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1. Büyüme kuramları tarafından model olarak 
alınan ekonomiler aşağıdakilerden 

hangi sidir? 

Al Gelişmiş ekoncrniler 
Bl Azgelişmiş ekon:rniler 
C) Dönüşürı ekco:ımileri 
Dl Gelişmeyolundaki ekonomiler 
El Yeni sanayileşen ekonomiler 

2. Bir ülkenin kaynaklarını (sermaye, işgücü , 
doğal kaynaklar) tam ve etkin bir bi çimde 
kullanmasıyla ulaşabileceği düzeyi gösteren 
eğriye ne ad verilir ? 

Al Hasılategisi 
Bl Eş-t:rün eg-isi 
CL Kayıtsızlık eğ"isi 

OL Maliyet ağisi 
E) Üretim imkanlır . egisi 

3. Her bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin 
saptanmasında ve dolayısıyla ülkelerin 
geli şmi şlik sıralamasındaki yerini belirlemede 
!!! ~ kullanılan ölçut aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Gelir dağılımının y~ısı 
Bl Gayri safi milli has.la 
CL Üretim imkiırıla , eğisi 
OL TopIınısal ve bireysel temel ihtiyaçl ... ın 

karşılaştırılması 
El Pazar yapısı 

4. Onıtimin VQ kiş i başımı golirin nıol olarak 
artırılarak nitelikten çok nicelik bakımından 
ortaya çıkan değiş ikliğe ne ad verilir? 

Al Kalkınma 

Bl Gelişme 
CL Milli hası la 

Dl Büyüme 
El Sermaye birikimi 

A 
2 

5. Aşağıdakilerden hangisi Rostow'un gelişme 
aşamaları kuramın ı n geleneksel toplum 
aşamasının özellikleri arasında ili almaz? 

Al Pazar ilişkileri yok denecek kadar azdır. 
Bl iş bölümü çok sınırlıdır. 
c) Üretken yatınm oranı yüksektir. 
OL Ekonomide tanmsal yapı egemendir. 
El Halkın çok büyük bir bölümü tanmla ugraşır. 

6. Bir ülkede belli bir dönemde varolan i şgücü, 

sermaye ve doğal kaynakların cari teknik 
bilgi çerçevesinde tam ve etkin bir biçimde 
elde edilebilecek gayri safi milli hasıla 

düzeyine ne ad verııır? 

Al Toplam GSMH 
Bl Kişi Başına GSMH 
c) Fiili GSMH 
OL Potansiyel GSMH 
El Reel GSMH 

7. Yapısaıcı yaklaşıma göre gelişmişliği ve 
azgelişmişliği ya da kalkınmışhğı ve 
kalkınamamışhğı aşağıdakilerden hangisi 
üretmektedir? 

Al Ulusal yatınm 
Bl Ulusal üretim 
c) Yabancı sermaye yatınmlan 
OL Ulusallüketim 
El Uluslararası ticaret 

8. Rostow'un gelişme aşamaları kuranıına göre, 
kalkınma sürecının süreklilik gö stermeye 
başladığı a~a 3§3ğıdakilerden hangisidir? 

Al Kalkış aşaması 
G) Geli~en toplı.nı21 geçi~ 21~am2lS1 

CL K2Ilkl~21hazırlıkaş2lm2lS1 
D) Olg..ı~uk aşanası 

E) Geleneksel toplum aşaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Bağımlılık yaklaşımını savunan iktisatçılara 
göre, az gelişmişliği de, gelişmişliği de 
yaratan temel faktör aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Dinsel etkenler 
Bl Coğrafi koşullar 
c) Kapitalist gelişme ve yayılma 
OL iktisadi ikilik 
El Sermaye birikimi 

10. Belli sayıdaki faktörler arasında clöngüsel bir 
neden-sonuç ilişkisi gösteren sisteme ne ad 
verilir? 

Al Kısır döngü kuramı 
Bl Bağımlılık yaklaşımı 

c) Bağımsızlık yaklaşımı 
OL Yapısalcı yaklaşım 

El Sosyal ikilik kuramı 

11 . Firmaların birim ba~ına uretim maliyetlerini 
değiştirerek , toplam karı maksimum yapacak 
üretim faktörlerini bir araya getirmelerine ne 
ad verilir? 

