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İKTİSADI BÜYÜMENİN TANIMI
İktisadi büyüme, bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi ha-

sılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlardır.
Reel artış: Fiyat değişmelerinin etkisi giderildikten sonraki artış oranıdır.
Ekonominin üretim düzeyini gösteren kavram ise üretim imkânları eğrisidir. Üretim imkânları eğrisi 

belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilmekte, farklı malların etkin 
üretimi altında birbirlerine dönüşümünü göstermektedir. 

Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanılması ile üretilebilecek maksimum mal ve hizmetlerin para-
sal karşılığına da potansiyel GSMH denir. Bu nedenle üretim kapasitesinin tam kullanımı ile Potansi-
yel GSMH’ye ulaşılmaktadır.

Toplumun sahip olduğu sınırlı kaynakların miktarının zaman içerisinde artması, kaynakların nitelikle-
rinin zaman içerisinde iyileşmesi ve teknolojinin gelişmesi üretim imkânları eğrisini sağa kaydırmaktadır. 

Üretim imkânları eğrisi: Mevcut üretim faktörler ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde 
ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimlerini gösteren eğridir.

Üretim imkânları eğrisi dışındaki noktalarda üretimin imkânsız olduğu; eğri içindeki noktalarda atıl 
kapasite olduğu, eğri üzerindeki noktalarda ise üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanıldığı anlaşılır.

Üretim imkânları sınırı eğrisinin orijine göre iç bükey çizilmiş olması artan fırsat maliyeti ile ilgilidir. 
Artan fırsat maliyeti; Bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi-
nin gerekmesidir.

Bir ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde meydana gelir. Birincisi, tam istihdamın altında kullanılan ik-
tisadi kaynakların daha verimli kullanılmaya başlanması yoluyla büyümenin gerçekleştirilmesi; ikincisi, 
tam istihdamda kullanılan kaynak miktarına yenilerinin eklenmesi yoluyla üretimin gerçekleştirilmesidir.

Tam istihdam: Bir ekonomide mevcut tüm üretim faktörlerinin tam olarak kullanılmasıdır.
İktisadi büyüme, nitelik bakımından ortaya çıkan bir değişikliği ölçmekte, yani üretim faktörlerinden 

bir veya bir kaçının artması sonucunda meydana gelen üretim artışını ifade etmektedir.
Üretim faktörleri: Üretimi gerçekleştirmek için kullanılan işgücü, doğal kaynaklar, sermaye ve tek-

nolojidir.
Yatay eksende zamanın, dikey eksende ise reel çıktı düzeyinin bulunduğu şekilde üretimin alışılage-

len trendi çevresinde ortaya çıkan genişleme ve daralmalar konjonktürel dalgalanmaları göstermektedir. 
Bir ekonomik dalgalanma devresinde reel GSYH’nin ulaştığı en yüksek noktaya zirve, en düşük nok-

taya ise dip denir. Zirveden dibe kadar geçen dönem daralma olarak adlandırılırken ekonominin dibe 
vurduğu noktadan bir sonraki zirve noktasına kadar geçen dönem genişleme olarak adlandırılır.

Genişleme döneminde istihdam düzeyi artarken daralma döneminde istihdam düzeyi düşer. Buna 
bağlı olarak genişlemede fiili üretim potansiyel hasılanın üstüne çıkarken daralma döneminde fiili üre-
tim tam istihdam üretim hacminin altına düşer ki buna üretim açığı denir. Üretim açığı, ekonominin fi-
ili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek olan hasıla arasındaki farktır.

Genişleme döneminde yüksek bir büyüme hızına, düşen bir işsizlik ve yükselen bir enflasyon oranı 
eşlik eder. Daralma dönemindeyse aksine büyüme hızı düşerken işsizlik oranı artar ve enflasyon ora-
nı düşer.

ÜNİTE
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İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ
GAYrİSAfİ MİLLî HâSILA
Gayrisafi Millî Hâsıla (GSMH), belirli bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmet-

lerin değerinin toplamıdır. 
Nihai mal ve hizmet: Belirli bir zaman aralığında nihai (son) kullanıcısı tarafından satın alınan bir 

üründür.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ise bir ülkede belirli bir dönemde yurtiçinde üretilen nihai malların 

ve hizmetlerin piyasa değerlerinin toplamıdır.
GSYH = GSMH Net dış faktör geliri
Dış âlem faktör gelirleri; işçi dövizleri, müteşebbis gelirleri, kâr transferleri, dış borç faiz ödemeleri 

ile faiz gelirlerinden oluşur. 
Net dış faktör gelirleri ise ülkeye giren ve çıkan faktör gelirleri arasındaki farktır. GSYH nominal ve 

reel olmak üzere iki şekilde hesaplanmaktadır.
Nominal GSYH, belirli bir yıl da üretilmiş olan nihai mal ve hizmetleri o yılın fiyatları ile olan değeri-

dir. Bir başka deyişle herhangi bir t döneminde üretilen tüm malların miktarları ile o dönemdeki fiyatları-
nın çarpımlarının toplamına eşittir.

Reel GSYH, farklı dönemlerde üretilen mal ve hizmetleri aynı fiyatlarla değerlendirerek, dönemler 
arasında fiziki üretimin değişimini ölçme imkânı verir. Bir başka deyişle aynı t dönemindeki cari üretim 
miktarları baz (temel) almak bir yılın fiyatlarının çarpımlarının toplamına eşittir.

Baz yıl: Baz alınan yıla genellikle 100 değeri verilir. Bundan sonra gelen yıllar da bu 100 değerine 
göre yüzde olarak kolaylıkla hesaplanır.

GSYH deflatörü: Nominal GSYH’nın reel GSYH’ye oranıdır. Yani bir ülke vatandaşları tarafından 
üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişmeyi ölçmektedir. Deflatör ise belli bir yılda geçerli olan 
fiyatların baz yılın fiyatlarına oranını gösterir. GSYH deflatöründen yararlanılarak reel GSYH hesaplanır.
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GAYrİSAfİ YurTİÇİ HASILA’NIN HESApLANMA YÖNTEMLErİ
GSYH; üretim yöntemi, harcama yöntemi ve gelir yöntemi olmak üzere üç farklı yöntemle hesap-

lanmaktadır.
Üretim Yöntemi: Bir ekonomide bir yıl içerisinde tüm firmaların ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin 

miktarları ile bunların fiyatları çarpılarak hesaplanmaktadır. 
Harcama Yöntemi: Faktör sahiplerinin üretilen mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaların toplamın-

dan oluşmaktadır. 
Gelir Yöntemi: Üretim, mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirmek sure-

tiyle gerçekleştirildiğine göre, üretilen hâsılanın değerine, bu faktörlere emek, sermaye, girişimci ve do-
ğal kaynaklara yapılan ödemeler yoluyla da ulaşılabilir. 

GAYrİSAfİ YurTİÇİ HâSILA NELErİ ÖLÇMEz
 ➣ Piyasalara yansımayan üretim
 ➣ Nüfustaki değişmeler; 
• Kişi başına reel GSYH: Bir dönemin reel GSYH’si ülke nüfusuna bölünerek kişi başına düşen 

reel GSYH elde edilir.
 ➣ Kayıt dışı iktisadi faaliyet
• Kayıt dışı iktisadi faaliyet: Vergiler ve düzenlemelerden kaçınmak için veya üretilen mal ve 

hizmetlerin yasa dışı olması nedeniyle hükümetin denetiminden bilinçli olarak saklanan iktisadi 
faaliyetlerdir.

 ➣ Boş zaman
 ➣ Dışsallıklar

İKTİSADİ BÜYÜME HIzININ HESApLANMASI
Büyüme hızı, kısa dönem, uzun dönem ve geleceğe ilişkin büyüme hızı olarak hesaplanabilir.
Kısa Dönem
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Uzun Dönem
Reel GSYH’nin az da olsa her yıl belirli bir oranda büyümesi, zaman içerisinde büyümenin katlan-

ması anlamına gelmektedir. 
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Ekonomi her yıl sabit bir oranda büyürse (g), üretimin kaç yıl (n) içinde ikiye katlanacağı, 70, sayı-
sı büyüme hızına bölünerek (70/g) hesaplanabilir. Bu hesaplama yöntemine “70 kuralı” denilmektedir. 

