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iKTisADi KALKıNMA VE BÜYÜME A 
2011 BS 3411-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin 
ekonomiközelliklerinden biri değildir? 

A) Nüfus artış hızının yüksek olması 
B) Kişi başına gelirin düşük olması 
C) Gelir dağılımının dengesiz olması 
D) Tüketimin bileşiminde gıda maddelerinin 

payının yüksek olması 
E) Tasarruf ve yatırımların düşük olması 

2. Azgelişmiş ülkelerin demografik 
özelliklerinden biri olan yetersiz sağlık 

koşullarının belirlenmesinde yararlanılan 

göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 

A) Hastane, çeşitli sağlık tesisleri ve tıbbi 

araştırma kurumları sayısı 

B) Nüfusa oranla münferit hastalıklardan ve 
salgınıardan ölenlerin sayısı 

C) Doktor ve yatak sayısı 
D) Kişi başına düşen kalori miktarı 
E) Kamunun sağlık harcamaları 

3. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmişliği 

açıklayan sosyo-kültürel yaklaşımlardan biri 
değildir? 

A) Sosyal değer yargıları 
B) Dinsel etkenler 
C) Demografik yapı 
D) ikilik kuramı 
E) insanın psikolojik-düşünsel yapısı 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapısaıcı 

yaklaşımım tezlerinden biri değildir? 

A) Devlet müdahalesi 
B) Bölgesel bütünleşme 
C) Planlama 
D) ithalatı yerli üretimle ikame eden bir 

sanayileşme 

E) Dünya çapında oluşan sermeye akımlarının 
incelenmesi 
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5. Emeğin sermayeye oranı sabitken, emegın 
marjinal ürününü sermayenin marjinal 
ürününden daha hızlı artıran teknik 
ilerlemeye ne ad verilir? 

A) Emek tasarrufu sağlayan teknik ilerleme 
B) Sermaye artıran teknik ilerleme 
C) Faktör yoğunluğunu azaltan teknik ilerleme 
D) Sermaye tasarrufu sağlayan teknik ilerleme 
E) Teknolojik düzeyi sabitleyen teknik ilerleme 

6. Bir ekonomide Y= 200; k= 4 ve g =0.06 iken, 
bu ekonominin 0.06'lık büyüme 
sağlayabilmesi için milli gelirin ne kadarının 
yatırım ve dolayısıyla tasarrufa ayrılması 

gerekir? 

A) 24 
B) 36 
C) 48 
D) 72 
E) 96 

7. Azgelişmiş ülkelerde gönüllü tasarrufların 

düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Enflasyonun düşük olması 
B) Halkın yoksulolması 

C) Tasarruf yapmayı bilmemeleri 
D) Yüksek reel faizler 
E) Yatırımların çok olması 

8. Sınırsız emek 
aşağıdaki ler i n 
atılmıştır? 

A) Linder 
B) Ricardo 
C) Malthus 
D) Keynes 
E) Lewis 

arzı ile kalkınma 

hangisi tarafından 

kuramı 

ortaya 
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9. Dış kredinin, belirli 
hizmetlerin satın 

koşuluyla veri Imesi 
ne ad veri lir? 

A) Proje kredisi 
B) Serbest krediler 
C) Bağlı krediler 
D) Program kredisi 
E) ihracat kredisi 

bir ülkeden çeşitli mal ve 
alınmasında kullanılması 

dur umunda, bu kredi lere 

10. Doğum oranının binde 40, ölüm oranının 

binde 10 olduğu ve göçün olmadığı bir ülkede 
yıllık ortalama nüfus artış oranı binde kaçtır? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 30 

11. iki ülkenin gelir dağılımı ve kişi başına gelir 
düzeyi birbirine ne kadar yakınsa, aralarındaki 
dış ticaret ilişkisinin o kadar çok olacağını 
ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Monopolcü Rekabet Modeli 
B) Linder Modeli 
C) Teknoloji Açığı Modeli 
D) Mal Farklılaştırılması Modeli 
E) Kravis Modeli 

12. Uluslararası ticarete konu olan kalemleri 
oluşturan ithalat ve ihracat arasında, ithalat 
lehine olan bir fark varsa, bu fark ilgili ülke 
açısı ndan aşağıdakilerden hangisini 
gösterir? 

A) Dış ticaret oranını 
B) Dış ticaret fazlasını 
C) Dış ticaret hacmini 
D) Dış ticaret açığını 
E) Dış ticaret bağımlılığını 
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13. Sanayileşmiş ülkelerde, özellikle 1970'li yılların 

ikinci yarısında önem kazanmaya başlayan ve 
daha sonra tarife dışı ithalat kısıtlamalarının 
yaygınlaşması biçimini alan dış ticaret 
politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Merkantilizm 
B) Yeni korumacılık 
C) Gümrük tarifesi 
D) ithalat yasağı 
E) Liberalizm 

14. Aşağıdaki kotalardan hangisi, ithalat 
kotasının lisans sistemi ile ithalatçılar 

arasında belirli kriterlere göre dağıtılmasını 
ifade eder? 

