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Bazı ülkelerde, bir yandan ileri gelişmişlik
düzeyindaki ülkelerin pazar yapısına, ileri
teknolojisine ve gelişmi ş sosyal ilişkilerine
rastlanabil&eeği
gibi , diğer yandan geri
kalmışlığın
tipik
özelliklerinden
aile
ekonomisi, geri ve ilkel teknoloji ile durgun
bir sosyal yapıya rastlanmasına ne ad verilir?

5. Yaparak

A

öğrenme

aşağıdakilerden

modeline göre, ogrenme
hangisinin ürünüdür?

Al Verimliligin
Bl Yatınmın
c) Makinelerin
OL Deneyimin
El Teknolojinin

Geleneksel toplısn y~ısı
Oegşken pazar y~ısı
c) HomOjen paıar yapısı
OL ileri topll.l1l yapıs ı
E) ikili yapı

A)
B)

6.

2.

cı

OL
El

Al
B)

H, W. Singer
S, Kuznels
cı G, Myrdal
D) M, Weber
El W. W. Rostaw

Esnek arz
Değişmeyen teknoloj
Büyük ölçekli üretim
Yeni mallar üretimi
ileri standartlaşma

7.
3.

4.

Aşağıdakilerden

hangisi
kaynaklar i ar asında m almaz?

A)
B)

Vsrgler

c)

Dış

OL
E)

Dış yardımlar

dış

tasarruf

hibeler

Azgelişmişliğin

hangisi azgelişmiş ülkelerde
tekniklerin seçilmesinin kı sa
dönemde sağladığı avantajlardan biridir?

Al Teknolojide dışa bağ ınıl ı lığın azalması
Bl Daha az yatırım malı iht iyacı ve dolayısıyla
daha az döviz gideri
c) Daha yüksek katma değer
OL Piyasanın büyük olması
El Ekonomde teknolojk düzeyin yükselmesi

özel sermaye
borçlar

etkenler

Aşağıdakilerden
emek-yoğun

Yabancı

Dış

zaman tan ı nması
kolay
. fakat tan ı mlanması güç olan bir zürafaya"
L. ____ • __ : ... .: __ ._. ___ "- ... _ ... :1_ ... __ L. _ __ : _ :
dir?

Sosyal ikilik modeline göre, a ş ağıdakilerden
hangisi batılı toplumsal sistemin teknolojik
özelliklerinden biri değildir?
A)
Bl

AZQelişmişliği , ' görüldüğü

nedenleri ara s ında dinsel
inceleyen bilim adamı
hangisidir?

görüşünü

aşağıdakilerden

8.

Eğitim yatırımlarında

geçerli
A)
Bl
CL
OL
El

A

Kuznets
Weber
Rastow
Prebish
Boeka

Al
Bl

,

olduğunu

C)

Ricaroo
Lewis
Li ndef

OL
El

Malthus

artan verimler yasasının
ileri süren iktisat ç ı kimdir ?

Singeır
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9.

Dış kredinin, belirli bir ülkeden çeşitli mal ve
hizmet ler in satın alınmasında kullanılması
koşuluyla veri lmesi durumunda, bu kredilere
neadverilir?

13. Kravis modeli diye adlandırılan goruşe göre
dış ticaretin ana kaynagını aşagıdakilerden
hangisi oluşturur?

Al
Al
Bl

CL
OL
El

Bag i kredler
ihracat kredsi
Proje kredsi
$erbest kredler
Progam kredsi

Bl
cı

OL
El

10. Bir ülkenin yüksek dogurganlık ve yüksek
ölüm
oranlarının
egemen
oldugu
bir
durumdan, dogumların bilinçli olarak kontrol
edildigi, ölümlerin ise saglık ve ekonomik
koşullarla azaltıldığı düşük doğurganlık ve
düşük ölüm oranlarının egemen olduğu bir
duruma geçiş sürecine ne ad verilir?
Al
Bl
cı

Dl
El

14. Gümruk tarifesi uygulayan ülkenin , bu
nedeniyle döviz
uygulama
giderlerinin
azalması sonucu ortaya Çıkan etkiye ne ad
verilir?