Ancak sabit büyüme hızının %5 büyük olduğu durumda, üretimin iki katına çıkma süresi n
9
72=  for-

mülü kullanılarak daha doğru biçimde hesaplanır.
n

g
70=

GELEcEğE YÖNELİK
Geleceğe yönelik büyüme hızı, kalkınma planlarında ve daha çok geleceğe yönelik tahminler yapı-

lırken kullanılır. Bu hesaplama yönteminde büyümeyi belirleyen
Üç unsur bulunmaktadır,

 ➣ g = büyüme hızı
 ➣ k = sermaye/hasıla oranı
 ➣ s = marjinal tasarruf eğilimi iken büyüme hızı;
 ➣ g = s/k 

olarak ifade edilir.

Kİşİ BAşINA DÜşEN rEEL GSYH
Ekonomik refahın ölçütü olarak millî muhasebe kavramlarından elde edilen kişi başına GSYH ve ki-

şi başına millî gelir gibi kavramlar kullanılır. 
Bir ekonomideki gerçek büyüme hızını hesaplarken üretimdeki artış hızından nüfustaki değişiklikle-

rin çıkartılması en doğru yol olacaktır. Bunun için kullanılan kavram, reel GSYH’nin ülke nüfusuna bö-
lünmesi ile elde edilen kişi başına düşen reel GSYH kavramıdır.

SATINALMA GÜcÜ pArİTESİNE GÖrE GSYH
Satınalma gücü paritesi (SGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, fark-

lı para birimlerinin satınalma gücünü etkileyen bir değişim oranıdır. 
Örnek: Bir kg dana etinin fiyatı Türkiye’de 15 TL, ABD’de 20 dolar ise dana eti için 1 ABD Dolarının 
Satın Alma Gücü Paritesi SGP(Tür/ABD) = 

›ABD dolar20
15  = 0,75/Dolar

İNSANİ GELİşME İNDEKSİ
Ülkeler arası sağlıklı refah karşılaştırması yapabilmek için bir ülkede ekonomik ölçütleri geliştirme-

nin yanı sıra, o ülkenin sosyal refah ölçütlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programlarının yayımladığı raporlarda ülkeler arası gelişmişlik düzeyi-

nin sadece kişi başına düşen millî gelirdeki artışla iktisadi büyümenin ölçülmesinin doğru olmadığı, millî 
gelir yanında diğer faktörlere de sosyal faktörler gibi bakılmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir. 

İnsani Gelişme İndeksi tespit yöntemleri;
 ➣ Doğumda yaşam beklentisi
 ➣ Yetişkinlerin ortalama eğitim süresi ve çocuklar için beklenen eğitim süresi
 ➣ Satınalma gücü Paritesine göre kişi başına düşen GSYH,

İGİ = 1/3 (Ortalama yaşam beklenti indeksi) + 1/3 (Eğitim indeksi) + 1/3 (GSYH indeksi)
Bu yöntemlerin her biri için maksimum ve minimum değerler belirlenir. İGİ değeri, 0 ile 1 arasında 

değişmektedir. İndeks değerinin 1’e yaklaşması, insani gelişme performansının iyileştiğini göstermek-
tedir. İnsani Gelişme Raporu’na göre, İGİ bağlamında ülkeler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek insani 
gelişmeye sahip ülkeler olarak kategorilere ayrılır,

 ➣ İndeks Puanı 0.900 ve yukarısı: Çok yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip olan ülkeler.
 ➣ İndeks Puanı 0.800 0.899: Yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip olan ülkeler.
 ➣ İndeks Puanı 0.500 0.799: Orta düzeyde insani gelişmeye sahip olan ülkeler.
 ➣ İndeks Puanı 0.000 0.499: Düşük düzeyde insani gelişmeye sahip olan ülkeler.

Türkiye’nin 2015 İGE değeri 0.767’dir. Türkiye, yüksek insani gelişme kategorisine 188 ülke arasın-
da 71. olmuştur.

İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖzELLİKLErİ, TÜrLErİ VE ETKİLErİ
İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖzELLİKLErİ

 ➣ İktisadi büyüme rakamla ifade edilebilen yani kantitatif bir olgudur. Yıllara göre gerek büyüme 
hızında gerekse GSYH, SMH ve MG’de meydana gelen değişmeler rakamla ifade edilmektedir. 
SMH: GSMH’yi oluşturan mal ve hizmetlerin üretiminde, önceki yıllarda üretilmiş sermaye mal-
ları da kullanılır. Zaman içerisinde bu sermaye mallarında aşınma ve yıpranmalar ortaya çıkar 
ki bunlar üretilen malların değerinin bir parçasıdır. Bu aşınma payını (amortisman) GSMH’den 
çıkartarak SMH’yi elde ederiz.
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 ➣ İktisadi büyüme uzun döneme dayalı bir olgudur. 
 ➣ İktisadi büyüme nominal değil, reel (gerçek) bir artışı ifade eder. 
 ➣ İkame yatırımlarının iktisadi büyüme ile ilgisi yoktur. 
 ➣ İktisadi büyümenin gelir dağılımını iyileştirici bir özelliği yoktur. 

İKTİSADİ BÜYÜME TÜrLErİ

İktisadi büyüme türlerini dokuz grupta toplamak mümkündür;
Spontane Büyüme: Üretim faktörleri kendiliğinden harekete geçmekte ve belli oranda bir büyüme 

sağlanmaktadır. Devletin ekonomiye müdahalesi asgari düzeydedir.
Planlı Büyüme: Kıt kaynakların hangi malların üretimine ne oranda tahsis edileceği bir plan 

dâhilinde yürütülür. Amaç her alanda etkinliğin sağlanması ve verimin arttırılmasıdır.
Kapalı büyüme: Ülkenin kendi öz kaynaklarına dayanır. Amaç, dışa olan bağımlılığın yok edilmesi-

dir. Kapalı büyümede devlet ekonomiye her bakımdan müdahalede bulunur.
Açık Büyüme: Bu tür büyümede uluslararası sermaye ve emek önemli bir yer tutmaktadır. Açık bü-

yüme serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan tüm ülkelerde görülmektedir.
Durgun Büyüme: Bu tür büyümede, millî gelir artış hızı ile nüfus artış hızı birbirine eşit olduğu için 

kişi başına gelir artış hızı sıfır olmaktadır.
Üstel Büyüme: Hızı gittikçe artan büyümedir.
Biyolojik Büyüme: Canlıların büyümesinden esinlenmiştir. Yani, büyüme önce hızlı şekilde devam 

etmekte, daha sonra yavaşlamaya başlamakta ve bir yerde durmaktadır. Hatta bu noktadan sonra ge-
rileme başlamaktadır.

Dengeli Büyüme: Bu tür büyümenin en önemli özelliğini sektörler arası karşılıklı bağımlılık oluştu-
rur. Bu bağımlılık hem üretimde hem de tüketimde geçerlidir. Her üretim birimi çıktısına pazar bulmak 
zorundadır. 

Dengesiz Büyüme: Dengeli büyümenin gerçeğe uymadığı düşüncesiyle doğmuştur. Konuya ilk de-
ğinen Fransız iktisatçı F.Perroux olmuştur.

Perroux, ekonomilerin genellikle eşitsizliklerin, dengesizliklerin ve hiyerarşinin içinde bulunduğunu, 
bu özelliklerin ortadan kaldırılmaya çalışılması yerine onlardan faydalanma yoluna gidilmesinin çok da-
ha yararlı olacağını ifade etmiştir.

