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iKTisADi KALKıNMA VE BÜYÜME A 
2009 AS 3411-A 

1. Azgelişmiş bir toplumda, iktisadi ve 
sosyo-kültürel yapının değiştirilmesi ve 
yenileştirilmesini aşağıdakilerden hangisi ~ 
ın şeki lde i fade eder? 

Al Kalkınma 

Bl Büyüme 
CL ilerleme 
Dl Konjonktür 
El Modernleşme 

2. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkeleri n 
ekonomiközelliklerinden biri değildir? 

Al Tasarruf ve yatırımların düşük olması 
Bl Kişi başına gelirin düşük olması 
CL Gelir dağılım ının dengesiz olması 
Dl Nüfus artış hızının yüksek olması 
El Tüketimin bileşiminde gıda maddelerinin 

payının yüksek olması 

3. Bir ülkenin kaynaklarını (sermaye, işgücü, 
doğal kaynaklar) tam ve etkin bir biçimde 
kullanmasıyla ulaşabi leceği düzeyi gösteren 
eğriye ne ad verilir? 

Al Üretim imkanları eğrisi 
Bl Kayıtsızlık eğrisi 

CL Eş-ürün eğrisi 
Dl Maliyet eğrisi 
El Hasılat eğrisi 

4. Ekonomilerinde sanayi sektörünün daha 
egemen olduğu ülkeler için kullanılan terim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ikinci dünya ülkeleri 
Bl Gelişmekte olan ülkeler 
CL Tarım ülkeleri ya da hammadde ülkeleri 
Dl Az gelişmiş ülkeler 
El Sanayileşmiş ülkeler veya sanayi ülkeleri 

A 2 

5. Bir ülkede belli bir dönemde varolan işgücü, 
sermaye ve doğal kaynakların cari teknik 
bilgi çerçevesinde tam ve etkin bir biçimde 
elde edilebilecek gayri safi milli hasıla 

düzeyine ne ad verilir? 

Al Potansiyel GSMH 
Bl Toplam GSMH 
cı Kişi Başına GSMH 
Dl Reel GSMH 
El Fiili GSMH 

6. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmişliği 
açıklayan geleneksel iktisada dayalı yaklaşımlara 
göre, azgelişmiş ülkeler i n kalkınamamalarının 
nedenlerinden biri değildir? 

Al Girişimci eksikliği 
Bl Kıt kaynakların yanlış dağılım i 

CL Gerekli üretim teknolcjisininyokluğu 
Dl Piyasaların dar olması 
El Nüfusun fazla olması 

7. Sosyal ikilik kuramı aşağıdakilerin hangisi 
tarafından geliştirilmiştir? 

Al W eber 
Bl Boske 
CL Mrydal 
Dl Kuznets 
El Prebish 

8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, 16. ve 17. 
yüzyıllarda kapitalizmin gelişmesini 

incelerken, kapitalizmin gelişmesinde dinsel 
reformların önemli bir roloynadığını ve 
Protestan toplulukların öncülük yaptığını ileri 
sürmüştür? 

Al Rostaw 
Bl Boske 
CL Stucken 
Dl Singer 
El W eber 
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9. Rostow'un gelişme aşamaları kuramına göre, 
olgunluk dönemini geçmiş bir topluma ne ad 
verilir? 

Al Azgelişmiş toplum 
Bl Gelişmekte olan toplum 
C) Sanayi toplumu 
D) Refah toplumu 
El Gelişentoplum 

10. Yapısaıcı yaklaşım tezi kalkınma ıçın 

aşağıdakilerden hangisini öngörmemektedir? 

A) Bölgesel bütünleşmeyi 
B) Ekonomik planlamayı 
CL ithalatı yerli üretimle ikame eden bir 

sa nayileşmeyi 
Dl Devlet müdahalesini 
E) Serbest ticareti 

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

ayırmasına ne ad veri lir? 