Al
Bl

Üretim etkisi
Bölüş[m etkisi
cı Tüketim etkisi
Dl Gelir etkisi
El Dış ticaretetkisi

Nüfus kontrolü
Malthusyen nüfus tuzağı
Demografik geçiş süreci
Ideal yaş bileşimi
Oplimum

ııüru~

11. Daha geniş ticaret serbestisi için yapılan en
son girişim Uruguay Round görü ş melerinde
ticari kısıtlamaların kaldırılması için ugraş
verilen ala nlar içerisinde aşagıdakilerden
hangisi .ü1 almaz?
Al
Bl
cı

OL
El

15. Eldeki kıt kaynakların, üretim ya da hasılayı
maksimize edecek şekilde, çeşitli kullanım
alanları arasındaki dagılımına ne ad verilir?

Bölgesel ekonomik gruplann oluşturulması
için çabalann artırılması
Hizmet
ticaretini
kısıtlayan
engellerin

Al
Bl

Sosyal marjinal verimlilik
Optimal kaynak dağılımı

kaldıniması

cı

üreti m i n optimizasyon.ı

Tanmda Avrupa Birliği'nin çiftçilere verdiği
sübvansiyonlann azaltılması
Tekstil
ve
hazı r
giyim
üzerinde
uygulanmakta
olan
kısıtlamalann

OL

Marjinal verimlilik
Paretooptimumu

kaldıniması
Yatırımlann

Önündeki engellerin

El

kaldırılması

16. Iktisadi degerlerin cari olarak geçerli olan
fiyatlarından
farklı ,
onların
gerçek kıtlık
fiyatlarını gösteren ve belirli
yöntemlerle
hesaplanan fiyatlarına nead verilir?

12. Ihraç malları fiyat indeksinin (Pxl le ithal
malları fıyat indeksi (Pm) oranına verilen
teknik ad a ş agıdakilerden hangisidir?

Al
B1

Dı~ ticaret açıgı
Kalkınma hızı

Al
Bl

CL

Sermaye-hasıla katsayısı

CL

Dl
El

Dış ticaret haddi
Marjnal ithalat eğilimi

A

Bir malı alacak gelire sahip olması
Bir malın ekonomide bulunmaması
Bir mala olan talebin fazlalığı
Bir
malın
bir
ekonomide
kaliteli
üretilememesi
Bir faktörün bir ekonomide bulunmaması

Reel fiya:
Kıtlık fiyatı

Fiktiffiyat
Dl Normal fiyat
El Nispi fiyat
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17.

Aşağıdakilerden hangisi,
olarak da adlandırılır?

A)
B)
C)

alternatif maliyet

21.

araçlarından

planlamanın

yansız

A)
Bl

K ıtlık fiyatı

Fikti ffiyat
Nispi fiyat

22.

18. Dengeli
hangisi

hangisi
biridir?

Mali yardımlar
Verg incirimleri
C) istatistiksel verilerin toplanması
OL 8 ütçe
El Devletin orta ve uzun dönemde
ekoncm i politikası

Normal fiyat

OL Reel fiyat
El

Aşağıdakilerden

kalkınma görü şü ,
tarafından

ortaya

i..l.is. kez aşağıdakilerin
atılmıştır?

iıleyece{ıi

Dışa dönük sanayileşme stratejisinin mikro
düzeyde araçları arasında aşağıdakilerden
hangisi llJLalmaz?

Ihracatçılara alt yapı hizmetlerinde düşük
fiyat uygulanması
Bl Hızlandınlmış amortisman
c) Dış rekabet şartlan hakkında sürekli bilgi

A)

A) Tinbergen
Bl Linder
C) Singer
Dl NlXkse
El Lisl

aktanmı

Dl Yurtiçi talebi azaltara k ihraç edilebilir ürün
fazlası yaratılması

El

sektörlere sattığı ara
o sektörün ürünlerine olan
toplam talabe oranına ne ad verilir?

