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1. Bir ülkede aktif olmayan nüfusun (0-15, 65 +) 
aktif nüfusa oranına ne ad verilir? 

Al Çalışma oranı 

B) istihdam oranı 
C) işsizlik oranı 
D) Bağımlılık oranı 

E) iş gücüne katılım oranı 

2. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmişliğin 

ölçülmesinde kullanılan parasalolmayan 
ölçütler arasında ~ almaz? 

Al Kişi başına gayri safi milli hasıla 
B) Fiziksel tüketim düzeylerini gösteren 

endeksler 
C) Elektrik enerjisi üretim ve tüketimi 
D) Çimento üretim ve tüketimi 
E) Petrokimya ürünleri üretim ve tüketimi 

3. Kalkınma 

öngördüğü 

hangisidir? 

için 
temel 

yapısaıcı yaklaşımın 
tez aşağıdakilerden 

Al Bölgesel entegrasyon 
B) Serbest ticaret 
C) Korumacılık 

D) Ekonomik planlama 
E) Devlet müdahalesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi, yapısaıcı yaklaşıma 
göre gelişmişliği ya da azgelişmişliği ortaya 
çıkarır? 

Al Ulusal yatırım 
B) Yabancı sermaye yatırımları 
c) Uluslararası ticaret 
D) Ulusal üretim 
E) Ulusal tüketim 
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5. Yatırımın başlaması, yani yatırım kararının 

yatırımın 

yaratması) 

uygulamaya geçmesi ile 
tamamlanması (kapasite 
arasındaki süreye ne ad verilir? 

A) Yatırımın olgunlaşma süresi 
B) Yatırım süresi 
C) Yatırım kararı süresi 
D) Yatırımın standartlaşma süresi 
E) Yatırımın amorti süresi 

6. Aşağıdakilerden hangisi 
sermaye birikiminin yarattığı 

etkilerden biri değildir? 

enflasyonla 
ekonomik 

A) Aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini çekici 
hale gelmesi 

B) istihdam düzeyini yükseltmesi 
c) Arsa spekülasyonunu özendirmesi 
D) Birey ve girişimcileri verimli üretim alanlardan 

çekip, verimsiz spekülatif faaliyetlere 
yönelmesi 

E) istifçiliği ve tefeciliğin artması 

7. Toplumun üretmiş olduğu değerlerin tümünü 
tüketmeyip, bir kısmını sermaye mallarına 

ayırmasına ne ad verilir? 

A) Yatırım 

B) Sermaye talebi 
C) ithalat 
D) Sermaye birikimi 
E) Sermaye ihtiyacı 

8. Alınan kredinin alan ülkeye sağladığı fayda 
ile ülkenin katlandığı maliyet arasındaki 
ilişkiye ne ad verilir? 

A) Fiyat-ücret döngüsü 
B) Dış kredinin etkinliği 
C) Geçge~n~rinavan~~ 

D) Kütlesel üretimin iktisadiliği 
E) Geri ödeme kapasitesi 
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9. Çalışmayan yaştaki nüfusun çalışan nüfusa 
oranına ne ad verilir? 

Al Bağımlılık oranı 

Bl Yaş bileşimi 
CL işgücüne katılma oranı 
Dl Nüfus artış oranı 
El Optimum nüfus 

10. Faktör Donatımı Teorisini test etmek amacıyla 
yapılan görgül araştırma sonucu, ABD'nin 
ihracatının sanıldığının tersine emek-yoğun, 
ithalatının ise sermaye-yoğun olduğunu 

gösteren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ricarda 
Bl Leontief 
CL Kravis 
Dl Rostow 
El Ohlin 

11. Aşağıdaki lerden hangisi sınırsız emek arzı ile 
kalkınma modelinin işleyişi için gerekli 
koşullardan biri değildir? 

Al Tarımsal reel 
geciktirilmesi 

Bl Sermaye birikimi 
verimliliğini artırıcı 
sürmesi 

ücretin yükselmesinin 

ile birlikte emeğin 

teknolojik yeniliklerin 

CL Tarımsal ürün fiyatlarının yükselmesinin 
geciktirilmesi 

Dl Girişimcilerin karlarını, sermaye birikimlerini 
artıracak biçimde tekrar yatırıma yöneltmeleri 

El Teknolojik ilerlemenin emek kullanımını 

azaltıcı yönde olması 

12. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu dış ticaret 
politikasının temel amaçlarından biri 
değildir? 

Al Sektörler arası faktör fiyatları farkının 

giderilmesi 
Bl Yabancı sermaye yatırımlarının azaltılması 
CL Yatırımların artırılması 
D) Yeni kurulan sanayilerin korunması 
El Dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi 
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13. Aşağıdakilerden hangisi, en yüksek verimlilik 

i lkesi ne göre iktisadi lik olaraktanımlanır? 

Al Verilmiş bir amaca ulaşmak için tüm araçları 

kullanmak 
B) Verilmiş bir amaca ulaşmak için en yüksek 

maliyete katlanmak 
C) Veri araç kullanımı ile maksimum amacı 

gerçekleştirmek 

Dl Verilmiş bir amaca ulaşmak için üretimi 
artırmak 

El Verilmiş bir amaca minimum araç kullanımı 
ile ulaşmak 

14. Uluslararası ticarete açılan bir ülkenin ithalatı 
ihracatından yüksek gerçekleşmesi sonucu 
oluşan açığa ne ad verilir? 

Al Döviz açığı 
Bl Dış ticaret açığı 
CL Dış ticaret fazlası 
Dl Dış ticaret hacmi 
El Sermaye açığı 

15. Girişimcilerin mümkün olan en düşük 

fiyatlarla ve en kaliteli ürünlerle piyasaya 
girmeye çalışmalarına, dolayısıyla da her 
girişimcinin pazardaki durumunu 
iyileştirmek için verimliliği artıracak teknik 
i ler Iemeler i sağlamaya çalışmasına ne ad 
veri lir? 

