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Do ru-Yanl Sorular :
1. nsan ihtiyaçlar n do rudan ya da dolayl olarak kar lama özelli ine sahip ve bu amaçla kullan lmaya haz r olan
fiziksel varl klara hizmet denir.
a) Do ru b) Yanl
2. Tüketicinin ihtiyaçlar n do rudan kar layan mallar üretim mal olarak adland r l rken, tüketici ihtiyaçlar n
dolayl olarak kar layan mallar tüketim mal olarak adland r lmaktad r.
a) Do ru b) Yanl
3. S n rs z insan ihtiyaçlar n kar lamaya yönelik k t mal ve hizmetlerin miktar ya da faydalar n artt rmaya yönelik
çabalara marjinal fayda denir.
a) Do ru b) Yanl
4. Belirli bir ihtiyac n kar lanmas nda birlikte kullan lan, biri olmadan di erinin bir i e yaramad
mallar denir.
a) Do ru b) Yanl

mallara ikame

5. Ekonomi üretim olanaklar e risi üzerindeki bir noktada üretimde bulunuyorsa, ekonomideki kaynaklar tam ve
etkin bir ekilde kullan l yor demektir.
a) Do ru b) Yanl
6. Üretim art n n yüzde ifadesine Gayri Safi Milli Has la denilmektedir.
a) Do ru b) Yanl
7. Toplum ihtiyaçlar n kar layacak olan k t kaynaklar n koordinasyonunun sa land
ad verilir.
a) Do ru b) Yanl

organizasyonlara i letme

8. Karma ekonomik sistemde yap lan planlar, kamu sektörü için yol gösterici, özel sektör için emredici niteliktedir.
a) Do ru b) Yanl
9. Bir mal ya da hizmetin de i im de erinin bir ba ka mal veya hizmet cinsinden ifadesine kullan m de eri denir.
a) Do ru b) Yanl
10. Al c ve sat c lar n tek ba na piyasa fiyat n etkileyemeyecek kadar çok say da olmalar Mobilite art ile ifade
edilirken; türde lik art al c ve sat c lar n piyasada olup bitenler hakk nda tam bir bilgiye sahip olmalar n ifade
eder.
a) Do ru b) Yanl
11. Bir piyasada dengenin olu abilmesi için, pozitif e imli bir talep e risi ile negatif e imli bir arz e risinin
kesi mesi gerekir.
a) Do ru b) Yanl
12. Birim esnek, s f r esnek ve esnekli i sonsuz olan özel talep e rileri üzerindeki her noktada esneklik ayn d r.
a) Do ru b) Yanl
13. Tüketiminin ertelenmesi mümkün olmayan zorunlu mallar n talep esnekli i yumu ak iken lüks mallar n talep
esnekli i serttir.
a) Do ru b) Yanl
14. kame olana fazla olan mallar n talep esnekli i yumu ak iken ikame olana
serttir.
a) Do ru b) Yanl
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15. Talep esnekli i yüksek olan mallarda üreticinin sat
artt nda artar.
a) Do ru b) Yanl
16. F rsat maliyeti, en iyi di er tercihin de erini gösterir.
a) Do ru b) Yanl
17. F rsat maliyeti, ald
a) Do ru b) Yanl

has lat , mal n fiyat dü tü ünde azal r, mal n fiyat

n z bir karar için nelerden vazgeçmeniz gerekti idir,

18. Talep e risi, iki boyutlu bir grafikte fiyat ile tüketicinin sat n almak istedi i miktar aras ndaki ili kiyi gösterir.
19. Arz e risi, negatif e imlidir.
20. E rinin bir noktadaki e imi, e riye, o noktada te et olan bir do runun e imi ölçülerek bulunur.
21. Bir e rinin e imi, de i ik noktalarda de i ik de erler al r,
22. K tl k, iktisad n temel konusudur.
23. Mal üretiminde herhangi bir s n r yoktur, çünkü fabrikalar bunlardan her zaman artan miktarlarda üretebilir.
24. Tam istihdam seviyesinde, bir üründen bir birim daha fazla üretmek için bir di erinden daha az üretmeyi göze
almak gerekir.
25. ktisatç lar; s n rl kaynaklarla, hanehalk , firmalar, hükümet ve genel olarak bütün topluma aç k olan
tercihlerin neler oldu unu incelerler.
26. Herhangi bir karar n f rsat maliyeti, seçilmeyen en iyi alternatifin vazgeçilen de eridir.
27. Üretim olanaklar e risi, bir üreticinin üretebilece i de i ik ürünlerin bile imini gösterir.
28. Üretim olanaklar e risi, s n rl iktisadi kaynaklar n varl

ndan dolay , sa a-a a ya do ru e imlidir.

