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A
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2010 YS 3411-A
Aşağıdakilerden

hangisi

sosyal ö zellikleri nden biri
atış hızının

azgelişmiş

ülkelerin

yüksek

olması

Al

Nüfus

Bl

Gelenelı:sel toplını y~ısınınvar olması

c)

Kadının

sosyal

5. Bir ekonomide Milli gelir (Y)=300 birim,
sermaye hasıla katsayı sı k=4 (11=0 ,25) ve
kalkınma hızı g=%6'dır. Söz konusu ekonomide
% S'lIk büyüme sağlanabilmesi için milli
gelirin ne kadarının yatırıma ve dolayısıyla
tasarrufa ayrılması gerekir ?

değildir ?

yaşamda

ikinci

plaıda

yer

almas ı

Dl
El

ÇOCUk işçilerin fazla olması
Orta sınıfın azı~ıkta kalması

A) 24
B) 48
C) 72
D) 96
El 120

2. Ileriye donuk kalkınma analizlerinda ve
ekonominin sermaye birikimi ve yapısında
önemli
değişmeleri
öngören
planlama
modellerinde,
a ş ağıdaki
katsayılardan
hangis i kullanılı r?
Al
Bl

c)
Dl
El

s.

Yapılan

yatırımın

gerç ekle ştirilen

yaratacağı
üretim
olursa ol s un, kapa s iteden
belirli
bir
yılda
fiilen
üretim
temel
alınarak

hesaplanan

se rmaye -ha s ıla

a ş aQıdakilerden

hangisidir?

kapasite s i ne
yararlanarak

Ortalama emek-sennaye katsayısı
Toplam semıaye has. la katsayısı
Marjnal S9nrıaye-haslla katsayısı
Mar;nal ithalat-hasıla katsayısı
Ortalama semıaye hasıla katsayısı

Al Cari sermaye-hasıla katsayısı
Bl Net sermaye -hasıla katsayısı
CL Teknolojik sermaye-hasıla katsayısı
OL Brüt sermaye-hasıla katsayısı
El Ortalama sennaye-hasıla katsayısı

7. Azgelişmi ş

3. Hem

azgelişmişliği

yaratanın

kapitalist

hem

de

geli~.

olduğunu

savunan yakla§lm
hangisidir?

Al Gelişme aşarıaları kuram ı
Bl Bağımlılık yaklaşımı
C) ikilik klJ""aml yaklaşımı
D) Yapısalcı yakl aşım
El Kısır dCngü yaklaşım i

başvurması nın

a~ğıdakilerden

yayılma

aşağıdakilerden

Al
Bl
CL
OL
El

yak laşımı

8.

finan sman
nedeni

hangisidir?

iç tasarrufiarı dövize çevirmek
iITacat gelirini a'tırmak
Döviz SCH.llUnU çözmek
Dış ticaret hadlerini i aha çevirmek
ithalatı kısmak

Aş ağıdakile rden

hangi s i bir ekonominin,
kredilerden gerektiği gibi
yararlanabilmesinin koşulları arasında :tiL
almaz?
sağladığı

Al

4. Sos yal ikilik modeline göre , a ş ağıdakilerden
hangis i
doğulu
toplum sal
s istemin
sosy o -psikolojik özelliklerinden biridir?

dı ş

ülkelerin

kaynaklarına

gelişmi şl iği

ve

katsayısı

dı ş

Büyüme

h ı zını

sürdürecek

miktarda

yatınmlann yapılması

Bl

Dış kaynağ ın

ulusal ekonomiyi kontrol

altına

alması

Al
GL

c)
Dl
El

A

CL

Ekonomik teknik değeryargıları
Risklere girme ve yatınm yapma alı;kanlığı
Fiyat değişmelerine aşın duyarlılık
Normal karve geliranlayışı
Sınırlı ihtiyaçlar

OL

Dı; kredilerin
olması

ödeme

ko;ullannın

elveri$li

Dış kaynağ ın üretim kapasitesinde hızlı bir
artış yaratması

El
2

Tasarruf

eğiliminin hızla

yükselmesi

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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9, NUfus
hangisi

artı§

oranı

yardımıyla

aşağıdaki

eşitliklerden

13.

hesaplanabilir?

