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1. Bır ekonominin büyüme sürecinde olduğu bır 
dönemı aşağıdaki kavramlardan hangısıırade 
eder? 

Al Gelişmekle olan 
Bl Gelişm~ 
CL Az gelişmiş 
Dl Sanayileşmiş ülkeler 
El üçüncü dünya 

2. Bir ülkede aktif olmayan nüfusun (0.15 ve 65 
üstü yaş) aktif nüfusa oranına ne ad verilir? 

Al işgücüne katılma oıanı 
Bl Bag ımlılık oranı 
cı işsizlik oranı 
Dl Istihdam oıanı 
El Çalışma oıanı 

3. Bır ülkenin gelişmişlik düzeyinin 
saptanmasında ve dolayısıyla ülkelerin 
gelişmişlik sıralamasında yerının 
belirlenmesinde en ~ kullanılan ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yatınm düzeyi 
Bl Tüketim düzeyi 
CL Gayri sali milli hasıla 
Dl işsizlik oıanı 
El Enflasyon oıan i 

4. ülkelerin gelişme sıralamasındaki yerını 
saptamada kullanılan ölçüder kaç grupta 
toplanır? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
Dl 4 
El 5 

A 2 

A 
5. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin 

ekonomık özellikleri arasında yer alır? 

Al Tasaırul ve yatınmlann düşüklÜğÜ ile 
yetersiz sennaye birikimi 

Bl ikili yapı özelliği 
CL Hızlı nüfus arlışı 
Dl YetelSiz beslenme 
El Geleneksel toplumsal yapı 

6. Roslow'un gelişme aşamalan kuramına göre. 
bir ekonominin yapım sanayi kapsamındaki 
tüketim, ara ve ya'mm mallarını kolayca 
üretilebildiği ve teknoloji yaratebilecek bir 
güce eriştiği aşama aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Olgunluk aşaması 
Bl Kalkış aşaması 
CL Gelişen topluma geçiş aşaması 
Dl Geleneksel toplum aşaması 
El Kalkışa hazı~ık aşaması 

7. Aşağıdakilerden hangisi Boeke'nl n sosyal 
ikilik kuramına göre, batılı toplumsal sistemin 
teknolojiközelliklerinden biri değildir? 

Al Küçük ölçekli üretim yapılması 
Bl Yeni mallar üretilmesi 
CL Teknolojinin değişmesi 
Dl Arzın esnek olması 
El ileri slandarUaşmanın olması 

8. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı yaklaşımın 
öndegelen kuramCllarından biridir? 

Al Ohlin 
Bl Prebish 
CL Hecksher 
Dl Ricardo 
El RestoN 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Bağımlılık yakla~ımına göre azgeli~mi~liği ya 
da gellşmlşllğl yaratan l!!!m! faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kapitalist gel~me ve yayılma 
Bl Semıaye birikimi 
CL i klisad i ikililik 
Dl Cogıafi konum ve koşullar 
El Dinsel etkenler 

10. Azgelişmişliği ekonomilerdeki belli sayıda 
faktörler arasında döngüsel bir neden ... onuç 
ılışkıler sıstemıne bağlayan yaklaşım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yapısalcı yaklaşım 
Bl Bağ ımsızlık yaklaşımı 
CL Kısırdöngü yaklaşımı 
Dl Bag ımlılık yaklaş ımı 
El ikililik yaklaşımı 

11. Azgellşmlşllğl açıklayan ekonomık 

yaklaşımlardan geleneksel 1k1lsada dayalı 

olanlara göre azgelişmiş ülkelerin 
kalkınamamalarının nedenleri arasmda 
aşağıdakilerden hangisi D! almaz? 

Al Piyasalann da~ığ i 
B) insan sermayesindaki eksiklikler 
cı üretim faklö~erinin dağılımında gÖlÜlen 

aksamalar 
Dl Girişimci eksikliği 
El Sömürgecilik 

12. Azgelişmiş ülkelerin neden 
kalkınamadıkların. açıklayan ekonomik 
kökenli kaç temel yakla~ım vardır? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
Dl 4 
El 5 

A 3 

A 
13. Kalkınma amacına yönelik bir ekonomik 

süreç Içersinde, reel gayrı safi milli hasılanın 
yıldan yıla gösterdiği değişme sürecine ne ad 
verilir? 

Al Sennaye 
Bl Kalkınma 
cı Tüketim 
Dl Ticaret 
El üretim 

14. Gelişme aşamalan kurarnına göre toplumda 
gerek bireysel gerekse kurumsal açıdan 
ekonomik. küıtürel ve siyasal değer 
yapılannda değişmeler hangi aşamada 

başlamışbr? 

Al Olgunluk aşaması 
Bl Geleneksel toplum aşaması 
CL Kalkışa hazı~ık aşaması 
Dl Gelişen topluma geçiş aşaması 
El Kalkış aşaması 

15. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerde 
emek..ıyoğun tekniklerin seçilmesinin kısa 
dönemde sağladığı avantajlardan biridir? 

Al Teknolojide dışa bağımlılığın azalması 
Bl Daha az yatınm malı ihtiyacı ve dolayısıyla 

daha az döviz gideri 
CL Daha yüksek katma değer 
Dl Piyasanın büyükolması 
El Ekonomide teknolojik düzeyin yükselmesi 

16. Bir ekonomide Y=150 birim; g=%6 ve K=4 
(Il=O,2S)'lür. Yüzde 6ıık bir gelişme hızını 
sağlamak için ne kadar yatırım dolayısıyla 
tasarruf yapmak gereklidir? 

