksik seçimA)
Rasyonel seçimB)
Alternatif seçimC)
Finansal seçimD)
Parasal seçimE)

Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir
birim daha fazla tüketilmesi sonucunda,
toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad
verilir?

7.

Ortalama faydaA)
Marjinal faydaB)
Alternatif faydaC)
Net faydaD)
Sabit faydaE)
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D
Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak
aşağıdakilerden hangisini kullanır?

8.

AlfaA)
PikaB)
AngstromC)
KqikD)
UtilE)

Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen
teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

9.

Tasarruf oranıA)
Marjinal dönüşüm oranıB)
Ortalama dönüşüm oranıC)
Tüketim oranıD)
Toplam dönüşüm oranıE)

Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı
maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye
nasıl ulaşır?

10.

Marjinal faydayı toplam faydaya eşitleyerekA)
Toplam faydayı ortalama faydaya
eşitleyerek

B)

Toplam faydayı maliyete eşitleyerekC)
Marjinal faydayı fiyata eşitleyerekD)
Toplam faydayı fiyata eşitleyerekE)

Piyasadaki firma sayısının azalması
durumunda aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

11.

Arz eğrisi sola kayar.A)
Arz eğrisi sağa kayar.B)
Talep eğrisi sağa kayar.C)
Talep eğrisi sola kayar.D)
Tüketici sayısı artar.E)

Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep
eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda
sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve
miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Denge fiyat artarken, denge miktarı
değişmez.

A)

Denge fiyatı azalırken, denge miktarı artar.B)
Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.C)
Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı
artar.

D)

Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez. E)

1. Arz K. Belirli bir zaman
diliminde, farklı fiyat
düzeylerinde firmaların
piyasaya sunmaya istekli
oldukları mal ve hizmet
miktarıdır.

2. Arz Kanunu L. Diğer şeyler değişmez
iken arz edilen mal
miktarı ile malın fiyatı
arasındaki ilişkiyi gösterir.

3. Arz eğrisi M. Diğer şeyler sabit iken;
yüksek fiyat düzeylerinde
malın arz edilen
miktarının yüksek
olduğunu, düşük fiyat
düzeylerinde ise malın
arz edilen miktarının
düşük olduğunu ifade
eder.

Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur? 

13.

1-L, 2-M, 3-K A)
1-M, 2-L, 3-K B)
1-K, 2-M, 3-LC)
1-L, 2-K, 3-MD)
1-K, 2-L, 3-ME)
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D
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin
kaymasına neden olur?

14.

Yalnız IA)
Yalnız IIB)
I ve IIC)
II ve IIID)
I, II ve IIIE)

Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep
edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?

15.

İkame etkisiA)
KıtlıkB)
Aşırı arzC)
Aşırı talepD)
PiyasaE)

Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad
verilir?

16.

Tamamlayıcı mallarA)
Düşük mallarB)
İkame mallarC)
Serbest mallarD)
Normal mallarE)

Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri
karşısında; tüketicilerin bu maldan talep
ettikleri miktarda hiçbir değişiklik
olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin
talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

17.

Tam inelastik taleptir.A)
Tam esnek taleptir.B)
Esnek olmayan taleptir.C)
Birim esnek taleptir.D)
Esnek taleptir.E)

Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep
eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte,
en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi
aşağıdakilerden hangisidir?

18.

D5A)
D4B)
D3C)
D2D)
D1E)

Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan
mallar nasıl mallardır?

19.

Tamamlayıcı mallarA)
Lüks mallarB)
Serbest mallarC)
İkame mallarD)
Düşük mallarE)

Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen
miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait
talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

20.

4A)
3,5B)
3C)
2,5D)
2E)
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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