Al Y~rak öğ"erıme 

BlOptimum ölçek 
CL Teknoloji aktarımı 
OL içsel ekonomiler 
El Dışsal ekcncrniler 

12. Emeğin S&l"mayeye oranı sabitken, teknik 
ilerleme S&l"mayeoin marjinal urununu emeği n 
marjinal urünuneoranla daha fazla artırıyorsa, 
aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 

Al Emek ve sermClye tasClrrufunu birlikte sClgOYCln 
teknik ilerleme 

Gl Sadece teknik ilerleme 
CL Sermaye tasarrufu sağlayanteknik ilerleme 
OL Emek tasarrufu sagayan teknik ilerleme 
El Daha fazla istihdam sagayan teknik ilerleme 

A 3 

13. Aşağıdakilerden hangisi 
yaratan ekonomi dışı 
dağildir ? 

teknolojik 
faktörlerden 

A 
açığı 

biri 

Al Bireylerin iktisadi davranış g,idjsünden yoksun 
olmaları 

Bl Gelir dizeyi 
CL Sosyal kurumlar 
OL Siyasal i stikrarsızlık 

El Yeriliğa ka-şı koyan geleneksel davranışlar 

14. Çeşitli ülkelerin üretim fonksiyonları 

kıyaslanarak ölçülebilen teknolojik açık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yatınma dönüştürülmüş teknolojik açık 
Bl Mar;nal teknolo; k açık 
c) Sermaye birikimsiz teknolojik açık 
OL Sermaye birikimli teknolojik açık 
El Yatınma dönüştürülemeyen teknolojik açık 

15. Bir ekonomide üretim ölçekleri büyüdükçe 
teknolojik açıdan sağlanacak yararlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi l!!. almaz? 

Al Teknoloji ülke koşullanna uydurulur. 
Bl Büyük ölçekli firmalar ekonominin genel 

teknolojik düzeyini yükseltir. 
c) Teknolojide dışa bağımlılık azalır; yerli 

yapım oran ı yükselir. 
OL Teknoloji ithalatı yükselir. 
El Araştınna ve geliştirme fonlan kurulur 

16. Ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin üretimi 
ıçın gerekli üretim faktörlerinin 
organizasyonu olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Verimlilik 
Bl Teknok::ıji 
CL üretim 
Dl Tüketim 
El Kalkınma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Enflasyonla sermaye birikimi sonucu 
ödem~er bilançosunun bozulması 
aşağıdakilerden hangisi ne neden.2!..ınH1. 

A) Ödeme koşu larının zorlaşmasına 
B) Dış açıkların lVilmesine 
C) ihracatın pahalılaşmasına 
D) Kred sagama olanaklarının kısıtlarmasına 
E) ithalatın azalmas ına 

18. Aşağıdaki lerden hangisi , borçlarını ödemekte 
güçlük çeken azgelişmiş ülkel ... e IMF 
tarafından önerilen yeni liberal politikaların 
kapsamı içıerisi nde m. iILm..iK1 

A) Dış ticareti serbestleştirmek 
B) Devalüasyon yapmak 
C) Finans piyasaların ı s6fbestleşti rmek 
D) Devletin ekoromideki rolünü azaltmak 
E) Dışa açı lm" 

19. Azgelişmiş ülkelerde gönüllü tasarrufların 
düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Enflasyonun düşük olması 
Bl Yüksek reel faizler 
c) Yatınmlann çok olması 
OL Halkın yoksulalması 
El Tasarruf yapmayı bilmemelen 

20. Yabana ülkelerden alınan kredinin alan ülkeye 
sağladığı fayda ile ülkenin katlandığı maliyet 
ar asındaki ilişkiye ne ad ver i ii r ? 