Birleşmiş Milletlerin 1996 yılı İnsani Kalkınma Raporu yukarıda sorgulanan konular paralelin-
de kaçınılması gereken beş kötü büyüme çeşidini şu şekilde sıralamaktadır:
İşsiz Büyüme: Ekonomilerde büyüme sağlanmakla birlikte, yeterli istihdam imkânının yaratılama-

ması nedeniyle işsizlikte artışın görülmesi hâline işsiz büyüme denir. 
Acımasız Büyüme: Bu tür büyüme sürecinde gelir dağılımı düzeltilemediği gibi daha da adalet-

siz hâle gelir. Zengin grubun gelirden aldığı pay artarken fakirlik sınırının altına itilen insan sayısı gittik-
çe artar.

Sessiz Büyüme: Büyüme sürecinde demokratik iyileşmenin sağlanamaması, bireysel hak ve öz-
gürlüklerin kötüleşmesi sessiz büyüme olarak adlandırılır.

Köksüz Büyüme: Büyüme sürecinde toplumun örf-âdet, gelenek ve göreneklerinin yozlaşması, di-
ğer bir ifade ile kültürel kimlik kaybının yaşanması hâline köksüz büyüme denir. 

Geleceksiz Büyüme: İktisadi büyümenin daha çok yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilme-
si pahasına gerçekleştirilmesidir. Gelecek nesillere bırakılacak doğa unsurlarının yok edilmesi, her tür-
lü kirliliğe büyüme adına göz yumulması, çevrenin hiçe sayılması benzeri birçok kötü örnek son yıllarda 
çevreci ya da sürdürülebilir büyüme-kalkınma gibi yeni oluşumları gündeme taşımıştır.

İyi büyüme;
 ➣ İstihdamı teşvik eden,
 ➣ Bireye kendi kaderi üzerinde karar verme ve denetleme şansı veren,
 ➣ Refah artışını adil biçimde dağıtan,
 ➣ Toplumsal iş birliği ve uyumu sağlayan,
 ➣ Beşeri gelişmenin geleceğini koruyacak özelliklere sahip olandır.

SÜrDÜrÜLEBİLİr BÜYÜME
Ekonomilerde önemli olan büyümeyi daha da önemlisi sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmektir. 

Sürdürülebilir büyüme, fiyat istikrarının bozulmadığı, ekonomik göstergeler ile makroekonomik den-
gelerin uyumlu olduğu, potansiyel büyüme seviyesine yakın büyüme oranlarının kalıcı olarak sağlandı-
ğı iktisadi büyümeyi ifade eder. 
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Sürdürülebilir ve yüksek bir büyümeyi sağlayabilmek için gerekli unsurlar;
 ➣ Makroekonomik istikrar
• Fiyat istikrarı
• Sürdürülebilir kamu finansmanı

 ➣ Yapısal reformlar
• Sosyal güvenlik reformu
• Vergi reformu
• İş gücü piyasasına yönelik düzenlemeler
• Eğitim reformu
• Enerji piyasasına yönelik düzenlemeler
• Rekabet ortamı

 ➣ İyi yönetim
• Siyasi istikrar
• Hukukun üstünlüğü
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik
• Mevzuat ve düzenlemelerin etkinliği
• Devlet hizmetlerinin kalitesi
• Yolsuzlukların önlenmesi

BÜYÜME VE KALKINMA
İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA AYrIMI
İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma ve iktisadi gelişme kavramları gerek yazı gerekse konuşma di-

linde çoğu kez aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak her ne kadar bu kavramlar birbirinin yerine kulla-
nılıyorsa da farkı ayırt etmek gerekir.

Kalkınma: Bir toplumda ekonomik toplumsal ve siyasal alanda arzu edilen her türlü değişme ve ge-
lişmedir.

İktisadi büyümeden farklı olarak ekonomik kalkınma beş öğeyi bir araya getirmelidir;
 ➣ Kendi kendisini sürdürebilen büyüme,
 ➣ Üretim kalıplarında yapısal değişim,
 ➣ Teknolojik ilerleme,
 ➣ Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme,
 ➣ İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirmeler,

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma ya da iktisadi gelişme arasındaki farkı en tutarlı şekilde ortaya 
koyan iktisatçı 1944 yılında Alfred Amonn (1883-1962) olmuştur. 

İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklılıklar şu şekilde ortaya konabilir,
 ➣ Bu ayrıma göre büyüme zengin ülkeler için geçerliyken kalkınma fakir ülkeler için geçerlidir.
 ➣ Büyüme genellikle endojen değişkenlerin etkisiyle gerçekleşen bir süreç olarak kabul edilirken 
kalkınma exojen değişkenlerin uyardığı bir süreç olarak kabul edilir. 

Endojen Değişken: İçsel değişken olarak ta ifade edilen, değeri modelin içerisinde belirlenip açık-
lanan değişkendir.

Exojen Değişken: Dışsal değişken olarak ta ifade edilen, değeri modele dışardan verilen değiş-
kendir.

 ➣ İktisadi büyüme ise hem makro hem de mikro özelliklere sahiptir. 
 ➣ Büyüme, iktisat teorisi, kalkınma ise daha çok iktisat politikası kapsamında yer alır,
 ➣ İktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkilerin farklılık boyutu dışında birbirini tamamlama ya 
da etkileme boyutu da vardır.

İKTİSADİ BÜYÜME, KALKINMA VE GELİr DAğILIMI
Gelir dağılımının ölçüsü olarak kullanılan Lorenz Eğrisi, gelir dağılımındaki eşitsizliği grafiksel olarak 

göstermede kullanılır. Eğrinin dikey ekseninde hane halklarının elde ettikleri gelirin birikimli yüzde pay-
ları, yatay ekseninde ise hane halkları nüfusunun birikimli yüzde payları yer alır.

Millî gelirin bütün kişilere eşit bir şekilde dağıtıldığı, yani hane halklarının nüfus içindeki yüzde payla-
rının gelirden aldıkları yüzde paylara eşit olduğu noktalardan oluşan doğruya “Mutlak Eşitlik Eğrisi” denir. 

Lorenz eğrisi Gini Katsayısının hesaplanmasında da kullanılmaktadır. 
Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değişmektedir. 0 değeri tam eşitliği, 1 değeri tam eşitsizliği göstermek-

tedir. Gini katsayısının 0,20’nin altında olması düşük eşitsizliği; 0,20 0,50 arasında olması orta düzeyde 
eşitsizliği; 0,50’nin üzerinde olması ise yüksek eşitsizliği ifade eder.

Gini katsayısı: Gelir dağılımı adaletini ölçmede kullanılan bir ölçüdür ve 0 ile 1 arasında değer alır. 
Gini katsayısının, sıfıra yaklaşması gelir dağılımının daha adil olduğu, bire yaklaşması ise gelir dağılımı-
nın adaletsiz olduğu anlamına gelmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi bir malın daha 
fazla üretilmesi için diğer maldan artan 
miktarlarda vazgeçilmesini ifade etmek-
tedir? 

A) Artan fırsat maliyeti 
B) Sabit fırsat maliyeti 
C) Azalan fırsat maliyeti 
D) Artan marjinal ikame oranı 
E) Azalan marjinal ikame oranı  

AÇIKLAMA
Bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan 
artan miktarda vazgeçilmesinin gerekmesi artan 
fırsat maliyeti ile ifade edilir. 

YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

2. Ekonominin fiili hasılası ile mevcut kay-
nakların tam istihdam edilmesiyle üreti-
lebilecek olan hasıla arasındaki farka ne 
ad verilir?

A) Üretim açığı
B) Artan fırsat maliyeti
C) Bütçe açığı
D) Tam istihdam
E) Üretim faktörleri

AÇIKLAMA
Üretim açığı, ekonominin fiili hasılası ile mevcut 
kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebile-
cek olan hasıla arasındaki farktır.

YANIT: A

3. Aşağıdakilerden hangisi dış alem faktör 
gelirleri arasında yer almaz? 

A) İşçi dövizleri 
B) Müteşebbis gelirleri 
C) Kâr transferi 
D) Dış borç faiz ödemeleri 
E) Kamu harcamaları  

AÇIKLAMA
Dış âlem faktör gelirleri; işçi dövizleri, müteşebbis 
gelirleri, kâr transferleri, dış borç faiz ödemeleri ile 
faiz gelirlerinden oluşur.