Al Yatırım 
Bl Sermayetalebi 
CL ithalat 
D) Sermaye birikimi 
E) Sermaye ihtiyacı 

12. Emeğin sermayeye oranı sabitken, emegın 
marjinal ürününü sermayenin marjinal 
ürününden daha hızlı artıran teknik 
ilerlemeye ne ad verilir? 

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

A 3 

A 
13. Kalkınma amacına yönelik bir ekonomik 

süreç içersinde, reel gayri safi milli hasılanın 
yıldan yıla gösterdiği değişme hızına ne ad 
verilir? 

A) Kalkınma hızı 
B) Sermaye hızı 
c) Büyüme hızı 
Dl Ticaret hızı 
El Tüketim hızı 

14. Yatırımın başlaması, yani yatırım kararının 

uygulamaya geçmesi ile yatırımın 

tamamlanması (kapasite yaratması) 
arasındaki süre ile ilgili ikinci tip gecikmeye 
ne ad verilir? 

Al Yatırım kararı süresi 
Bl Yatırım süresi 
c) Yatırımın amorti süresi 
Dl Yatırımın olgunlaşma süresi 
El Yatırımın standartlaşma süresi 

15. Nurkse'e göre pazarın genişliğini belirleyen 
asıl önemli unsur aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ülke yüzölçümü 
Bl Efektif talep 
c) Verimlilik 
Dl Nüfus büyüklüğü 
El Gümrükler 

16. Aşağıdakilerden hangisi 
ülkelerdeki zorunlu tasarruf 
çeşitleri arasında~almaz? 

Al Dolaylı vergiler 
B) Dolaysız vergiler 
C) Servet vergisi 
D) Tüketim vergisi 
El Enflasyon vergisi 

azgelişmiş 

(ver g ilerne) 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Azgelişmiş ülkelerin dış 
kaynaklarına başvurmasının 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Döviz sorununu çözmek 
B) ihracat gelirini artırmak 
C) ithalatı kısmak 
D) Dış ticaret hadlerini lehe çevirmek 
E) iç tasarrufları dövize çevirmek 

finansman 
nedeni 

18. Azgelişmiş ülke hükümetlerinin ya da özel 
banka ve firmaların yurt dışından sağladıkları 
dövi z ci nsi nden dış fi nansmana ne ad ver i li r? 

A) Likidite 
B) Hibe 
C) Dış yardım 

D) Dış borç 
E) Yabancı özel sermaye 

19. iç finansman kaynaklarından birisi olan 
zorunlu tasarruflar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vergiler 
B) Özel tasarruflar 
C) iç borçlar 
D) Kamu iktisadi kuruluşları gelirleri 
E) Banka mevduatıarı 

20. Bir finansman kaynağı olarak hükümetin yol 
açtığı ve artık durdurulamayan sinsi 
enflasyon, daha hızlı ve nihayet dört nala 
(hiper) enflasyona dönüştüğünde aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi oluşmaz? 

A) Para fonksiyonlarından büyük bölümünü 
yitirir. 

B) Hükümetin parasal vergi gelirlerinde artış 
olur 

C) Paranın kabul edilmemesi ve halkın ayni 
değişime geçmesine yol açar. 

D) Para değişim aracı ve değer ölçüsü olarak 
sınırlı bir alanda kullanılır hale gelir. 

E) Memur ve işçiler daha yüksek maaş ve ücret 
taleplerini sıklaştırır. 

A 4 

A 
21. Fiyat-fiyat döngüsünün kalkınmanın 

finansmanında yararlı olabileceği öne süren 
görüşe göre başlatılan döngü, çoğu kez bizzat 
bu döngünün uyaracağı bazı güçlerin 
yardımıyla belli bir sürede kendiliğinden 

durulacaktır. Lewis'e göre bu süreç kaç 
aşamada gerçekleşir? 

A) 1 
B) 2 
c) 3 
D) 4 
E) 5 

22. Bir ekonomide Y=150 birim; g=%6 ve K=4 
(B=O,25)'tür. Yüzde 6'lık bir gelişme hızını 

sağlamak için ne kadar yatırım dolayısıyla 
tasarruf yapmak gerekı idir? 