29. Üretim olanaklar e risi, orijine göre d bükeydir.
30. Üretim olanaklar e risinin e imi, f rsat maliyeti kavram n n grafiksel gösterimidir.
31. F rsat maliyeti kavram , bütün bir toplum için, tek bir hane halk na göre daha önemlidir.
32. Cari tüketim yerine, gelecekte yap lmas dü ünülen tüketime ne kadar kaynak ayr laca na karar verilmesi,
toplumun hangi h zla ekonomik büyüme konusunda karar verdi ini gösterir.
33. Bugün daha fazla yat r m mal üretmeye karar veren bir toplum, gelecekte daha fazla mal ve hizmet üretimi
yapmaya karar vermi demektir.
34. Planlaman n yap ld

ekonomilerde piyasa ekonomilerine göre daha fazla yat r m mal üretilir.

35. “Etkinlik” kaynaklar n hiçbir ekilde israf edilmemesi demektir.
36. Etkinli in olmas demek, üretimin, üretim olanaklar e risi üzerinde yap l yor olmas demektir.
37. ktisatç lar etkinli i, f rsat maliyetini minimum k lan üretim miktar olarak tan mlarlar.
38. Üretim olanaklar e risinin alt ndaki bir noktada üretim, bütün kaynaklar n tam istihdam edildi ini gösterir.
39. Bir toplum üç karar almal d r: Ne üretilecek? Nas l üretilecek? Nas l bölü ülecek?
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40. Arz ve talep grafikleri, arz edilen ve talep edilen miktarlarla fiyat aras ndaki ili kiyi gösterir.
41. Tavan fiyat sat c lar , taban fiyat mü terileri korumak için dü ünülmü tür.
42. “Talep”, piyasadaki her bir ki i için düzenlenen miktarlar serisidir.
43. Talep, de i ik fiyatlara tekabül eden talep edilmi miktarlardan olu an alternatifler serisidir.
44. Talep edülü, bir ürünün, talep edilen miktarlar ile fiyatlar aras ndaki ili kiyi gösteren bir tablodur.
45. Talep e risi, di er bütün faktörlerin sabit tutuldu u bir durumda, fiyat ve talep edilen miktar aras ndaki ili kiyi
gösterir.
46. Fiyat yükseldikçe, yeni üreticiler üretime ba lamak isteyeceklerdir.
47. Fiyat yükseldikçe arz edilen miktar artmayaca

için arz e risi pozitif e imlidir.

48. Ayn grafikte arz ve talep e rilerini çizerek fiyat n nas l belirlendi ini görebiliriz.
49. “Denge”, bir de i ikli i yaratmayacak güçlerin olmad

durumu anlat r.