YANIT: E

4. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın 
alınabilmesi için gereken ulusal para tu-
tarlarının oranı şeklinde yapılan hesapla-
maya ne ad verilir? 

A) Satın alma gücü paritesi 
B) 70 kuralı 
C) GSYH hesaplaması 
D) GSMH hesaplaması 
E) Ekonomik dalgalanma oranı  

AÇIKLAMA
Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilme-
si için gereken ulusal para tutarlarının oranı şek-
linde yapılan hesaplamaya satın alma gücü pari-
tesi denir. Satınalma paritesinin GSYH hesapları-
na göre üstün yanı, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi 
farklılıklarını ortadan kaldırmasıdır.

YANIT: A
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5. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin özellikleri arasında yer almaz? 

A) İktisadi büyüme rakamla ifade edilebilen 
kantitatif bir olgudur.

B) İktisadi büyüme uzun döneme dayalı bir 
olgudur. 

C) İktisadi büyüme nominal bir artışı ifade 
eder. 

D) İkame yatırımlarının iktisadi büyüme ile 
ilişkisi yoktur. 

E) İktisadi büyümenin gelir dağılımını iyileş-
tirici bir özelliği yoktur.

AÇIKLAMA
İktisadi büyümenin özellikleri; 
• İktisadi büyüme rakamla ifade edilebilen kanti-

tatif bir olgudur. 
• İktisadi büyüme uzun döneme dayalı bir olgu-

dur. 
• İktisadi büyüme nominal değil reel bir artışı ifa-

de eder. 
• İkame yatırımların iktisadi büyüme ile ilgisi 

yoktur. 
• İktisadi büyümenin gelir dağılımını iyileştirici 

bir özelliği yoktur
YANIT: C

6. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde eko-
nomik performansın asıl ölçüsü olarak 
kullanılır? 

A) GSMH 
B) Milli Gelir 
C) GSYH 
D) SMH
E) Net faktör gelirleri 

AÇIKLAMA
Günümüzde ekonomik performansın asıl ölçüsü 
olarak GSYH kullanılır. 

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

7. Aşağıdakilerden hangisi, reel gayri safi 
yurtiçi hasıla hesaplanırken ölçülemeyen 
faaliyetlerden biridir?

A) Harcamalar
B) Boş zaman
C) Gelir
D) Üretim artışı
E) Kayıt altındaki faaliyetler

AÇIKLAMA
GSYH hesaplanırken ölçülemeyen faaliyetler şun-
lardır; 
• Piyasalara yansımayan üretim 
• Nüfustaki değişmeler 
• Kayıt dışı iktisadi faaliyet 
• Boş zaman 
• Dışsallıklar

YANIT: B
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8. Büyümenin hızlı bir şekilde devam etti-
ği, daha sonra yavaşlamaya başladığı bir 
yerde durduğu büyüme modeli aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Üstel büyüme
B) Durgun büyüme
C) Biyolojik büyüme
D) Dengesiz büyüme 
E) Kapalı büyüme

AÇIKLAMA
Büyümenin önce hızlı bir şekilde devam ettiği, da-
ha sonra yavaşlamaya başladığı ve bir yerde dur-
duğu büyüme modeline biyolojik büyüme denir. 

YANIT: C

9. Dengeli büyümenin gerçeğe uymadığı dü-
şüncesiyle ortaya atılan büyüme modeli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık büyüme
B) Dengesiz büyüme
C) Spontane büyüme
D) Durgun büyüme
E) Planlı büyüme

AÇIKLAMA
Dengeli büyümenin gerçeğe uymadığı düşünce-
siyle ortaya atılan büyüme modeli dengesiz bü-
yümedir. 

YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir büyüme-
nin sahip olduğu özellikler arasında yer 
almaz? 

A) İstihdamı teşvik etmelidir. 
B) Bireysel hak ve özgürlükleri sınırlandır-

malıdır. 
C) Refah artışını adil biçimde dağıtmalıdır. 
D) Toplumsal iş birliği ve uyum sağlamalıdır. 
E) Beşeri gelişmenin geleceğini korumalı-

dır. 

AÇIKLAMA
İyi bir büyümenin sahip olduğu özellikler: 
• İstihdamı teşvik eden, 
• Bireye kendi kaderi üzerinde karar verme ve 

denetleme şansı veren, 
• Refah artışını adil biçimde dağıtan, 
• Toplumsal işbirliği ve uyumu sağlayan, 
• Beşeri sermayenin geleceğini koruyacak özel-

likte olmalıdır. 
YANIT: B

11. Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının 
bozulmadığı, ekonomik göstergeler ile 
makro, ekonomik dengelerin uyumlu ol-
duğu, potansiyel büyüme seviyesine ya-
kın büyüme oranlarının kalıcı olarak sağ-
landığı iktisadi büyümeyi ifade eder?

A) Sesiz büyüme
B) Dengeli büyüme
C) Planlı büyüme
D) Sürdürülebilir büyüme
E) Biyolojik büyüme

AÇIKLAMA
Sürdürülebilir büyüme; fiyat istikrarının bozul-
madığı, ekonomik göstergeler ile makroekonomik 
dengelerin uyumlu olduğu, potansiyel büyüme se-
viyesine yakın büyüme oranlarının kalıcı olarak 
sağlandığı iktisadi büyümeyi ifade eder. 

YANIT: D
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12. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
den farklı olarak ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirmesi gereken unsurlardan bi-
ri değildir? 

A) Kendi kendisini sürdürebilen büyüme 
B) Üretim kalıplarında yapısal değişim 
C) Teknolojinin sabit kalması 
D) Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme 
E) İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirme-

ler 

AÇIKLAMA
İktisadi büyümeden farklı olarak ekonomik kalkın-
manın gerçekleştirmesi gereken unsurlar 
• Kendi kendisini sürdürebilen büyüme, 
• Üretim kalıplarında yapısal değişim, 
• Teknolojik ilerleme, 
• Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme
• İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirmeler

YANIT: C

13. Aşağıdakilerden hangisi Gini katsayısı ile 
ilgili yanlış bir ifadedir? 

A) Gelir dağılım adaletini ölçmede kullanı-
lan bir ölçüdür. 

B) 0 ile 1 arasında değer alır. 
C) Lorenz eğrisi kullanılarak hesaplanır
D) Gini katsayısının sıfıra yaklaşması gelir 

dağılımının daha adaletsiz olduğu anla-
mına gelmektedir. 

E) Gini katsayısının bire yaklaşması gelir 
dağılımının daha adaletsiz olduğu anla-
mına gelmektedir.

AÇIKLAMA
Gini katsayısının hesaplanmasında Lorenz eğri-
si kullanılır. Gini katsayısı gelir dağılım adaletini 
ölçmede kullanılan bir ölçüdür ve 0 ile 1 arasın-
da değer alır. Gini katsayısının, sıfıra yaklaşma-
sı gelir dağılımının daha adil olduğu, bire yaklaş-
ması ise gelir dağılımının adaletsiz olduğu anlamı-
na gelmektedir.

YANIT: D

14. Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve kal-
kınma arasındaki farklılıklardan biri değil-
dir? 

A) Büyüme fakir ülkeler için, kalkınma zen-
gin ülkeler için geçerlidir.

B) Büyüme endojen değişkenlerin kalkınma 
exojen değişkenlerin etkisiyle gerçekle-
şen bir süreçtir. 

C) Kalkınma makro ve değişken bir süreçtir. 
Büyüme ise hem makro hem de mikro 
özelliklere sahiptir. 

D) Büyüme iktisat teorisi, kalkınma ise ikti-
sat politikası kapsamında yer alır. 

E) İktisadi büyüme ve kalkınma arasında 
birbirini tamamlamaya da etkileme boyu-
tu vardır.

