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iKTisADi KALKıNMA VE BÜYÜME A 
2009 VS 3411-A 

1. Mydral'a göre, azgelişmiş ülkelerde devlet 
yönetiminin etkinliğini önleyen !ın önemli 
faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Eğitim düzeninin bozuk olması 
BlOrta sınıfın azınlıkta kalması 
C) Çoğulcu demokratik kurum ve düzenlemelerin 

olmayışı 

Dl Toplumsal disiplin eksikliği 
El Kamu yönetiminin niteliğinin ve kapasitesinin 

yetersiz olması 

2. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin 
ekonomik özelliklerinden birisidir? 

Al Hızlı nüfus artışı 
Bl Yetersiz beslenme 
CL ikili yapı özelliği 
Dl Geleneksel toplum yapısı 
El Dengesiz gelir dağılımı 

3. Rostow'un gelişme aşamaları kuramına göre, 
iktisadi kalkınmanın başlaması için gerekli 
değ i şmeler i n ortaya Çıkt ığı aşama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Gelişen topluma geçiş aşaması 
Bl Kalkış aşaması 
CL Olgunluk aşaması 
Dl Kalkışa hazırlık aşaması 
El Geleneksel toplum aşaması 

4. Azgelişmişliği açıklayan ekonomik 
yaklaşımlardan geleneksel iktisada dayalı 

olanlara göre azgelişmiş ülkelerin 
kalkınamamalarının nedenleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi ~ almaz? 

Al Sömürgecilik 
Bl Üretim faktörlerinin dağılımında 

aksamalar 
CL Girişimci eksikliği 

Dl Piyasaların darlığı 
El insan sermayesindeki eksiklikler 

A 

görülen 

2 

5. Bir ekonomide Y=1S0 birim; g=%6 ve K=4 
(B=O,2S)'tür. Yüzde 6'lık bir gelişme hızını 

sağlamak için ne kadar yatırım dolayısıyla 
tasarruf yapmak gerekı idir? 

Al 18 
Bl 20 
cı 24 
Dl 36 
El 50 

6. Aşağıdakilerden hangisi modern makinelerin 
benimserne hızını etkileyen ekonomik 
faktörlerden biri değildir? 

Al Makinenin yenileneceği sektörde rekabetin 
yoğunluğu 

B) Yeni makine fiyatının yüksekliği 
CL Değiştirilecek makinenin hurda değeri 
Dl Yeni makinenin eskisine göre üstünlük 

derecesi 
E) Makinenin yenileneceği ülkenin yönetim şekli 

7. Azgelişmiş ülkelerde zorunlu tasarruf 
kaynaklarından biri olan servet vergilerinden 
istenilen sonucun alınamamasının temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? --

A) Vergi oranlarının düşük olması 
Bl Servet vergisinin bilinmemesi 
cı Servet sahiplerinin yeterli özveriyi 

göstermekten kaçı nması 
D) Vergi matrahının belirlenmesi için gerekli 

verilerin bulunamaması 
El Servetin yetersiz olması 

8. Dış finansman kaynağı olarak alınan kredinin 
ya belirli bir ülkeden (ülkelerden) çeşitli mal 
ve hizmet alımlarında kullanılması ya da 
belirli mal ve hizmetlerin satın alınması 
koşuluyla verilmesine ne ad verilir? 

Al Bağlı kredi 
B) Proje kredisi 
cı Program kredisi 
Dl Çok taraflı kredi 
El Serbest kredi 
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9. Lewis tarafından geliştirilen sınırsız emek 
arzı ile kalkınma modelinin işleyişi için 
gerekli koşullar arasında aşağıdakilerden 
hangisi ~ almaz? 

A) Teknolojik ilerleme, emek kullanımını artırıcı 
yönde olmalıdır. 

B) Girişimciler karlarını sermaye birikimini 
artıracak biçimde tekrar yatırıma 

yöneitmelidir. 
C) Teknolojik ilerleme, emekten tasarruf edici 

yönde olmalıdır. 
D) Sermaye birikimi ile birlikte emeğin 

verimliliğini artırıcı teknolojik yenilikler 
sürmelidir. 

E) Tarımsal reel ücretin ve tarımsal ürün 
fiyatlarının yükselmesi geciktirilmeli ve 
böylece en az geçim ücretinin yükselmesi 
önlenmelidir. 

10. Bir ülkede doğal nüfus artış oranı %020, ölüm 
oranı %010 ise, söz konusu ülkede doğum 
oranı %0 kaçtır? 

A) 30 
B) 28 
C) 25 
D) 20 
E) 12 

11. Azgelişmiş ülkelerde izlenen klasik dış 

ticaret politikası nedeniyle, iktisadi kalkınma 
açısından ortaya çıkan olumsuz sonuçlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi ~ almaz? 