A) Pozitif rekabet 
BlOlumlu rekabet 
CL Karşılıklı rekabet 
Dl Potansiyel rekabet 
El Verimli rekabet 

16. Üretim optimizasyonunun temel amacı 
aşağıdakilerden hangisi? 

A) Eldeki kıt kaynaklarla maksimum üretimi 
yapmak 

Bl Üretim faktörlerinin verimliliğini yükseltmek 
CL Maksim üretimi minimum kaynak kullanımı ile 

gerçekleştirmek 

Dl Üretim faktörlerinin dağılımını belirlemek 
El Üretim faktörlerinin kullanımını artırmak 
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17. Azgelişmişliğin tanımı dikkate alındığında 

kalkınma politikasının !!..!!. temel amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kişi başına düşen gelirin önemli ölçüde 
artırılması 

B) Enflasyonun düşürülmesi 
C) Para değerine istikrarın sağlanması 
D) Adil gelir dağılımı 
E) Piyasa dengesinin kurulması 

18. Sanayi leşme süreci nde meydana gelen 
bölgesel ekonomik farklılaşmaya ne ad veri li r? 

A) Sanayileşme oranı 

B) Sosyal ikilik 
C) Kalkınma kutupları 

D) Dışsal ekonomiler 
E) Ölçek ekonomileri 

19. Bir ekonomide bir sektörün öteki 
sektörlerden satın aldığı ara mallar (girdiler) 
toplamının, bu sektörün toplam üretimine 
oranına ne ad veril ir? 

A) Kutuplaşma oranı 

B) Önsel bağlılık oranı 
C) Uydu-bağlı sanayileşme oran i 
D) Materyal indeksi oranı 
E) Gerisel bağlılık oranı 

20. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir 
kalkınma stratejisinin elde etmeye çalıştığı 
temel amaçlardan biri değildir? 

A) ithalata rakip sanayilerin kurulması 
B) Yoksulluğun azaltılması 

C) Kaynak rezervlerinin korunması ve değerinin 
yükseltilmesi 

D) Sürdürülebilir bir nüfus artışının sağlanması 
E) Büyümenin niteliğinin değiştirilmesi 

A 4 
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21. 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) Yoksulluk sınırı 
B) Yoksulluk oranı 
C) insani yoksulluk endeksi 
D) Göreli (nispi) yoksulluk 
E) Mutlak yoksulluk 

22. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yaratılan 

gelirin yoksullar lehine yeniden paylaşımını 
öngörmektedir? 

A) insani kalkınma endeksi yaklaşımı 
B) Kalkınma ahlakı yaklaşımı 
C) Temel ihtiyaçlar yaklaşımı 
D) Yoksulluk sınırı yaklaşımı 
E) Etik kalkınma yaklaşımı 

23. Aşağıdaki ler den hangisi siyasal açıdan önem 
taşıyan planlamaamaçlarından biridir? 

A) Rekabet yapısı ile ilgili düzenlemeler 
B) Refahın maksimizasyonu 
C) işgücünün tam istihdamı 
D) Ulusal savunma ya da silahlanma amacına 

yönelik planlama 
E) Ödemeler dengesi istikrarı 

24. Yirmi ya da otuz yılı kapsayan planlara ne ad 
verilir? 

A) Emredici plan 
B) Yol gösterici plan 
C) Ulusal plan 
D) Orta vadeli plan 
E) Perspektif plan 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planı ile 
kalkı nma programı arasındaki temel farkı 

gösterir? 

Al Plan mikro ekonomik araçları, program 
makro ekonomik araçları kullanarak yapılır. 

B) Plan dar kapsamlı, program geniş 

kapsamlıdır. 

cı Plan serbest piyasa mekanizmasını, 

program ise merkezi yönetim ekonomisini 
temsil eder. 

D) Plan, tüm ekonomi dikkate alınarak 

hazırlanırken, program sadece ele alınan 
birkaç proje arasındaki koordinasyonu 
sağlamaya yöneliktir. 

E) Plan sektörelolarak hazırlanırken, program 
genel ekonomiye yöneliktir. 

26. Harrod-Oomar büyüme modeli nde, planlanan 
yatırımlarla planlanan tasarrufları eşitleyen 

büyüme oranına ne ad veri lir? 

Al Gerçekleşen büyüme oranı 
Bl Net büyüme oranı 
CL Gerekli büyüme oranı 
D) Doğal büyüme oranı 
El Potansiyel büyüme oranı 

27. Teknolojik gelişme büyüme hesaplarında 

artık veya arta kalan kısma ne ad verilir? 

Al Sermaye birikimi 
Bl Ölçeğe göre getiri 
CL Sermaye-hasıla oranı 
D) Doğal büyüme 
E) Toplam faktör verimliliği 

28. Bir ekonomide büyüme hızı yüzde 9, nüfus 
artışı oranı ise yüzde 2 olduğunda, kişi 

başına reel üretim artışı yüzde kaç olur? 

Al 2 
Bl 4 
CL 5 
D) 7 
El 9 

A 5 

29. Lucas'ın insan sermayesinin 
dayandırdığı !!..!!. önemli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işgücünün yaş düzeyi 
Bl işgücünün artış hızı 
CL işgücünün cinsiyeti 
D) işgücünün miktarı 
El işgücünün eğitim düzeyi 

A 
tanımını 

kavram 

30. Aşağıdakilerden hangisi bir malı diğer 

üreticilerden daha düşük fırsat maliyetiyle 
üretme becerisini ifade eder? 

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

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com