Al 18 
Bl 20 
cı 24 
Dl 36 
El 50 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. A~ağıdakilerden hangisi teknolojik açığı 

yaratan ekonomı dışı faktörlerden biri 
değildir? 

A) Bireylerin iklisadi davranış güdUsünden yoksun 
olmal ... ı 

B) Gelir düzeyi 
C) Sosyal kurumlar 
D) Siyasal istikrarsızlık 
E) Yeniliğe karşı koyan geleneksel davranışlar 

18. ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin üretimi 
için gerekli üretim faktörlerinin 
organızasyonu olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Verimlilik 
B) üretim 
C) Teknoloji 
D) Kalkınma 
E) Tüketim 

19. Ileriye dönük kalkınma analizlerinde ve 
ekonominin sermaye birikim va yapısında 

önemli değişmeleri öngören planlama 
modellerinde kullanılan kalsayı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortalama semıaye.nasıla katsayısı 
B) Ma~inal nhalat.nasıla katsayısı 
C) Toplam semıaye.nasıla katsayısı 
D) Ma~inal sermaye.nasıla kalsayısı 
E) Ortalama emek-sennaye kalsayısı 

20. Bir firma üretim arbşı nedeniyle, maliyetinda 
bır düşme yaratıyoraa, Içsel ekonomıler 
sağlıyor demektir. Buna ne ad verilir? 

A) Optimum Ölçek 
B) Teknoloji artırımı 
C) Geç gelenlerin avantajı 
D) Emek tasanufu 
E) Küııesel üretimin iklisadiliği 

A 4 

A 
21. Dı~ tasarruflarla makina va benzeri donanım 

Ithalatı yapmak aşağıdakilerden hangisine 
neden olur? 

A) Iç lasa"unarın yatırıma dönüşmesini 
zorlaştırır. 

B) Olası fiyat istikrarsızlığımn artmasına neden 
olur. 

C) Kalkınma politikasının uygulanmasını 
zorlaştırır. 

D) Teknolojik bilgilerin yayılmasına olanak sağlar. 
E) Ulusal sanayinin ihliyaç duyduğu ham madde 

vearsmalı ithalatını zorlaştırır. 

22. Aşağıdakilerden hangisi yabancı özel 
sermayenin ulusal ekonomiye, özellikle az 
gelişmiş ülkelere sağlayacağı doğrudan ve 
dolaylı yararlardan biri değildir? 

A) iç piyasanın dinamizmine katkısı 
B) Teknolojik gelişmeye katkısı 
C) iş yönetimi ve teknik elaman bakımından 

katkısı 
D) Sennaye birikimine ketkısı 
E) Kar transferieri yoluyla döviz çıkışına katkısı 

23. Aşağıdakilerden hangisi 
ül_rdeki zorunlu tasarruf 
çeşitleri arasındamalmaz? 

A) Enflasyon vergisi 
B) Dolaysız vergiler 
C) DOıaylı vergiler 
D) Tükelim vergisi 
E) SEnel vergisi 

azgelişmiş 
(vergileme) 

24. Azgelişmiş ülkelerde zorunlu tasarruf 
kaynaklanndan biri olan servet vergilerinden 
ıstenılen sonucun alınamama.lnın temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Seıvet sahiplerinin yeterii özveriyi 
göstenneklen kaçınması 

B) Servetin yetersiz olması 
C) Servet vergisinin bilinmemesi 
D) Vergi oranlarının düşük olması 
E) Vergi matrahının belir1enmesi için gerekli 

verilerin bulunamaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Bir ekonomide ki:şi ba:şına geliri maksimize 
eden nüfusbüyüklüğünenead_Illr? 

Al Bağımlı nüfus 
Bl Aktif nüfus 
CL işgücüne kalılma oranı 
OL Optimum nüfus 
El Doğal nüfus arlış oranı 

26. Azgelişmiş ülke hükümetlerinin ya da özel 
banka ve fi rmaların yurt dışından sağladıkları 
döviz cinsinden dış finansmana ne ad verilir? 

Al Hibs 
Bl Likidi1e 
CL Yalbsncı özel sermaye 
OL Dış yardım 
El Dış borç 

27. Bır ülkenin yüksek doğum ve ölüm 
oranlarmın hakim olduğu bır durumdan. 
çeş iUi mdbirler ile düşük doğum ve ölüm 
oranlarının egemen Olduğu bir duruma 
ulaşmasına na ad verilir? 

Al Ideal yaş bileşimi 
BlOptimum nüfus 
CL Malthusyen nüfus tuzağ i 
OL Demografik geçiş süreci 
El Dogal nüfus yapısı 

28. Belirli bir zamanda. mevcut nüfus. sermaye 
stoku ve mknoloji ile kişi başına gelirin nasıl 
bellrleneceğlnl açıklayan kuram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Optimum nüfus kuramı 
Bl Demografik gelişme kuramı 
CL Dogal gelişme kuramı 
OL Düşük düzeyli denge gelir kuramı 
El Sını,"ız emek alZl ile gelişme kuramı 

A 5 

A 
29. Dünya nÜfusunun geometrik, gıda maddeleri 

üretiminin Ise aritmetik dızı şeklinde artığını 
önesüren Iktisatçı kimdir? 

Al Kravis 
Bl Lawis 
CL Linder 
OL Singer 
El Mallhus 

30. Ekonomik büyümenin gerektirdiği işgücü 

talebi iletemelde hızlı nüfus artışının beslediği 
işgücü arzı arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan işSizlik türü aşağıdakilerdan 

hangisidir? 

Al Geçici işsizlik 
Bl Friksiyonel işsizlik 
CL Gizli işsizlik 
OL Yapısal işsizlik 
El PoIansiyel işsizlik 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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