A) Uzun dönemde ticaret hadleri azgelişmiş 
ülkeler aleyhine gelişmektedir. 

B) Azgelişmiş ülkelerin ihracatı, birkaç ilkel 
maldan oluşmaktadır. 

C) Azgelişmiş ülkelerin ihraç pazarları 

istikrardan yoksundur. 
D) Azgelişmiş ülkeler uluslararası ticaret 

sonucunda, önemli dış ticaret açıklarıyla 

ka rşılaşma kta d i rla r. 
E) Azgelişmiş ülkelerin fiyatlar genel seviyesi 

sü rekli yükselmektedir. 

A 3 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu dış ticaret 

politi kasının temel amaçlarından bir i 
değildir? 

A) Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi 
B) Sektörler arası faktör fiyatları farkının 

giderilmesi 
C) Yabancı sermaye yatırımlarının azaltılması 
Dl Yeni kurulan sanayilerin korunması 
E) Yatırımların artırılması 

13. Gümrük tarifesi uygulayan ülkenin, bu 
uygulama nedeniyle gelirin tüketiciden 
üreticiye yönelmesini sağlaması sonucu 
oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tüketim 
B) Bölüşüm 
c) Dış ticaret 
D) Gelir 
E) Üretim 

14. Leontief çelişkisi olarak bilinen sermaye 
yoğun bir ülkenin ihracatının sanıldığının 

tersine emek yoğun, ithalatın ise sermaye 
yoğun olduğu gözüken ülke aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) ABD 
B) Japonya 
c) Kanada 
D) Hindistan 
E) Doğu Almanya 

15. Tekel düzeninde, tekel fiyatlarının yarattığı 

olumsuz etkiler arasında aşağıdakilerden 

hangisi ~ almaz? 

A) Tekel fiyatları tüketici fiyatlarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

B) Tekelci, son birim maliyetinin ürün fiyatına 

eşit olacak düzeyde üretimde 
bulunmaktadır. 

c) Üretim kapasitesi tam olarak 
kullanılamamaktadır. 

D) Kaynakların optimal dağılımını önleyerek 
üretim ya da hasılanın maksimizasyonunu 
etkilemektedir. 

E) Tekel fiyatları marjinal sosyal maliyetleri 
yansıtmamaktadır. 
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16. iktisadi değerlerin cari olarak geçerli olan 
fiyatlarından farklı, onların gerçek kıtlık 

fiyatlarını gösteren belirli yöntemlerle 
hesaplanmış fiyatlara ne ad verilir? 

A) Cari fiyatlar 
B) Tekelci fiyatlar 
C) Nominal fiyatlar 
D) Fiktif fiyatla r 
E) Oligopolistik fiyatlar 

17. Sanayileşme sürecinde meydana gelen 
bölgesel ekonomik farklılaşmaya ne ad verilir? 

A) Sanayileşme oranı 

B) Kalkınma kutupları 
C) Ölçek ekonomileri 
D) Dışsal ekonomiler 
E) Sosyal ikilik 

18. ithal ikamesi stratejisi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi vanlıstır? 

A) ithal ikamesi stratejisi uygun önlemlerle 
izlenmediği durumda, kıt kaynakların israfına 

yol açabilir. 
B) ithal ikamesi stratejisi, ülke içinde iktisadi bir 

biçimde üretilmesi mümkün olan malların 
ithalatını azaltarak döviz tasarrufu sağlamayı 
amaçlar 

C) ithal ikamesi stratejisi, azgelişmiş ülkelerin 
çoğunda 1950'li ve 1960'11 yıllarda 

uygulanmaya başlamıştır. 
D) ithal ikamesi stratejisinin birinci aşamasında, 

dayanıksız tüketim malına yönelik üretim 
yapan sanayiler kurulur. 

E) ithal ikamesi stratejisinin kuramsal dayanağını, 
karşılaştırmalı üstünlükler kuramı oluşturur. 

19. Kalkınmanın başlatılması ve ekonominin 
kendi kendini besleyerek süreklilik 
göstermesi için ekonominin bütün alanlarında 
ve aynı anda büyük yatırımlar yapılarak 

kalkışa geçilmesine ne ad verilir? 