AÇIKLAMA
İktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki farklılıkla-
rı şu şekilde ortaya konabilir; 
• Büyüme zengin ülkeler için kalkınma fakir ül-

keler için geçerlidir. 
• Büyüme endojen değişkenlerin, kalkınma exo-

jen değişkenlerin etkisiyle gerçekleşen bir sü-
reçtir. 

• Kalkınma makro ve değişken bir süreçtir. Bü-
yüme ise hem makro hem de mikro özelliklere 
sahiptir. 

• Büyüme iktisat teorisi, kalkınma ise iktisat poli-
tikası kapsamında yer alır. 

• İktisadi büyüme ve kalkınma arasında birbirini 
tamamlama ya da etkileme boyutu vardır.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Mevcut üretim faktörleri ve üretim tekno-
lojisi veri iken belirli bir dönemde ekono-
minin maksimum düzeyde üretebileceği 
çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye 
ne ad verilir? 

A) Lorenz eğrisi 
B) Laffer eğrisi 
C) BP eğrisi 
D) Üretim imkânları eğrisi 
E) Talep eğrisi

2. Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanıl-
ması ile üretilebilecek mal ve hizmetlerin 
parasal karşılığına ne ad verilir? 

A) GSMH deflatörü 
B) Reel GSMH 
C) Potansiyel GSMH
D) Fiili GSMH
E) Ekonomik dalgalanma

3. Üretim imkânları sınırı eğrisinin orijine 
göre içbükey çizilmiş olması aşağıdaki-
lerden hangisi ile açıklanır? 

A) Sabit fırsat maliyeti 
B) Azalan marjinal fayda 
C) Azalan fırsat maliyeti 
D) Artan marjinal fayda 
E) Artan fırsat maliyeti 

4. Yatay eksende zamanın dikey eksende 
ise reel çıktı düzeyinin bulunduğu bir çi-
zimde üretimin alışılagelen trendi çerçe-
vesinde ortaya çıkan genişleme ve daral-
malara ne ad verilir? 

A) İktisadi kalkınma 
B) Ürün yaşam döngüsü 
C) Konjonktürel dalgalanmalar 
D) IS LM modeli 
E) İktisadi büyüme 

5. Belirli bir ülkede belirli bir dönemde üreti-
len tüm nihai mal ve hizmetlerin değerinin 
toplamına ne ad verilir? 

A) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
B) Net Milli Hasıla 
C) Gayrisafi Milli Hasıla 
D) Net dış faktör geliri
E) Milli gelir 

6. Bir ülkede belirli bir dönemde yurtiçinde 
üretilen nihai malların ve hizmetlerin pi-
yasa değerlerinin toplamına ne ad verilir? 

A) Gayrisafi Milli Hasıla 
B) Net dış faktör geliri 
C) Milli gelir 
D) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
E) Net milli hasıla

7. Belirli bir yılda üretilmiş olan nihai mal ve 
hizmetlerin o yılın fiyatları ile olan değeri-
ne ne ad verilir? 

A) Reel GSYH 
B) Potansiyel GSYH 
C) Nominal GSYH 
D) GSYH Deflatörü 
E) Fiyat endeksi

8. Devletin ekonomiye müdahalesinin asga-
ri düzeyde olduğu ve üretim faktörlerinin 
kendiliğinden harekete geçmesiyle bel-
li bir oranda büyüme sağlandığını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Planlı büyüme
B) Kapalı büyüme
C) Durgun büyüme 
D) Spontane Büyüme 
E) Biyolojik Büyüme 
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9. Aşağıdakilerden hangisi kişi başına gelir 
artışının gerçekleşmediği yani milli gelir 
artışının nüfus artış hızı ile birbirine eşit 
olduğu büyüme türü aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Açık büyüme 
B) Durgun büyüme 
C) Dengeli büyüme 
D) Biyolojik büyüme 
E) Dengesiz büyüme 

10. Hızı gittikçe artan büyümeye ne ad verilir? 

A) Kapalı büyüme 
B) Açık büyüme 
C) Spontane büyüme
D) Planlı büyüme 
E) Üstel büyüme 

11. Uluslararası sermaye ve emeğin önemli 
bir yer tuttuğu serbest piyasa ekonomisi-
ni benimsemiş olan tüm ülkelerde görü-
len büyüme modeli aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Kapalı büyüme 
B) Biyolojik büyüme
C) Açık büyüme
D) Üstel büyüme 
E) Dengeli büyüme

12. Ekonomilerde büyüme sağlanmakla bir-
likte, yeterli istihdam imkânının yaratıla-
maması nedeniyle işsizlikte artışın görül-
mesi haline ne ad verilir? 

A) İşsiz büyüme 
B) Acımasız büyüme
C) Sessiz büyüme
D) Köksüz büyüme
E) Geleceksiz büyüme

13. Büyüme sürecinde demokratik iyileşme-
nin sağlanamaması, bireysel hak ve öz-
gürlüklerin kötüleşmesine ne ad verilir? 

A) Köksüz büyüme 
B) Geleceksiz büyüme 
C) Sessiz büyüme
D) Acımasız büyüme
E) İşsiz büyüme

14. Büyüme sürecinde toplumun örf adet, ge-
lenek ve göreneklerinin yozlaşması, diğer 
bir ifade ile kültürel kimlik kaybının ya-
şanması haline ne ad verilir? 

A) Acımasız büyüme
B) Sessiz büyüme
C) Geleceksiz büyüme 
D) İşsiz büyüme 
E) Köksüz büyüme 

15. İktisadi büyümenin daha çok yenileneme-
yen doğal kaynakların tüketilmesi pahası-
na gerçekleştirilmesine ne ad verilir? 

A)  Köksüz büyüme 
B) Sessiz büyüme
C) Geleceksiz büyüme
D) İşsiz büyüme
E) Acımasız büyüme
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Mevcut üretim faktörleri ve üretim tekno-
lojisi veri iken belirli bir dönemde ekono-
minin maksimum düzeyde üretebileceği 
çeşitli ürün bileşimlerini gösteren eğriye 
üretim imkânları eğrisi denir. 

2. C Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanıl-
ması ile üretilebilecek mal ve hizmetle-
rin parasal karşılığına potansiyel GSMH 
denir. 

3. E Üretim imkânları sınır eğrisinin orijine gö-
re içbükey çizilmiş olması artan fırsat 
maliyeti ile açıklanır. 

4. C Yatay eksende zamanın dikey eksende 
ise reel çıktı düzeyinin bulunduğu bir çi-
zimde üretimin alışılagelen trendi çerçe-
vesinde ortaya çıkan genişleme ve daral-
malara konjonktürel dalgalanmalar denir.

5. C Belirli bir ülkede belirli bir dönemde üre-
tilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeri-
nin toplamına gayrisafi milli hasıla de-
nir.

6. D Bir ülkede belirli bir dönem yurtiçinde 
üretilen nihai malların ve hizmetlerin pi-
yasa değerinin toplamına gayrisafi yur-
tiçi hasıla denir.

7. C Belirli bir yılda üretilmiş olan nihai mal ve 
hizmetlerin o yılın fiyatları ile olan değeri-
ne nominal GSYH denir.

8. D Devletin ekonomiye müdahalesinin as-
gari düzeyde olduğu ve üretim faktörle-
rinin kendiliğinden harekete geçmesiy-
le belli bir oranda büyüme sağlandığını 
ifade eden kavrama spontane büyüme 
denir.

9. B Kişi başına gelir artışının gerçekleşmedi-
ği yani milli gelir artışının nüfus artış hı-
zı ile birbirine eşit olduğu büyüme türüne 
durgun büyüme denir.

10. E Hızı gittikçe artan büyümeye üstel büyü-
me denir.  

11. C Uluslararası sermaye ve emeğin önemli 
bir yer tuttuğu, serbest piyasa ekonomisi-
nin benimsenmiş olan tüm ülkelerde gö-
rülen büyüme modeli açık büyüme dir.

12. A Ekonomilerde büyüme sağlanmakla bir-
likte, yeterli istihdam imkânının yaratıl-
maması nedeniyle işsizlikte artışın görül-
mesi haline işsiz büyüme denir. 