19. Bir sektörün

diğer

cı

OL
El

sağla n ması

23. Ülkelerin refah ve kalkınmı ş lık d8rece s ini,
hem ekonomik hem de sosyal kalkınmayı
dikkate alarak ölçen çok yönlü ölç ek
aşağıdakilerden hangisidir?

malları toplamının,

A)
Bl

Ucuz elektrik enerjsi

Önsel bagılık oranı
Gerisel bagılık oranı
Net bag ılık oranı
Petansiyel bagılık orarıı
Nispi ba9111k oranı

A)
8l
c)

Bağımlılık endeksi
D ış bağımııık e ndeksi

Fiyat endeksi

OL Göreceli (n ispi) YOksulluk endeksi
El

24.

20. Ters U kuramı olarak da bilinen görüşe göre ,
gelir düzeyi
arttıkça
eşitsizliğin
önce
arbnakta , sonra ise azalmakta olduğunu
belirten kuram
aşağıdaki
iktisatçılardan
hangisine atfen geliştirilmiştir?

Aşağıdakilerden
taşıyan

hangisi siyasal açıdan önem
planlama amaçlanndan biri değildir ?

Ulusal savunma ya da silah/anma am ac ına
yönelik panlama
8l Askeri ve ekoncmik açıdaı bir savaşın
kazanılması için yapılan planlama
C) Kurumsal degişiklikleri i:ingjren planlama
D) Ulusal bi r l i ğe ulaşmak için yapılan planlama
El Çeşitli
ekonomik
sistemler
arasındaki
rekabetten üstün çıkma amacına yönelik
planlama

A)

Al N,cse
Bl Tinbergen
CL Pearce
Dl Meadows
El Kuznets

A

insani kalkınma e ndeksi

4

Izleyen sayfaya geçiniz.

A

2010 BS 3411 .A

25. Insanların temel
ihtiyaçlarını
karşılayacak
gwekli gelirin eksikliğine nead verilir?
Al
Bl

30.

MuHak yoksulıj(
Görel i yoksuluk
Mutsuıluk endeksi

CL
OL

Yoksıllıj(

El

Giderilebilir yoksulluk

ora'"

Yaptığı

bir çalışma sonucunda, yetişkinlerin
ortalama &ğitim süreleri ile büyüme oranı ve
GSY1H arasında çok güçlü bi r bağın olduğunu
ortaya
koyan
iktisatçı
aşağıdakilwden
hangisidir?

Al
Bl

Sach
Lucas

CL
OL

Barro
Linder
Serumpeter

El
26.

Aşağıdakilerden

Modelinin

hangisi Neoklasik Büyüme
temel
varsayımlarından
biri

değildir?

Sermaye fac:törü,de aıalan verimler kal'lJnu
geçerlidr .
Bl Olçege ÇJ5re sabit getiri söz konusudJr.
CL Devlet harccmaları yoktur.
Dl Sermaye ve işıj.ic:ü arasında ikameyoktur.
El Nüfus attıkça işg:J::ü de artar.

Al

27.

Çıktı artışının işgücü

ve sermaye girdileri ile
ne ad verilir?

acıklanamayan kısmına

Al
Bl

Verimlilik kaybı
Leontief paradoksu

cı

Artı k

OL

Girdi kaybı
Tasarruf paradoksu

El

aşağıdaki

ifadelerden

Zaman içindeki deği şmeler ve
etkilenir.
Uzun dönemlidir.
Birikimli bir özellik gösterir.
Dinamiktir.
Niteliksel bil' olgudur.

gelişmelerden

28. Büyüme ile ilgili
hangisi yanlıstır?
Al
Bl
cı

OL
El

29.

Aşağıdaki

iktisatçılardan
hangisine göre
üretim bilgisi rekabetçi olmayan bir maldır?

Al Tamura
Bl Barro
CL

Dl
El

A

Nelson
Romer
Schumpeler
5
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