50. Fiyat denge seviyesinin alt nda olu mu sa söz konusu ürünün sat nda k tl k olu ur.
51. Fiyat denge seviyesinin üstünde olu mu sa, üreticiler, tüketicilerin sat n almak istedikleri miktar n üzerinde arz
etmek isterler.
52. Fiyat denge seviyesinin üstünde olu mas , bu ürünün normalden fazla üretilmesine yol açar.
53. Denge fiyat ndan uzakla ma, sadece d etkenlerin dengeyi bozmas n n bir sonucudur.
54. Fiyat seviyesi denge seviyesinin üstünde olu mu sa, fiyat dü ürme; arz edilen miktar talep edilen miktar a t
sürece devam etmelidir.
55. Talep veya arz e rilerinden herhangi birinin kaymas na yol açacak bir olay denge fiyat ve miktar n n da
de i mesine yol açar.
56. Girdilerin elde edilmesinde maliyetlerin dü mesine yol açan yeni teknolojiler talep e risinin kaymas na yol
açar.
57. So uk geçen bir k , her fiyat seviyesinde, kömür talebinin artmas na yol açar.
58. Talep e risi sa a do ru kayarken arz e risi de i mezse, fiyat dü er.
59. Talep e risini sola do ru kayd ran, fakat arz e risini etkilemeyen herhangi bir olay denge fiyat n n dü mesine
ve miktar n n artmas na yol açar.
60. Tüketici taleplerinin belli bir cep telefonu üzerinde yo unla mas , bu tür telefonun talep e risinin sol a a ya
kaymas na yol açar.
61. Maliyet dü üren teknolojiler, üreticilerin karlar n artt r rlar; fakat arz e risi üzerinde bir etkileri olmaz.
62. Karaborsa, talep edilen miktar arz edilen miktardan büyük olursa olu ur.
63. Karaborsa fiyatlar , sat c lar n çok sat yapma istekleri yüzünden, denge fiyat n n alt nda olu ur.
64. Tüketici gelirindeki bir art , arz ve talep e rilerinin kaymalar na yol açar.
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65. Denge fiyat ve miktar , arz-talep e rilerinin kesi mesi ile belirlenir.
66. Mikro iktisat bireysel büyüklüklerin karar alma davran lar ile, makro iktisat ise bütün ekonomideki
davran larla ilgilenir.
67. “Türk ekonomisinde toplam üretim yüzde 5 art gösterdi” eklindeki bir haber, bir önceki y la göre bütün
ürünlerden yüzde 5 daha fazla üretildi ini gösterir.
68. Mikro iktisadi analizde, enflasyon oran ve i sizlik oran gibi kurumlar n incelenmesi; kaynak da l m ve gelir
da l m kanunlar ndan daha önemlidir.
69. Azalan marjinal fayda kanununa göre, o üründen al nan ek miktarlarla, toplam fayda azalma gösterecektir.
70. Azalan marjinal fayda kanununun bir sonucu da, talep e risinin pozitif e imli olmas d r.
71. Gelir yükseldikçe, birçok tüketici, dü ük mallardan talep ettikleri miktar artt racaklard r.
72. Ürün, dü ük mal de ilse, ikame etkisi ve gelir etkisi birbirlerinin etkilerini art racaklard r.
73. Bütün dü ük mallar n talep e risi pozitif e imlidir.
74. Kay ts zl k e risi ve bütçe do rusu, tüketici tercihi konusuna geometrik olarak bakmam z sa larlar.
75. Bütçe do rusu, tüketicinin sat n alabilece i iki ürün maksimum bile imlerinden olu ur.
76. Bütçe do rusunun e imi, iki ürünün fiyatlar n n oran d r.
77. Gelirdeki bir art , bütçe do rusunun paralel olarak sa a kaymas na yol açar.
78. Ürünlerden birin fiyat ndaki de i me, bütçe do rusunda paralel bir kaymaya yol açar.
79. Orijine daha yak n olan noktalar, orijinden uzak olan miktarlara tercih ediliyorlar demektir.
80. Kay ts zl k e rileri orijine göre d bükeydir.
81. Bir tüketicinin, bir üründen di er ürün ile de i tirmeye raz oldu u miktara marjinal ikame oran denir.
82. Bütçe e risinin e imi, talep e risinin e imi ile ayn eyi ifade eder.
83. Tüketicinin bir üründen elde etti i net kazanca, tüketici art

denir.

84. Piyasa talep e risi, bireysel talep e rilerinin toplam ndan ibarettir.
85. Talebin fiyat esnekli i, fiyat ve miktardaki yüzde de i imlerle hesaplanabilir
86. Taleple ilgili esnekliklerin negatif i aretli olmalar , talep e risinin negatif e imli olmas ile ili kilidir.
87. Tamamen yatay bir talep e risinde, fiyattaki bir de i iklik talep edilen miktarda bir de i ikli e yol açmad
için, sonsuz esneklik (mükemmel esneklik) görülür.
88. Bir ürünün talebi esnek ise, fiyattaki art toplam harcamalar n n de i mesine yol açar.
89. Bir ürünün talebi esnek de ilse (inelastik ise), fiyattaki bir dü me toplam harcamalar n artmas na yol açar.
90. Bir ürünün birçok yak n ikamesi var ise, talebin fiyat esnekli i birden büyük olacakt r.
91. Arz edilen miktardaki de i menin yüzdesi ile fiyattaki de i menin yüzdesine arz esnekli i denir.
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92. Bir ürünün fiyat ndaki dü me, di erinin talep edilen miktar n art r yorsa, bu iki ürün birbirlerinin
ikamesidirler.
93. Talebin çapraz esnekli i, bir ürünün fiyat ndaki de i menin di er ürünün talep edilen miktar ndaki de i meye
olan tepkisini ölçmekte kullan l r.
94. Reklam kampanyalar , talep e risi üzerinde bir harekete yol açar.
95. Gelirdeki bir art sonucu, talep e risinin sa a do ru kaymas beklenir.
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