13. C Büyüme sürecinde demokratik iyileşme-
nin sağlanamaması, bireysel hak ve öz-
gürlüklerin kötüleşmesine sessiz büyü-
me denir. 

14. E Büyüme sürecinde toplumun örf-adet, 
gelenek ve göreneklerinin yozlaşması, 
diğer bir ifade ile kültürel kimlik kaybının 
yaşanması haline köksüz büyüme de-
nir. 

15. C İktisadi büyümenin daha çok yenilene-
meyen doğal kaynakların tüketilmesi pa-
hasına gerçekleştirilmesine geleceksiz 
büyüme denir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Büyümenin ekonomik ve ekonomik 
dışı faktörleri, iktisadi büyüme aşamaları ve büyümenin sınırları iyi öğ-
renilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 - 5 1 - 2

Üretim Fonksiyonu
Üretim teknolojisi sabitken, belirli bir süre içerisinde kullanılan çeşitli üretim faktörlerinin miktarları ile 

bu süre içerisinde üretilebilen ürünün maksimum miktarı arasındaki ilişkidir. 
Amerika’lı İktisat tarihçisi Walt W.Rostow’un 1960 yılında yazdığı ‘‘İktisadi Büyümenin Aşamaları’’ 

adlı kitabına göre dünya üzerindeki her toplum gelişme sürecinde özellikleri birbirinden farklı beş aşa-
madan geçecektir. Bugünün gelişmiş ülkeleri bu aşamaları tarihsel süreç içinde kısmen yaşamışlardır. 
En son, yani en gelişmiş aşamaya ulaşan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir.

Roma Kulübü’nün 1972 yılında “Büyüme’nin Sınırları” başlıklı raporunda nüfus artışı ve ekonomik 
gelişme azalmadıkça, doğal kaynaklar, içilebilir su ve temiz hava ihtiyacını dünyanın sağlayamayaca-
ğı ileri sürülmüştür. Nüfus baskısı, çevre kirliliği ve kaynakların tükenmesi iktisadi büyümeyi sınırlandı-
ran faktörlerdir.

İKTİSADİ BÜYÜMEYİ BELİrLEYİcİ fAKTÖrLEr
Uzun vadeli bir süreç olarak ifade edilen iktisadi büyüme, üretim faktörlerinin tam olarak kullanılma-

sı durumunda üretilebilecek maksimum mal ve hizmet miktarının parasal karşılığı olarak tanımlanan po-
tansiyel GSYH’nın hangi etkenlerce belirlendiği ve bu etkenlerin hangilerinin büyüme sürecinde daha bü-
yük bir öneme sahip olduğu gibi konularla ilgilenir. İktisadi Büyümenin Belirleyici Faktörlerini iki grup al-
tında inceleyebiliriz. İktisadi büyümenin ekonomik faktörleri ve iktisadi büyümenin ekonomi dışı faktörleri.

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKoNoMİK fAKTÖrLErİ
İktisadi büyümenin belirleyici ekonomik faktörlerini; İşgücü, Sermaye birikimi, Doğal kaynaklar ve coğ-

rafya, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, girişimcilerin organizasyon faaliyetleri ve yapısal değişikliklerdir.
İşgücü

 ➣ İşgücü ya da insan kaynakları ekonomik gelişme sürecinin iktisadi büyümenin belirleyici faktörleri 
içinde ilk sıralarda yer alır. 

 ➣ Bir ülkede ya da işletmede, üretime ya da herhangi bir işe katılan İnsanların veya iş görenlerin 
bir işte ortaya koydukları bedensel ve düşünsel (zihinsel) çabalara emek veya işgücü adı verilir. 

 ➣ Emek insanın hem fiziki hem de zihinsel çabasını ifade etmesinden dolayı, emek toplumdaki bi-
reylerin kabiliyetleri, eğitimleri ve öğretimleri dahil olmak üzere, fiziki ve entelektüel hizmetlerinin 
tamamını içermektedir. 

 ➣ Emeklerini arz ederek elde ettikleri gelire ücret denir.
İşgücü Arzı
Bir ülkede ekonomik faaliyetlere katılmak üzere işgücü (emeğini) arz edenlerin toplamını gerek in-

san sayısı, gerek çalışma saatleri yönünden ifade eden bir kavramdır.
İşgücü arzı, çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. Nüfus artışı, arz yönünde üretim sü-

recinde istihdam için yeni işgücünü arttırırken, talep yönünden ise tüketimi artırmaktadır. Nüfus artışı 
ile birlikte ortaya çıkan işgücü artışı, emeğin marjinal verimliliğini, ortalama verimlilikten daha hızlı art-
tırdığı sürece; yani azalan verimler kanunu işlemeye başlayıncaya kadar iktisadi büyümeyi olumlu et-
kileyecektir.

İKTİSADİ BÜYÜMEYİ BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER,  
AŞAMALAR VE SINIRLAR 2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Azalan Verimler Kanunu
Diğer üretim faktörleri miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının artırılma-

sı durumunda her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığı durumu ifade eder.
Sermaye Birikimi
Sermaye doğada serbest biçimde bulunmayan fakat insan tarafından üretilmiş üretim araçları olarak 

tanımlanmaktadır. Bunlar üretimin artmasına büyük katkısı olan aletler, makineler, ulaşım sistemleri ve 
araçları, sanayi gereçleri, fabrika ve donanım fiziki sermayenin bir çeşidini oluşturmaktadırlar.

Sermaye birikimi, kendi kendini besleyen kümülatif (gittikçe artan) bir süreçtir. İyi bir sermaye biriki-
mi süreci iç içe geçmiş üç aşamadan oluşur;

 ➣ Ekonomideki tasarruf oranlarının büyüklüğü ve sermaye birikimi için bu oranların artırılmasının 
gerekliliği,

 ➣ Ülkede finans ve kredi kurumlarının varlığı ve bunların ihtiyaç duyulan hallerde kredi üretme 
becerisi,

 ➣ Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesini sağlayacak olan başarılı girişimci gurubun varlığı.
İnsan kaynaklarına yapılan ve işgücünün niteliğini artıran yatırımlar, beşeri sermaye yatırımları ola-

rak adlandırılır.
Beşeri Sermaye
Üretime katılan işgücünün sahip olduğu ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına 

imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler olarak tanımlanmaktadır.
Doğal Kaynaklar ve Coğrafya
Bir ülkenin bulunduğu coğrafya büyüme süreci açısından oldukça önemlidir. Coğrafya aynı zaman-

da sahip olunan doğal kaynaklarında belirleyicisi durumundadır. Ekonomik anlamdaki doğal kaynak-
lar, sahip olunan toprak büyüklüğü toprağın verimliliği, orman varlığı, iklim, su kaynaklarının zenginliği, 
denize yakınlık ve deniz kaynaklarıdır.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan doğal kaynaklar, yenilenebilen ve yenilenemeyen bi-
çimde doğada bulunmakta ve iktisadi büyüme sürecinde bir üretim faktörü olarak yer almaktadır. Su ha-
va, toprak ve ormanlar yenilenebilen doğal kaynak, buna karşılık mevcut rezervleri hızla azalan fosil 
kaynaklar (petrol, doğalgaz, kömür vb.) ve madenler (demir, altın, gümüş, bor vb.) yenilenemeyen do-
ğal kaynak olarak bilinmektedir.

Doğal Kaynaklar
Doğada bulunan ve insan gereksinimlerini karşılayacak bir şekilde kullanılabilen veya kullanılmaya 

hazır olan varlıkların bütününü iade eder. Doğada bulunan tüm varlıklar; toprak, su, madenler, orman ve 
hayvan varlıklarıdır. Doğal kaynak büyüme ilişkisinde önemli olan doğal kaynağın çokluğu ya da azlığı 
değil mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
İktisadi büyümenin belirleyici faktörlerinden önemi giderek artan teknoloji, bir mal ve ya hizmetin üre-

timinde gerekli bilgi, organizasyon, üretim teknikleri bütünü biçiminde tanımlanmaktadır. Teknolojik ge-
lişme, daha büyük miktarlarda çıktının elde edilmesine veya belli bir kaynaktan daha üstün kaliteli mal 
veya hizmetin üretilmesine olanak sağlayan çeşitli bilgilerin ortaya çıkmasıdır.

