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S1. A a daki tabloda pizza (X), hamburger (Y) ve ketçap (Z) ile gösterilmi tir. Pizza ve hamburger ile
ketçap ve hamburger aras ndaki çapraz esneklikleri hesaplay n z.

Pizza (X)
Hamburger (Y)

Önceki
Fiyat Miktar
3.00 30
1.00 15

Sonraki
Fiyat
Miktar
2.00
40
1.00
10

Ketçap (Z)
Hamburger (Y)

1.50
1.00

2.00
1.00

10
15

9
12

S2. Her ekonominin ana sorunlar n k saca aç klay n z.
S3. “Kaynaklar n etkin kullan m ” kavram n tart n z.
S4. Talebin fiyat esnekli i, talebin gelir esnekli i ve çapraz esneklik genel olarak neyi ölçerler? Niçin
önemlidirler? Ne amaçlarla kullan l r?
S5. Talebin fiyat esnekli ini etkileyen faktörleri aç klay n z.
S6. “Ne üretilecek?” sorusu niçin her ekonominin önemli sorunudur? Fiyat sistemi bu soruyu piyasa
ekonomisi içinde nas l çözer? Çözüm, karma ekonomide nas l olur? Aç klay n z
S7. Esneklik ve toplam sat has lat (geliri) aras ndaki ili kileri aç klay n z.
S8. Talebi etkileyen faktörleri k saca aç klay n z.
S9. Trabzon Bal k halinde haftal k bal k arz ve talebi ile fiyatlar a a daki ekilde verilmi olsun.
Talep (kg)
Fiyat (kg/ YTL)
Arz (kg) Arz fazla , Talep Fazla
85
50
73
80
53
74
75
55
75
70
58
77
65
60
80
60
62
82
a) Denge fiyat ve miktar ne olacakt r? Talep fazlal ve arz fazlal sütunlar n doldurunuz.
b) 53 YTL/kg veya 58 YTL/kg niçin denge fiyat n olu turamaz? “Arz fazlas fiyatlar n dü mesine,
arz n k t olmas ise artmas na yol açar” eklindeki bir iddiaya kat l r m s n z?
S10. Taze bal k fiyatlar ve sat lan miktar artsa a a dakilerden hangisi do ru olurdu? a) Tüketiciler
bal
tercih etmeye ba lam lard r. b) Et fiyatlar artar. c) Benzin fiyatlar artar. d) Bhraç edilen
dondurulmu bal k fiyatlar artar.
S11. Talep e risi; a) bir ürünün talep edilen miktar ile ba ka ürünler aras ndaki negatif ili kiyi, b) bir
ürünün talep edilen miktar ile o ürünün f rsat maliyeti aras ndaki negatif ili kiyi, c) talebin gelirdeki
de i me ile nas l de i ti ini, d) talep edilen miktar n tüketici tercihleri ile nas l de i ti ini; gösterir.
S12. Halk n kolestrol konusundaki bilgilenmesine paralel olarak, kolestrole neden oldu una inan lan
yumurta tüketimi dü mektedir. Yumurta piyasas nda; a) sat lan miktar ve fiyat dü ecektir, b) sat lan
miktar ve fiyat artacakt r, c) sat lan miktar azal rken fiyatta ne yönde bir de i iklik olaca tahmin
edilemez, d) fiyat dü erken sat lan miktarda ne yönde bir de i iklik olaca söylenemez.
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S13. Talep edilen miktardaki yüzde art , fiyattaki yüzde art tan küçükse, fiyat n talep esnekli i
katsay s ; a) 1’den büyüktür, b) 1’e e ittir c) 1’den küçüktür
d) 0’d r.
S14. Yay esnekli inin nokta esnekli ine göre daha iyi bir sonuç vermesi, talep e risinin;
a) yay n küçük olmas na,
b)yay n büyük olmas na
c) her ikisine d) hiçbirisine; ba l d r.
S15. Talebin esnek olmad bir durumda fiyattaki bir art toplam harcamalarda; a) artmaya,
b) azalmaya
c) de i memeye
d) hiçbirisine; yol açar.
S16. Gelirin talep esnekli inin negatif olmas , gelir dü tükçe sat n al nan miktar n; a) artaca n , b)
dü ece ini, c) de i meyece ini d) hiçbirisini; gösterir.
S17. Bir ürünün fiyat de i ti inde sat n al nan iki mal n miktarlar n n ayn anda art yor ya da azal yor
olmas aralar ndaki çapraz esnekli in; a) negatif b) pozitif
c) S f r d) 1 oldu unu gösterir.
S18. A a dakilerden hangisi bir arz edilen miktarda de i ikli e neden olur?
a)Faktör fiyatlar n n de i mesi
b)Mal n fiyat n n de i mesi
c)Üretilebilir di er mallar n fiyatlar n n de i mesi, d)Teknolojinin ilerlemesi
e)Üretici say s n n azalmas
S19. A a dakilerden hangisi bir mal n talebini art r r?
a)Mal n fiyat n n artmas
b)Mal n tamamlay c s olan bir mal n fiyat n n artmas
c)Ülkede nüfus art h z n n dü mesi d)Ülkedeki tüketicilerin gelir düzeyinin gerilemesi
e)Mal n ikamesi olan mal n fiyat n n artmas
S20. Bir mal n talebin gelir esnekli i negatif ise gelir art
durumunda a a dakilerden hangisi
gerçekle ir?
a)Maldan sat n al nan miktar artar b)Maldan sat n al nan miktar azal r c)Maldan sat n al nan miktar
de i mez d)Tüketici o mal almaktan vazgeçer

