1. Bir ekonominin büyüme sürecinde olduğu bir
dönemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade
eder?

6.

Aşağıdaki

ülkeler

iktisatçılardan

Gelişmekte

katsayısının

alınarak,

olan

Gelişmiş

Az.

hangisi, gelişmiş
sermaye-has ıla
değişmeyeceğini ileri sürenler
almaz?

dikkate

arasında ~

Al
Bl
CL
D)
El
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Al
Bl
CL
D)
E)

gelişmiş

Sanayileşmiş

ülkeler
Üçüncü dünya

Damar
Leontief
Harrod
Leibe nste in
Cassel

2. Bir ülkede aktif olmayan nüfusun (0-15 ve 65
üstü yaş) aktif nüfusa oranına ne ad verilir?
Al
B)
CL
OL
E)

3.

Bağımlılık oranı

istihdam oranı

7.

işsizlik oranı

kredinin alan ülkeye sağladığı fayda
ülkenin katlandığı maliyet arasındaki
ilişkiye ne ad verilir?

ile

Çalışma oranı

işgücüne katılma oranı

Al
Bl
CL
D)
E)

Aşağıdakilerden

sistemin

Alınan

hangisi batılı toplumsal
teknolojik
özelliklerinden
biri

Dış kredinin etkinliği
Kütlesel üretimin iktisadiliği
Fiyat-ücret döngüsü
Geri ödeme kapasitesi
Geç gelenlerin avantajı

değildir?

Al
B)
CL
D)
E)

4.

Büyük ölçekli üretim ve esnek arz
Değişen teknoloji
Geleneksel mal üretimi
ileri standartlaşma
Yeni mallar üretimi

Aşağıdakilerden

hangisi firmaların
büyüdükçe
teknoloji k
sağlanacakyararlardan biri değildir?

ölçekleri

8.

Herhangi bir ekonominin dış tasarruflardan
gerekti ği gi bi yarar Ianabi Imesi aşağıdaki
koşullardan hangisine bağlı değildir?
Al
Bl
CL

üretim
açıdan

Dış ticaret hadlerini olumlu etkilemesine
Tasarruf eğilimini hızla düşürmesine
Büyüme
hızını
sürdürecek
miktarda
yatırımların yapılmasına

Al
Bl
CL

Dl Araştırma ve geliştirme fonlarının
El Sermaye tasarrufu sağlanması

5.

Dış

kaynağın

üretim kapasitesinde

hızlı

bir

artış yaratmasına

El

Dış

kredilerin ödeme

koşullarının

elverişli

olmasına

artması

Aşağıdakilerden

sistemin
biridir?
Al
B)
CL
OL
El
A

Dl

Yerli yapı m oranının yükselmesi
Teknolojide dışa bağımlılığın azalması
Ekonomideki
genel
teknolojik
düzeyin
yükselmesi

hangisi doğulu toplumsal
sosyo-psikolojik
özelliklerinden

9.

Normal kar ve gelir anlayışı
Risklere girme ve yatırım yapma alışkanlığı
Kadercilik ve boyun eğme
Fiyat değişmelerine aşırı duyarlılık
Ekonomik teknik değer yargıları

Bir ekonomide kişi başına geliri maksimize
eden nüfus büyüklüğüne ne ad verilir?
Al Bağımlı nüfus
Bl Aktif nüfus
CL Işgücüne katılma oranı
D 1 Opti m um nüfus
El Doğal nüfus artış oranı

?
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10. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız emek arzı ile
kalkınma

modeli ne yönelti len

eleşti

r i ler den

biri

değildir?

A)

Azgelişmiş

işsizliğin

olduğu

gerçekıere

13. Dinamik

A)
ülkelerde gizli
yolundaki varsayımın

yaygın

uygun

Emeğin

Birçok

kalitesi ile hiç ilgilenmemesi
azgelişmiş ülkede nüfusun

B)
C)

yoğun

olmaması

D)
E)

D)

göz ardı etmesi
Tarımsal yapı ile sanayi arasındaki karşılıklı
ilişkilere gereğinden fazla önem vermesi
Gelir

ekonomilerin
hangisi yol açar?