A) Tahsisli kota 
B) Global kota 
C) Yasaklayıcı kota 
D) Bilimsel kota 
E) Gönüllü kota 

15. Eldeki kıt kaynakların, üretim ya da hasılayı 

maksimize edecek şekilde, çeşitli kullanım 

alanları arasındaki dağılımına ne ad veri li r? 

A) Sosyal marjinal verimlilik 
B) Pareto optimumu 
C) Marjinal verimlilik 
D) Optimal kaynak dağılımı 
E) Üretimin optimizasyonu 

16. Aşağıdakilerden hangisi, alternatif maliyet 
olarak da adlandırılır? 

A) Kıtlık fiyatı 

B) Fiktif fıyat 
C) Nispi fıyat 
D) Reel fiyat 
E) Normal fiyat 
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17. Tam rekabet piyasasındaki bir firma aşağıdaki 
dur umlardan hangisi gerçekleşti ği nde 
dengeye ulaşır? 

A) Alternatifmaliyet minimum olduğunda 
B) Toplam maliyet fiyata eşit olduğunda 
C) Alternatifmaliyet maksimum olduğunda 
D) Marjinal verimlilik alternatif maliyete eşit 

olduğunda 

E) Marjinal maliyet fiyata eşit olduğunda 

18. Bir sektörün diğer sektörlerden satın aldığı 

ara malları toplamının, o sektörün toplam 
üretimine oranına ne ad verilir? 

A) Önsel bağlılık oranı 
B) Potansiyel bağlılık oranı 
C) Net bağlılık oranı 
D) Gerisel bağlılık oranı 
E) Nispi bağlılık oranı 

19. Sanayileşme sürecinde meydana gelen 
bölgesel ekonomikfarklılaşmaya ne ad veri lir? 

A) Sanayileşme oranı 

B) Sosyal ikilik 
C) Kalkınma kutupları 

D) Dışsal ekonomiler 
E) Ölçek ekonomileri 

20. Azgelişmişliğin tanımı dikkate alındığında 

kalkınma politikasının !u! temel amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adil gelir dağılımı 
B) Kişi başına düşen gelirin önemli ölçüde 

artırılması 

C) Para değerine istikrarın sağlanması 
D) Enflasyonun düşürülmesi 
E) Piyasa dengesinin kurulması 

A 4 
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21. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yaşamı 

sürdürmeye yeterli gıda ve bir miktar hizmet 
alabilecek geliri ifade etmektedir? 

A) Sürdürülebilir kalkınma 
B) Satın alma gücü 
C) insani kalkınma endeksi 
D) insani kalkınma 
E) Yoksulluk sınırı 

22. Bir kişinin veya bir grubun yaşam düzeyini, 
kendinden daha yüksek gelire sahip bir 
referans grubun geliriyle karşılaştırması 

sonucunda ortaya çıkan olguya ne ad verilir? 

A) insani yoksulluk endeksi 
B) Yoksulluk oranı 
C) Göreli (nispi) yoksulluk 
D) Mutlak yoksulluk 
E) Yoksulluk sınırı 

23. Genellikle 5-7 yıllık bir dönemi kapsayan 
planlara ne ad verilir? 

A) Orta dönemli planlar 
B) Kısa dönemli planlar 
C) Perspektif planlar 
D) Uzun dönemli planlar 
E) Bölgesel planlar 

24. Kısa dönemli planlara genellikle ne ad verilir? 

A) Perspektif plan 
B) Emredici plan 
C) Bölgesel plan 
D) Kesimsel plan 
E) Yıllık program 
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25. Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik Büyüme 
Modeli ni n temel varsayımlar ından bi r i 
değildir? 

A) Sermaye ve işgücü arasında ikame yoktur. 
B) Sermaye faktöründe azalan verimler kanunu 

geçerlidir. 
C) Nüfus arttıkça işgücü de artar. 
D) Devlet harcamaları yoktur. 
E) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. 

26. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyürneyi 
belirleyen dört önemli faktörden biri değildir? 

A) Teknolojideki gelişmeler 
B) Girişim 

C) Sermaye 
D) işgücü 
E) Doğal kaynaklar 

27. B ülkesinde yıllık büyüme oranı yüzde 6 ve 
nüfus artış oranı yüzde 2 ise, bu ülke kaç yıl 
sonra gelirini ikiye katlar? 

A) 12 
B) 16 
C) 18 
D) 20 
E) 22 

28. Yaratıcı yıkım kavramını ortaya atan iktisatçı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Schum peter 
B) Nurkse 
C) Ricardo 
D) Lucas 
E) Barro 
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29. Lucas'ın insan sermayesinin 
dayandırdığı ~ önemli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) işgücünün cinsiyeti 
B) işgücünün eğitim düzeyi 
C) işgücünün miktarı 
D) işgücünün artış hızı 
E) işgücünün yaş düzeyi 

A 
tanımını 

kavram 

30. Aşağıdakilerden hangisi bir malı diğer 

üreticilerden daha düşük fırsat maliyetiyle 
üretme becerisini ifade eder? 

A) Açıklanmış mutlak üstünlükler 
B) Üretim optimizasyonu 
c) Verimli rekabet 
D) Dinamik karşılaştırmalı üstünlükler 
E) Sosyal marjinal verimlilik 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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