A) Kalkınma kutupları kuramı 
B) Büyük itiş kuramı 
C) Dengeli kalkınma kuramı 
D) Dengesiz kalkınma kuramı 
E) Öncü sektör kuramı 

A 4 

A 
20. Bir ülkenin kişibaşınagelir endeksi 0,50 yaşam 

süresi beklentisi endeksi 0,55 ve eğitim 

endeksi 0,60 ise bu ülkenin insani kalkınma 
endeks değeri kaçtır? 

A) 0,55 
B) 0,58 
C) 0,61 
D) 0,63 
E) 0,70 

21. Ters U kuramına göre, gelir düzeyi arttıkça 
gelir dağılımındaki eşitsizlikte nasıl bir 
değişim söz konusu olur? 

A) Sürekli olarak azalır. 
B) Değişmez. 
C) Önce artar, sonra azalır. 
D) Önce azalır, sonra artar. 
E) Sürek i i ol arak artar. 

22. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yaratılan 

gelirin yoksullar lehine yeniden paylaşımını 
öngörmektedir? 

A) Temel ihtiyaçlar yaklaşımı 
B) Etik kalkınma yaklaşımı 
cı Kalkınma ahlakı yaklaşımı 

D) Yoksulluk sınırı yaklaşımı 
E) insani kalkınma endeksi yaklaşımı 

23. Aşağıdakilerden hangisi siyasal açıdan önem 
taşıyan planlama amaçlarından biridir? 

A) Ödemeler dengesi istikrarı 
B) işgücünün tam istihdam i 
C) Rekabetyapısı ile ilgili düzenlemeler 
D) Refahın maksimizasyonu 
E) Ulusal savunma ya da silahlanma amacına 

yönelik planlama 

24. Kamusal kaynaklı kredi ler hangi niteli kteki 
planlama ar açı ar ının kapsamındadır? 

A) iktisadi 
B) Yönetsel 
C) Siyasal 
D) Teknik 
E) Yansız 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 VS 3411-A 

25. Yirmi ya da otuz yılı kapsayan planlara ne ad 
verilir? 

A) Emredici plan 
B) Orta vadeli plan 
C) Yol gösterici plan 
D) Perspektif plan 
E) Ulusal plan 

26. Har rod-Domar büyüme modeli nde, planlanan 
yatırımlarla planlanan tasarrufları eşitleyen 

büyüme oranına ne ad verilir? 

A) Gerçekleşen büyüme oranı 
B) Net büyüme oranı 
C) Gerekli büyüme oranı 
D) Doğal büyüme oranı 
E) Potansiyel büyüme oranı 

27. Bir ülkenin belli bir teknoloji düzeyi ve üretim 
miktarlarında ulaşabileceği ~ yüksek üretim 
düzeyine nead verilir? 

A) Optimum üretim 
B) Potansiyel üretim miktarı 
CL Üretim olanakları sınırı 
D) Verimlilik sınırı 
E) Maksimum üretim 

28. Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme 
kuramının temel varsayımlarından biri 
değildir? 

A) Sosyal alt yapının önemli bir büyüme etkeni 
olması 

B) Sermayenin azalan getiriye sahip olması 
CL Teknolojik gelişmenin içsel bir faktör olarak 

modele dahil edilmesi 
D) Ekonomide dışsallıkların varlığı 
E) Eksik rekabet piyasalarının varlığı 

29. Neoklasi k modeli n, ülkeler arasında zaman 
içinde kişi başına gelir düzeyinde bir 
yakınlaşma olacağı şeklindeki öngörüsüne ne 
ad verilir? 

A) Paretooptimumu 
B) Marshall-Lerner şartı 
C) Gelir benzeşmesi 
Dl Leontief paradoksu 
E) Vakınsama hipotezi 

A 5 

A 
30. Aşağıdakilerden hangisi Lucas'ın modelinde 

önesürülen görüşlerden biri değildir? 

A) insan sermayesi birikimi ıçın harcanan 
zamandaki artış, insan sermayesi büyüme 
oranını artırır. 

Bl Bir ülke yaparak öğrenmeyi doğuran üretimin 
büyük bir bölümüne sahipse, daha çok bilgi 
birikimine sahip olacağı için daha büyük bir 
büyüme gerçekleştirir. 

C) Bireylerin becerilerini ortaya çıkarmak için 
harcayacakları zamanda sürekli artış sağlayan 
bir politika, işgücü başına çıktıda azalma 
yaratır. 

D) insan sermayesi tanımı, işgücünün eğitim 
düzeyiyle ilgilidir. 

El Eğitimi yüksek, beceri sahibi işgücünün göç 
etmesini destekleyen göç politikaları, 

ekonominin genel verimlilik düzeyini artırabilir. 
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