doğmasına

Üretim sürecinde kazanılan deneyimle hem
hem de verimliliğin arttığı durumda
Büyük firmaların küçüklere göre maliyet
avantajı elde ettiği durumda
Emek
ve
sermayenin
gerçek
fırsat
maliyetleri yarattığı durumda
Sektörler arası
bağlılık
nedeniyle bir
diğer
faktördeki
değişmeler
faktörün
nedeniyle maliyet azaltıcı ya da talep artırıcı
etkilerle karşılaşması
Firmanın
kendi üretim ölçeği arttığında
ortalama maliyetlerinin düştüğü durumda
emeğin

olmaması

B)
C)

dışsal

aşağıdakilerden

dağılım ını

E)

14. Oskar Lange tarafından, "Veri araç kullanımı

ile maksimum amacın gerçekleşmesi ya da
bir amaca minimum araç kullanımı ile
varılması"
şeklinde
formüle edilen
ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
verilmiş

11.

ticarete konu olan kalemleri
ithalat ve ihracat arasında, ithalat
lehine olan bir fark varsa, bu fark ilgili ülke
açısından
aşağıdakilerden
hangisini
gösterir?
Uluslararası

oluşturan

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Rasyonel iktisadi davranış ilkesi
Verimlilik ilkesi
Verimli rekabet ilkesi
Sosyal marjinal verimlilik ilkesi
Azalan verimlilik ilkesi

Dışticaretoranını

Dış

ticaret fazlasını
ticaret hacmini
Dış ticaret açığını
Dış ticaret bağımlılığını
Dış

15. Optimal
kaynak
dağılımı,
durumlardan hangisi söz konusu

aşağıdaki
olduğunda

gerçekleşir?

Kaynakların ortalama maliyetleri tüm alanlarda
birbirine eşit olduğunda
B) Alternatif kullanım alanlarında, kaynakların
ortalam a verim Iilikleri birbirine eşit olduğunda
C) Alternatif kullanım alanlarında, kaynakların
toplam maliyetleri birbirine eşit olduğunda
D) Alternatif kullanım alanlarında, kaynakların
marjinal verimlilikleri birbirine eşit olduğunda
E) Kaynakların kullanımındaki alternatif maliyet
tüm alanlarda birbirine eşit olduğunda

A)

12. Aşağıdakilerden hangisi, azgelişmiş ülkelerin

serbest dış ticaret politi kası
izlemeleri
sonucu, i ktisadi kalkınma açısından ortaya
çıkan olumsuz sonuçlardan biri değildir?
Azgelişmiş ülkelerin nispeten bololan üretim
yoğun
kullanmayı
gerektiren
faktörlerini
malların üretim inde uzmanlaşmaları
B) Uzun dönemde ticaret hadlerinin azgelişmiş
ülkelerin aleyhi ne gelişmesi
C) Azgelişmiş ülkelerin ihracatının birkaç ilkel
maldan oluşması
D) Azgelişmiş ülkelerin ihracat pazarlarının
istikrardan uzaklaşması
E) Azgelişmiş ülkelerin önemli dış ticaret

A)

açıklarıyla karşılaşm ası

16. Optimal kaynak dağılımını sağlamak için hem
merkezi yönetim ekonomisinin hem de pazar
ekonomisinin
temel
mekanizmalarını
kullanan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Karma ekonomi düzeni
Planlı ekonomi düzeni
Pazar ekonomisi düzeni
Rekabetçi ekonomi düzeni
Sosyalist ekonomi düzeni
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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17.

A~ağıdakilerden

hangisi

kalkınmanın

sanayile~menin yava~ yavaş değil,

"büyük

ve

tehlikeye
sokmaksızın,
bugünkü
kuşakların
kendi
ihtiyaçlarını
karşılayabilen kalkınmaya ne ad verilir?

Nurkse
Singer-Prebisch
Rosenstein-Rodan
Chenery
Hirschman

18. Klasik ve neoklasik

A) Dengesiz kalkınma
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Doğal kalkınma
D) Uzun vadeli kalkınma
E) Dengeli kalkınma

kar~ıla~ırmalı

üstünlükler
yerine öne
sürdüğü iç kaynak dağılımı ve dı~ ticaret
kuramını azgeli~mi~ ülkeler için bağda~ırıcı
bir biçimde yeniden yorumlayan iktisatçı
kimdir?
görüşünü

A)
B)
C)
D)
E)

19.

eleştiren,

ile ilgili
A)

bunun

A~ağıdakilerden

hangisi
etik kalkınmanın ya da
kurucusu olaraktanınır?