Teknoloji bilimin uygulamacı yönüdür. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, toplumların 
kültürel, ekonomik ve siyasi yapılarını birlikte etkilemektedir.

İktisatçılar, teknolojik gelişmeyi sanayi devrimiyle birlikte yeni buluşların hız kazanması üzerine in-
celemeye almışlar ve iktisadi büyüme üzerine etkisine dikkat çekmişlerdir. İktisat kuramında teknolojik 
gelişmenin içselleştirilmesine yönelik çabaların çıkış noktası Schumpeter olmuştur. Yenilikler ve bun-
ların kalkınma süreçlerine etkisi konusu, Schumpeter’le birlikte ekonomik kalkınma kuramları içinde çok 
önemli bir yere sahip hale gelmiştir. Marx ve Schumpeter, yeniliklerin kapitalist ekonomide rekabetçi 
üstünlüğün başında yer aldığını ifade etmişler ve teknolojik gelişmenin kalkınma süreçlerine olan etkisi-
ni ele alan öncüleri olmuştur.

Kuznets’e göre, iktisadi büyüme sürecinde teknolojik gelişmenin beş faklı şekilde kendini hissettir-
diğine dikkat çekmektedir. Bunlar; bilimsel alanda yapılan yeni keşifler, icatlar, buluşlar, iyileştirmeler ve 
buluşların firmalar tarafından yaygın bir şekilde kullanımı konusunda gösterilen başarılardır. Ayrıca Kuz-
nets az gelişmiş ülkelerin üretim kapasitelerini artırabilmelerinin yolunun kısa vadede teknoloji ithal et-
mekten geçtiğini, uzun vadede ise kendi teknolojilerini geliştirme adına AR-GE faaliyetlerine önem ver-
meleri gerektiğini vurgulamaktadır.
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AR-GE, Kişinin toplumun ve kültürün bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol 
açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar.

AR-GE
Eğitim bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle 

yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, sü-
reç ve hizmetler oluşturmak ve ya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır.

Girişimcilik ve Organizasyon
Organizasyon girişimcilerin üretim faktörlerini bir araya getirip üretim sürecini başlatmaları ya da üre-

tim sürecinde, üretim faktörlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıran düzenlemelerdir. Organizasyon, mü-
teşebbis konumundaki girişimcilerin ilgi alanındaki görevlerden biridir. Girişimciler, sıra dışı özelliklerle 
donatılmamış ancak her durumu fırsata dönüştürmeyi başarmak için risk alan ekonomik liderlerdir. Yeni 
mal üretme arayışları, yeni teknoloji kullanımı, yeni kaynak arzı, sahip olunan makine-ekipman ve teç-
hizatın ergonomik hale dönüştürülmesi gibi verimlilik artışı sağlayan uygulamalar girişimcilerin yapaca-
ğı organizasyon örneklerindendir.

Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler iktisadi büyüme sürecini hızlandırabilmek için girişim-
ciliği desteklemeleri gerekmektedir. Bu destekler;

 ➣ Piyasaların genişletilmesi
 ➣ Kurumsal düzenlemelerin yapılması
 ➣ Tekelci yapı ile mücadele
 ➣ Mülkiyet hakkını koruyucu düzenlemelerin yapılması
 ➣ Çıkartılan yasaların etkin bir şekilde uygulamaya konulması
 ➣ Teknoloji transferi gerçekleştrilmeli
 ➣ Faktör hareketlerine hız kazandırılmalı

Yapısal Değişiklikler
Yapısal değişiklik, bir ülkede hem ekonomik hem de sosyo-kültürel ve toplumsal alanda yaşanan 

değişimdir. Değişim sonucunda ülkede istihdam imkânlarının artması, işgücünün ve sermayenin verim-
liliğinin yükselmesi, yeni kaynakların yaratılması ve teknolojinin iyileştirilmesi gibi olumlu gelişmeler ya-
şanır.

Yapısal değişim aynı zamanda kurumsal değişimi de içerir. Kurum bireyler veya insan toplulukla-
rı arasındaki davranışsal ilişkileri düzenleyen kurallar dizisi olarak tanımlanır. Bu çerçevede, bir ülkenin 
kültürü, sosyal ve dinsel davranışları, özel ve kamusal gelenekleri, siyasal ortam, ulusal ve uluslararası 
gelenekleri ve bunlar arasında yürütülen ilişkiler ağı bir ülkenin kurumsal yapısını oluşturur.

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKoNoMİ DIşI fAKTÖrLErİ
Sosyal Faktörler
Sosyal davranışlar, değerler ve sosyal kurumlar ekonomik gelişmenin belirleyici faktörlerindendir. 

Yeni tekniklerin geliştirilmesi, ticari sınıfın doğması sürekli olarak değişimi arzu eden bir toplumsal yapı 
daha çok kazanma, tasarruf etme ve harcama davranışları içerisi ne girer ve bu da iktisadi gelişmedir.

İktisadi büyümenin başarılması sürecinde sosyal faktörlerin harekete geçirilmesi eğitimle sağlana-
bilir.

Siyasal ve Yönetimsel Faktörler
Siyasal ve yönetimsel faktörler modern ekonomik büyüme üzerinde belirleyici bir güce sahiptir. Hü-

kümetlerin bir ülkedeki en önemli görevi siyasal ve yasal çerçeveyi oluşturmaktır. Bu çerçeve, ekonomik 
olarak daha verimli bir şekilde çalışmayı, tasarrufu, yatırımı ve yararlı bilgi ve beceriler kazanmayı teş-
vik edecek şekilde oluşturulabilir.

19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreçte İngiltere, Almanya, ABD, Japonya, Fransa ve diğerle-
rinin istikrarlı bir siyasi yapı ve etkin bir yönetim anlayışı ile başarılı oldukları bilinmektedir.
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İKTİSADİ BÜYÜMENİN AşAMALArI (roSToW)
Walt W. Rostow 1960 yılında yazdığı “İktisadi Büyümenin Aşamaları” adlı kitabında batı ülkelerinin 

yaşadıkları deneyimlere bakarak en sanayileşmiş ülkenin gelişmişlik düzeyine ulaşmak için, belli aşa-
malardan geçeceğini ileri sürmüştür. 

Bu aşamalar sırasıyla şöyledir:
 ➣ Geleneksel Toplum Aşaması
 ➣ Kalkışa Hazırlık Aşaması
 ➣ Kalkış Aşaması
 ➣ Olgunluk Aşaması
 ➣ Kitle Tüketim Aşaması

GELENEKSEL TopLuM AşAMASI
18. yy’dan önceki devir ya da Newton öncesi dönemi kapsar.

 ➣ Bu aşamada tarımın ekonomide önemli bir ağırlığı vardır. 
 ➣ Toprakların büyük bir bölümü küçük bir azınlıkta toplanmıştır. İş bölümü çok sınırlıdır. 
 ➣ Kurumsal altyapı istenilen seviyede değildir. 
 ➣ Kişi başına gelir düzeyinin tavan olması, geleneksel toplumun temel özelliğidir. 
 ➣ Düşük gelir nedeniyle hemen hemen hiç tasarruf yapılamamaktadır.
 ➣ Geleneksel toplumların gelişmesi, modern bilimin, tekniğin ve modern bilim zihniyetinin olmayışı 
yüzünden daima sınırlı kalır. 

 ➣ Sosyal organizasyonlarda aile ve klan bağları çok büyük önem taşır.
 ➣ Geçmişteki Çin Hanedanlıkları, Orta Doğu Uygarlıkları, Akdeniz ve Orta Çağ medeniyetleri, gele-
neksel toplum döneminin örneklerini oluşturur.