Aşağıdakilerden
fiyatlarının sanayi

gerilemesinin
Al

artış

Nüfus

oranı+net

B)

Nüfus

göç

artış

oranl=Ooğum
yıı

artış

Nüfus

oranl=Her

yıl

ölenlerin

sayısı/nüfus

D)
E)

Nüfus
Nüfus

A)

Tarımsal

Dl

Tarımsa

biri

değildir?

dması

artış oranı =Ooğum oranı -ölüm oranı

artış oranı

nedenleı-inden

ürün
oranla

ürün arzının fiyat artışlarına karşı
esnek, fiyat ruşi.işleri ne karşı esnek dmaması
Bl Artan prodiktivitenin farklı dağılması
C) Konjonktürün refah OOneminde tarımsal ürün
fiyatları ile sanayi ürün fiyatlarının brbrine eşit

doganlann

sayısı/nüfus

cı

tarımsal
fiyatlarına

oranı-ölüm

oranı

oranl=Her

hangisi
ürünleri

=Net göç/nüfus

ürün talebnin gelir

esrıeldiğinin d.işük

dması

El

Çokuluslu şirketlerin hammadda
monopsononist,
sanayi
Ü"ÜLÜ

alımında
satımında

moııopdist davranmaları

10.

Doğum oranının binde 40, ölüm oranının
binde 10 olduğu ve göçün olmadığı bir ülkede
yıllık ortalama nüfus artış oranı binde kaçbr?

14. Gümrük tarifesi uygulayan ülkenin, bu
uygulama
nedeniyle
gelirin tüketiciden
üreticiye yönelmesini sağlaması sonucu
oluşan etkı aşaQıdakııerden hangisidir?

Al 5
B)

10

cı

15
OL 20

Al
Bl

E) 30

11.

A~ağıdakil.rden

hadlerindeki
.Dl[.almaz?
Al
B)
CL

hangisi
dı~
nedenleri

bozulmanın

ticaret
arasında

15. Belirli bir üretim ya da has.la düzeyine varmak
için uralimin kaynak kullanımını minimize
edecek biçimde Ç&§itli alanlaı-a dağıtılmasına
nead varilir?

Artan prodüktivitenin farklı dağılımı
Çok uluslu şirketlerin davranışlan
ilkel madde talebinin gelir esnekliğinin
düşük olması

A)
Bl
CL
Dj
El

D) iktisadi kalkınma far1<lılıkları
E) Konjonktür dönemlerinde ilkel maddeler ile
sınai ürün fiyatlarının farklılığı

12. Ithalat kotasının , lisans sistemi ile ithalatçılar
arasında belirli bir kriteı-e göre dağıtılmasına
nead verilir?

A)
G)
C)
Dl
E)

A

Bölüşüm

Tüketim
cı Üretim
OL Gelir
El Dış ticaret

Sosyal marjinal verimlilik
Marjinal verimlilik
Optimal kaynak dagı lımı
Üretimin optimizasyonu
ParetoqXimumu

16. Liberalizme
bırakınız

ait

"Bırakınız

olan

geçsinleı-"

iktisatçı aşağıdakilerden

Al
Gl
CL
OL
El

Global kcta
Tahsisli kcta
Gümrük tarife kotası
Bilimsel kcta
Yasaklayıcı kota

3

yapsınlar,

ortaya
hangisidir?

sloganını

atan

Malthus
Gournay
Linder
Kravis
Smith
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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17.

Sanayileşme

21.

sürecinde
meydana
gelen
bölgesel ekonomik farklılaşmaya ne ad verilir?

Aşağıdakilerden hangisi
geli ştirilme s ine yardımcı

insani kapasitenin
olacak hak ve fırsat

alanları arasında :üı:.almaz1

Al Sosyal ikilik
Bl Dışsal ekcncmiler
CL Ölçek ekonomileri
OL Sa"layileşme oranı
El Kalkınma kutupları

Al Güvenlik
Bl Çevresel olanaklann serbest
c) Sosyal haklar ve fırsaııar
OL Politik özgürlük
El Ekonomik olanaklar

18. Iktisadi de{Jerlerln cari olarak ge ç erlı olan
fiyatlarından farklı ,
onların gerçek
kıtlık
fiyatlarını
gösteren
belirli
yöntemlerle
hesaplanmı ş fiyatlara ne ad verilir?
Al
Bl
c)
OL
El

19.

22.

Yaşamı sürdürmeyeyeterli gıdayı ve bir miktar
hizmeti satın alabilmeye yetecek kadar gelire
ne ad verilir?

Al
Bl
CL
OL
El

Cari fiyaııar
Tekelci fıyatlar
Nomnal fiyatlar
Fiktif fiyatlar
Oligopolistik fiyatlar

kullanımı

Mutsuzluk endeksi
MuUak yoksulluk
Yoksulluk sınırı
Nispi yoksıj l uk
Net yoksulluk

23. Insani
kal kınma
endeksinde
yer
alan
göstergeleri kadınların veerkelderin ula~ıkları
oranlar
bağlamında
ele
alan
endeks
aşağıdakilerden hangisidir?