A) 18 
B) 20 
c) 24 
D) 36 
E) 50 

23. Azgelişmiş ülkelerin demografik 
özelliklerinden biri olan yetersiz sağlık 

koşullarının belirlenmesinde yararlanılan 

göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 

A) Kamunun sağlık harcamaları 
B) Nüfusa oranla münferit hastalıklardan ve 

salgınıardan ölenlerin sayısı 
c) Kişi başına düşen kalori miktarı 
D) Hastane, çeşitli sağlık tesisleri ve tıbbi 

araştırma kurumları sayısı 
E) Doktor ve yatak sayısı 

24. Yabancı özel sermayenin yararları arasında 
yer alan iç piyasanın dinamizmine katkı, 

aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? 

A) işletme yapılarının modemizasyonunu 
sağlar. 

B) Zihniyet değişikliği ve rasyonel davranış 
eğilimlerini geliştirir. 

c) Rekabet yapısını ve sürecini iyileştirir. 
D) Piyasa ekonomisi koşullarını yaratır. 
E) Öğrenme sürecinin başarılı ve daha kısa 

sürede geçilmesini sağlar. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Bir ülkenin düşük gelir düzeyli denge 
tuzağından kurtulması ıÇı n gerekli şart 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Üretim artışının tüketim artışından yüksek 
olması 

Bl Gelir artış hızının, nüfus artış hızından yüksek 
olması 

CL Nüfus artış hızının, gelir artış hızından yüksek 
olması 

D) Nüfus artış hızının, enflasyon oranından yüksek 
olması 

El Üretim artışının enflasyon oranından yüksek 
olması 

26. Çalışmayan yaştaki nüfusun çalışan nüfusa 
oranına ne ad verilir? 

Al işgücüne katılma oranı 
Bl Bağımlılık oranı 

CL Yaş bileşimi 
Dl Optimum nüfus 
El Nüfus artış oranı 

27. Aşağıdakilerden hangisi insana yatırım 

denilen harcama türlerinden birisidir? 

Al Ticaret 
Bl Yatırım 
CL Sağlık 

Dl Dış ticaret 
El Üretim 

28. Ekonomik büyümenin gerektirdiği işgücü 

talebi ile temelde hızlı nüfus artışının besledi ği 
işgücü arzı arasındaki uyumsuzluktan 
kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Geçici işsizlik 
Bl Yapısal işsizlik 

CL Gizli işsizlik 
Dl Potansiyel işsizlik 
El Friksiyonel işsizlik 

A 5 

A 
29. iktisadi gelişme ve sanayileşme ile birlikte, 

başka bir deyişle gelir düzeyinin artması ile 
doğum oranlarının düşmesi aşağıdaki 
gerekçelerden hangisi ile açıklanamaz? 

Al Toplumsal gelişme ile birlikte yükselen 
eğitim düzeyi, aileleri çocuk yapma 
konusunda daha rasyonel davranmaya 
itmekte 

Bl Ekonomik ve sosyal gelişme ile birlikte 
çocuğun eğitim ve öteki masrafları artmakta, 
aileye daha çok masraf yüklemekte 

cı Gelir düzeyi artışı ile birlikte daha çok 
çocuğa bakabilme imkanı doğmakta 

Dl Ekonomik gelişme ile büyüyen kentleşme 

sorunları aileleri daha az çocuk yapmaya 
itmekte 

erken yaşta 

bu durum 
yapılacak çocuk 

El Eğitim süresinin uzaması, 

evlenmeyi önlemekte, 
doğurganlık döneminde 
sayısını azaltmakta 

30. Nüfus artış oranı ile ekonomik gelişme 

arasında ilişki kuran kuramı ortaya atan 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kindıeberger 
Bl Malthus 
cı Ricardo 
Dl Nurkse 
El Marks 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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