A
B
C
D
E
F

F
0
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

TABLO 1
Toplam Talep(Qd) Toplam Arz (QS)
200
0
160
0
120
40
80
80
40
120
0
160

S21. Tablo 1’e göre F=0.20 düzeyinde arz/ talep fazlas /noksan ne kadard r?
a) 80 birim arz fazlas vard r
b) 80 birim talep fazlas vard r
c) 40 birim talep noksan vard r
d) 40 birim Arz fazlas vard r
S22. Tablo 1’e göre D’den E’ye geçi te talep
a)Birim esnektir b)Esnek de ildir c)esnektir

d) Tam esnektir

e) Hiçbiri

e)Hiçbiri

S23. 22. sorudaki bulgunuza göre fiyatlarda meydana gelen bir art toplam harcamalar
a)art r r
b)azalt r
c)de i tirmez
d)De erlendirme yap lamaz e)Hiçbiri
S24. Tablo 1 deki verilere göre D’den E’ye geçi te arz
a)Birim esnektir b)Esnek de ildir c)esnektir
d) Tam esnektir
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e)Hiçbiri
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S25. Toplam fayda art yor iken, marjinal fayda; a) negatif ve art yor, b) negatif ve azal yor c) s f r, d)
pozitif ve art yor.
S26. Bir mal n piyasa arz sabitken piyasa talebinin azalmas sonucu a a dakilerden hangisi
gerçekle ir?(arz tam esnek, talep az esnek ise)
a)Denge miktar azal rken denge fiyat artar b)Denge miktar artarken denge fiyat azal r
c)Sadece denge fiyat azal r d) Hem denge fiyat hem denge miktar artar e) sadece denge miktar azal r.
S27. Zaniboni ülkesi elma ve süt üretmektedir. Üretim olas l klar :
Elma (ton/ay)
süt (litre/ay)
300
0
200
50
100
100
0
150
a) Zaniboni ülkesi için elman n süt cinsinden f rsat maliyeti nedir? Her bir üretim seviyesi için f rsat
maliyetini hesaplay n z. Zaniboni ülkesinin üretim olanaklar e risini çiziniz.
S28. Bir mal n tamamlay c s olan mal n fiyata dü tü ünde o mal n piyasa denge fiyat ve miktar nas l
de i ir?
a)Sadece denge fiyat artar. b)Sadece denge miktar artar. c)Hem denge fiyat hem de denge miktar artar
d)Denge fiyat azal p denge miktar artar. e)hiçbiri
S29. C=D=10 fayda; a) faydan n ordinal olarak ölçüldü ünü, b) faydan n kardinal olarak ölçüldü ünü, c)
faydan n ordinal ve kardinal olarak ölçüldü ünü, d) hiçbirisini;göstermektedir.
S30. Bütçe do rusunun alt nda bulunan bir tüketici;
a)
gelirinin
hepsini
harcamamaktad r,
b)gelirinin hepsini harcamaktad r, c) gelirinin hepsini harcay p harcamad
konusunda bir ey
söylenemez, d) dengededir.
S31. Denge noktas nda, kay ts zl k e risinin e imi; a) bütçe do rusunun e imine e ittir,b)bütçe
do rusunun e iminden büyüktür, c) bütçe do rusunun e iminden küçüktür, d) bütçe do rusunun
e iminden küçük, büyük veya e imine e it oldu una dair bir ey söylenemez.
S32. Bir ürünün fiyat ndaki dü menin ikame etkisi (ceteris paribus); a) kay ts zl k e risi üzerinde bir
hareketle, b) daha yüksek bir kay ts zl k e risinden a a daki bir kay ts zl k e risine hareketle,c) ayn
kay ts zl k e risinin a a s na do ru bir hareketle, e) yukar dakilerin hepsiyle ifade edilebilir.
S33. Parasal gelir yerine reel geliri alsayd k ve reel geliri sabit tutsayd k çizilecek talep e risi; a) Her
zaman b) bazen
c) hiç bir zaman
d) ara s ra; negatif e imli olurdu.
S34. Ordinal ve kardinal yakla mlar n fark ve benzerliklerini aç klay n z.
S35. Gelir tüketim e risini kullanarak, buradan hangi kavrama ula t

m z grafikle aç klay n z.

S36. Fiyatlar n de i mesinin tüketici dengesi üzerindeki etkisini grafik yard m ile aç klay n z.
S37. Çiftçilerin gelirleri iyi mahsül elde etti i dönemde
a)artar
b) azal r
c) De erlendirilemez

3

d) De i mez e)Hiçbiri
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S38. Tüketicilerin bir mala ödedikleri fiyat ile ödemeye raz olacaklar maksimum fiyat aras ndaki farka
ne ad verilir?
a)Arz fazlas b)Talep fazlas c) Mal fazlas d) Fiyat fazlas e) Tüketici rant
S39. Belli bir tüketim düzeyinde tüketilen sonuncu birimin sa lad faydaya ne ad verilir?
a)Azalan marjinal fayda
b) Toplam fayda
c) Marjinal fayda
d)Ortalama fayda
e) Artan marjinal fayda
S40. Bir mal için karaborsan n nedeni a a dakilerden hangisidir?
a) Mal n resmi fiyat denge fiyat n n üzerindedir. B)Mal n resmi fiyat denge fiyat na e ittir.
c)Resmi fiyatlarda arz çok azd r. d)Resmi fiyatlarda talep çok azd r. e)hiçbiri
S41. A a dakilerden hangisi tavan fiyatlar n bir sonucu de ildir.
a. Arz fazlas olu ur b)K tl k ortaya ç kar c)Karaborsa olu ur d)Talep fazlas olu ur e)Hiçbiri
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