A) Dış kredilefi geri ödeme kapasitesi 
B) Dış kredileri emme kapasitesi 
C) Dış krednin riski 
D) D ış kredinin sınıflaıdırılması 
E) Dış kredilerin etkinliği 

A 

A 
21, Azgelişmiş ülkelerde bir hükümet politikası 

olarak bilinçli bir biç imde açık finansmana 
başvurularak başlatılan kalkınmanın 
finansmanı aşağıdaki döngülerdan hangisine 
yol açabilir? 

Al Fiyat - ücret döngüsü 
B) Tüketim döngüsü 
C) Ücret döngüsü 
D) Fiyat - fiyat dôngüsü 
E) ücret -fiyat döngüsü 

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

Al Serbest kredi 
B) Proje kredisi 
c) Bağlı kredi 
D) Program kredisi 
E) Çok laraflı kredi 

2 3. Dı ş finansman kaynağı olarak alınan 
kredinin, a lan ülkeye sağladığı fayda il. 
ülkenin katlandığı maliyet arasındaki ilişkiye 
ne ad verilir? 

Al Dış kredinin faizi 
B) Dış kredi servisi 
c) Dış kredinin d inamiği 
D) Dış kredi rantabililesi 
E) Dış kredinin etkinliği 

24, Bir "Ik.de doOu .... or_ nı ~O . oö lUfTI or_ nı %O. 

I •• , ....... k .. n ... . ... .. Ik . ... . d .,Cl" 1 n"f .. . ...... , -o r ... n , 

bın"'" _ ç .... ? 

A) -1 :> 

Bl 19 

C) 20 

D) 21 

E) 22 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Bir ülkede çalışamayan nüfus un ça lışan 
nüfusa oranına ne ad verilir? 

Al Yaş bileşimi 
B) I şsizlik ora nı 
c) Bağımlılık oranı 
D) I ş gücüne katılma oran ı 
E) Istihdam derecesi 

ış. Çalışamayan yaştaki nüfus ya da aktif 
olmayan nüfus kavramı aşağıdaki ya ş 
gruplarından hangisini kapsamaktadır? 

Ai 0-14 ve 20-22 
B) 0-14 ve 65 yaş üstü 
c) 0-20 ve 60 yaş üstü 
D) 15 ve 65 yaş üstü 
E) 15-22 ve 68 yaş üstü 

27. Doğum oran ı - Ölüm oran ı + Net göç oranı 

Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangi . ı nı 
v .. , lı ., 

A) N.;;,f ...... rt,t' or .. non, 

B) DoQaI nüfu,. .. rt, ~ or .. n,n, 

C} B _O, rnhl,k onm ın , 

D) O p<irnurT> n ufu. or .. non, 

E) Aktif nüf ... . or .. n, nı 

28_ Bir ülkede doğum oranından ölüm oranının 
çıkarılmasıyla bulunan nüfustaki artış 

oranına ne ad verilir? 

Al Net göç oranı 
B) Doğal nüfus artış oranı 
cı Bağımlılık oranı 
D) Nüfus artış oranı 
El Tahmini nüfus artış oranı 

A 
5 

A 
29. Dünya nüfusunun ikiye katlanma süreleri 

aşağıdaki zaman periyotlarından hangisinde 
50 yılın altında bir süreye inmiştir? 

A) 1960 sonrası 
Bi 1930-1950 
cı 1850 -1900 
Di 1800 -1850 
Ei 1650 -1750 

30. Aşağıdakilerden hangisi insana yatırım 

olarak adlandırılan harcama türlerinden 
biri s idir? 

Al Yat ınm 
B) Dış ticaret 
c) Sağlık 

D) Üretim 
E) Ticaret 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