A)
B)
C)
D)
E)

hangisi Nurkse'ün
biri değildir?

kalkınma

alanında,

kalkınma

ahlakının

List
Malthus
Say
Sen
Goulet

kalkınma

görüşlerinden

Birbirini

tamamlar ve destekler nitelikte
üretim faaliyetleri, pazarı hem
genişletecektir hem de canlandıracaktır.
Tek bir üretim alanının değil, birkaç üretim
alanının
geliştirilmesi
sonucunda, bunlar
birbirleri
üzerinde
dışsal
ekonomiler
girişilecek

B)

22.

Hirschman
Rosenstein-Rodan
Nurkse
Linder
Chenery

A~ağıdakilerden

ihtiyaçlarını

kar~ılayabilmelerini

i le ba~latllabileceği ni öne sürmü~tür?
A)
B)
C)
D)
E)

ku~akların

21. Gelecek

iti~"

23.

Birkaç üretim alanında birden birbirini
tamamlayan yatırımların yapılması ekonomide
verimlilik artışı sağlayacaktır.
D) Ekonomide darboğazlar ve dengesizlikler
bilinçli bir şekildeyaratılmalıdır.
E) Dengeli gelişme, özellikle iç piyasanın
büyümesine olan olumlu etkisi açısından
önemlidir.

C)

a~ağıdakilerden

yakla~ımının

öncüsü

planlaması

Kalkınmanın programlanması
Kalkınma planının uygulanması
Kalkınma

planının
değerlemesi
ve
ölçülmesi
Kalkınma stratejisi ve hedeflerin belirlenmesi
Durum değerlemesi ya da bilgi toplama
başarının

D)
E)

24.
kalkınma

hangisi kalkınma
sürecinin dördüncü a~amasıdır?

A)
B)
C)

yaratacaktır.

20. insani

A~ağıdakilerden

Aşağıdakilerden

öngören

hangisi

yapısal

planlamaamaçlarından

değişiklik

biridir?

hangisidir?

A) Edward Chamberlin
B) Jaroslav Vanek
C) Friedrich List
D) Thomas Malthus
E) Am artya Sen

A) Büyümenin maksimizasyonu
B) işgücünün tam istihdam i
C) Rekabetyapısı ile ilgili düzenlemeler
D) Askeri ve ekonomik açıdan bir
kazanılması için yapılan planlama
E) Ödemeler dengesi istikrarı

savaşın

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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25.

Aşağıdakilerden

hangisi büyürneyi sağlayan
ekonomide
yapısal
değişimi gerçekleştirmek,
sosyo-ekonomik
yapıya
dinamizm kazandırmak amacıyla
hazırlanan plana ne ad verilir?
unsurlar

A)
B)
C)
D)
E)

yanında,

Büyüme tipi plan
Kalkınma tipi plan
Uzun vadeli plan
Makro plan
Çok hedefli plan

26. Teknolojik gelişme
artık veya arta kalan
A)
B)
C)
D)
E)

27.

A)
B)
C)
D)

E)

Solow
Romer
Arrow
Baro
Lucas

büyüme hesaplarında
ne ad verilir?

kısma

Sermaye birikimi
Ölçeğe göre geliri
Sermaye-hasıla oranı

Doğal büyüme
Toplam faktör verimliliği

Aşağıdakilerden
hangisi
bir ekonomide
zaman içerisinde milli gelir hesapları ile
ölçülen toplam üretim düzeyindeki sürekli
artışlar olarak tanımlanır?

A)
B)
C)
D)
E)

28.

30. içsel büyüme kuramında girdileri yaratıc i
fikirler ve nesneler olarak ikiye ayıran
iktisatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

Büyüme

hızı

Kalkınma hızı

Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Verimlilik

"Yaparaköğrenme" görüşünü aşağıdakilerden

hangisi ileri
A)
B)
C)

D)
E)

sürmüştür?

Sach
Arrow
Grossman
Romer
Warner

29. içsel büyüme modellerinin özellikle teknoloji
ve yenilik fikirlerinden yararlandığı iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Keynes
Harrod
Schumpeter
Abromowitz
Solow
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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