A~ağıdııkilerden hangis i, bir ekonomide daha
önceleri yurt dışından ithal edilen bir malın
ülkede üretilmesi için izlenen bir kalkınma
stratejisidir?

Al insani yoksulluk endeksi
Bl Toplumsal cinsiyet bazında gelişme endeksi
CL Cinsiyet eşitsizli!) endeksi
OL Göreli yoksulluk endeksi
El Eşitsizlik endeksi

ithalata bagımlı kalkınma strate jisi
Kaynaklann
karşılaştırmalı
üstünlüklere
göre dağıtıldığı kalkınma stratejisi
c) ihracata yönelik kalkınma stratejsi
OL Dışa dönük kalkınma stratejisi
El ithal ikameci kalkınma stratejisi
Al
Bl

24.

hangisi planlama y ı
bir
olarak kabul eden anlayışa göre
hazırlanan planlarda formüle edilen amaç lar
arasında l!!!:. almaz?

Aşağıdakile rden

teknik

20. Dengesiz
temsilcis i
Al
Bl
CL
Dl
El

A

k a lkınma

.!!!. .2!!!m!l.
hangisidir?

kuramının

a!!a ğı dakilerden

Al
Bl

Geleceğe ilişkin

iktisadi kararlan planlamak
belirsizlikleri ve riskleri mikro
ve makro düzeyde minimize etmek
c) Ödeme ler dengesi istikran sağlamak
OL Modem özel giri~ imcilik ilkelerini kamu
kesimine aktarmak
El Pazar araştırması yapmak

Hirschman
Chenery
Nurse
Tinbergen
Rosenstein -Rodan

•

Geleceğe ili~kin

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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25. Harrod·Domar büyüme modelinde, planlanan
yatırımlarla

planlanan tasarrufları
büyüme oranına nead verilir ?

29,

eşitleyen

Pdansiyel büyınıe oranı
Dogal b.iyÜme oranı
CL Gerçekleşen b.iyüme oranı
Dl Net büyümeoranı
El Gerekli büyınıe oranı
Al
Bl

Aşağıdakilerden

modeline göre
biri değildir?
Al

Bl

CL

hangi si

hangisi kalkınma
sürecinin dördüncü a ş amasıdır?

Al

Durum

Bl

Kalkınma

değerlemesi

başannın

30.

26_

Aşağıdakilerden

içsel

deVıetin ü st lendiği

büyüme
r o llerden

ya da bilgi toplama

planının

değerlemesi
ve
ölçülmesi
stratejisi ve hedeflerin belirlenmesi

cı

Kalkınma

Dl
El

Kalkınmanın programlanması
Kalkınma planının uygulanması

Aşağıdakilerden

hangisi bir malı diğer
üreticilerden daha düşük fırsat maliyetiyle
üretme bec erisini ifade eder?

Al
Bl
cı

Transfer edilecek teknolojili n yurtiçinde
uyg,Janabilmesi
için
gereken
egitim
yatırımlarına öreelik vermek
Yabancı sermaye için g:Nerıil ir bir ortam
yaratmak
Dış ticareti , yurtiçi fi rmaların ya-arına olacak

planlaması

Dl
El

Üretim optimizasyonu
Sosyal marjinal verimlilik
Verimli rekabet
Dinamik karşılaştırmalı üstünlükler
Açıklanmış mutlak üstünlükler

şekilde yapılaıdırmat.

Dl iç piyasala-da morıopol gJcü oluşturmak
El Ulaşım ve i letişim gbi ait y~ yatırımlarını
gerçekleştirmek

27_ Bir üll«min belli bir teknoloji düzeyi ve üretim
miktarlarında ula~bileceği .lll ~ üretim
düzeyine nead verilir ?
A) Üretim olanakları sınırı
BlOptimum üretim
CL Verimlilik sınırı
Dl Pdarısiyel üretim mikta-ı
El Maksimum üretim

28_

Aşağıdakilerden

kuramının

!!m!!.

hangi si

içsel

büyüme
biri

var sayımlarından

değildir ?

Al
G)

CL

Teknolcjik gelişmerin içsel bir faktör olarak
modele dahil edimesi
Eksik rekabet piyasalarının varlığı
Sosyal alt yapının önemli bir büylKne etkeri
olmas ı

D) Sermayenin azalan getiriye sahip ol ması
E) Ekonomide dışsallıkların va- Iığı

A

5

izleyen sayfaya geçiniz.