KALKIşA HAzIrLIK AşAMASI
Gelişmenin ikinci aşaması intikal çağındaki toplumu içine alır. Bu aşamada gelişmenin başlaması 

için gerekli şartlar hazırlanır. İngiltere bu aşamayı tamamlayan ilk ülke olmuştur.
Bu aşama feodalizm ve kalkış (take-off) arasındaki aşamayı içerir. İktisadi büyüme ve kalkınmaya 

başlayabilmek için gerekli ön koşulların hazırlandığı dönemdir.
Sermaye birikiminin hızlanması, altyapının oluşturulmaya başlaması, teknik yeniliklerin artması ve 

bu yeniliklerin uygulamaya konması, tarımda ve sanayide verimin yükselmesi, tarımın önemini kaybe-
derken sanayi sektörünün gelişmeye başlaması, bu aşamanın başlıca ekonomik özellikleridir. Bu aşa-
mada iktisadi büyümeyi garanti altına alacak şekilde yatırımlar ulusal gelirin en az % 10’una yükselir.

Eski mahalli çıkarlara, sömürgeci güçlere veya her ikisine birden karşı olan ve milliyetçi ruha sahip 
bir merkezi ulusal devletin kurulması bu aşamanın en önemli yönüdür.

Kalkış Aşaması
Bu aşama kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başladığı dönemdir. Kalkınma aşamasında bir 

önceki aşamada kurulmasına başlanılan modern teknolojik ve kurumsal yapı uygulamaya dönüşür.
Bu aşamada kişi başına gelirin yeterince artırılması için, tasarruflar ve yatırımlar ulusal gelirin % 5’in-

den % 10’un üzerine veya daha fazlasına çıkar. 
Bu aşamada yeni sanayi kolları hızlı bir şekilde gelişir ve bunların meydana getirdiği hasılanın bü-

yük bir kısmı yeniden yatırıma aktarılır. 
Rostow’a göre kalkışın başarılı olabilmesi için, ekonomide kendini besleyen bir sürecin ortaya çık-

ması gerekir. 
Rostow, bu aşamada üç temel koşulun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir:

 ➣ Yatırımlarla ulusal gelirin % 5’ler, % 10’lar ve hatta daha yüksek seviyeye çıkarılması,
 ➣ Yüksek bir hızla gelişen bir yada birkaç temel imalat sanayinin kurulması ve
 ➣ Modern sektördeki gelişme eğilimlerine uygun ve kalkışın ekonomik girişimlerin dışında yara-
tabileceği dışsal tasarrufları etkin bir biçimde kullanacak ve gelişmeye süreklilik kazandıracak 
siyasal, sosyal ve kurumsal bir yapının var olması ya da hızla kurulması.

Olgunluk Aşaması
Kalkış döneminin sona ermesinden 40 yıl sonra olgunluk aşamasına ulaşılır. Rostow bu aşamayı 

toplumun kaynaklarının büyük bir bölümünün modern teknolojilerin yer aldığı alanlarda etkin bir şekilde 
kullanıldığı dönem olarak tanımlar. Bu aşamada ulusal gelirin % 10-20’si kadarı devamlı bir şekilde ya-
tırımlara gider. Kişi başına düşen gelir artar, yeni öncü sektörler eskilerinin yerini alır ve yeni sanayi kol-
ları yükselirken eskileri önemini kaybeder. Uluslararası ticaret önemli hâle gelir.
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Kitle Tüketimi Aşaması
Kitlesel tüketim aşaması, her ulusun olgunluk aşamasından sonra ulaştığı aşamadır. Bu aşamada 

toplum artık modern teknolojinin gelişmesini bir hedef olarak almaktan vazgeçmiştir. Bu aşamaya ula-
şan toplumlarda dayanıklı tüketim malları üreten sektörler ile hizmetler sektörü gittikçe gelişen ekono-
minin başlıca sektörleri durumuna gelmişlerdir. Dikiş makinesi, bisiklet, çeşitli elektrikli alet ve makineler 
ve otomobil gibi malların üretim ve tüketiminde büyük artışlar görülür.

Kitle tüketim aşamasında dış kuvvet ve nüfuz kazanmak için kaynakların önemli bir kısmı askeri ve 
diplomatik alana harcanır. Bu aşamadaki devlet refah devleti olarak tanımlanır.

Amerikan toplumu bu aşamaya 1913 yılında Henry Ford’un seri otomobil üretimine başlamasıyla gir-
miştir. Batı Avrupa ve Japonya ise bu döneme 1950’lerde girmişlerdir.

İKTİSADİ BÜYÜMENİN SINIrLArI
Roma Kulübü’nün 1972 yılında “Büyüme’nin Sınırları” başlıklı raporunda nüfus artışı ve ekonomik 

gelişme azalmadıkça, doğal kaynaklar, içilebilir su ve temiz hava ihtiyacını dünyanın sağlayamayaca-
ğı ileri sürülmüştür.

Bu rapordan sonra 1978 yılında “Dönüm Noktasındaki İnsanlık” adlı ikinci rapor hazırlanmıştır. Bu 
raporda, sanayileşmenin gelişmiş ülkelerde durdurularak gelişmekte olan ülkelerde hızlandırılması ön-
görülmüştür.

Nüfus Baskısı
Sanayi Devrimi’nden günümüze dünya nüfusu giderek artmıştır. Bu artış dünyadaki ölüm oranındaki 

azalma ve doğum oranındaki artış sonucunda gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ölüm oran-
larının hızla düşmeye devam etmesiyle dünyada nüfus patlaması gerçekleşmiştir. Buna karşılık aynı dö-
nemde gelişmiş ülkelerde doğum oranlarında azalma görülmesi, nüfus artışını yavaşlatmıştır.

Çevre Kirliliği ve Kaynakların Tükenmesi
İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan kalkınma girişimleri birçok ülkeyi ekonomik bakımdan geliş-

miş-gelişmemiş statüsüne sokarken aynı zamanda dünya içinde tehdit oluşturacak birçok çevresel so-
run üretmiştir. Başlangıçta kalkınma adına mazur görülen bu sorunlar yerel olmaktan çıkıp giderek böl-
gesel ve daha sonra da küresel hâle gelmiş ve bu durum kalkınma ve doğa arasında denge arayışları-
nı da beraberinde getirmiştir. “Sürdürülebilir Kalkınma” olgusu bu arayışların bir ürünü olarak karşımı-
za çıkmış ve ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun raporunda dile getirilmiştir.

SÜrDÜrÜLEBİLİr KALKINMA
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını tehlikeye atmadan, bu-

günkü neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ifade eder. Bu kavramın temelinde; insan yaşamının 
kalitesini artırmak, çevresel dengeyi korumak, daha temiz enerjiler kullanmak, vb yer almaktadır. Küre-
sel ısınma gibi birtakım çevresel sorunların en önemli nedeni olarak görülen fosil yakıtların yerini çeşit-
li anlaşmalar ve bağlayıcı kararlarla alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları almaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma politikaları içinde etkin enerji kullanımı, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöne-
lim, üretim ve tüketim şekillerinin değiştirilmesi yer almaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temel amaçları:
 ➣ Büyümenin yeniden canlandırılması ve niteliğinin değiştirilmesi,
 ➣ Gıda, enerji, su ve sağlık alanlarında toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması,
 ➣ Sürdürülebilir bir nüfus artışının sağlanması,
 ➣ Kaynak rezervinin korunması ve değerinin yükseltilmesi,
 ➣ Teknolojinin yeniden yönlendirilmesi ve yönetimi,
 ➣ Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birleştirilmesi.

Sürdürülebilir kalkınma, düşük veya yüksek gelir artışından ziyade etkin büyümeyi ifade eder. Bu 
nedenle kaynakların verimli kullanılması önem kazanmaktadır.
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Roma Kulübü içerisinde yer alan Meadows Raporuna göre, büyüme hızı devam ederse, yerkürede 
kaynakların tükeneceğini ilk kez açık biçimde ortaya koyuyor, hatta bazı kaynakların olası tükenme ta-
rihlerinde öngörülerde bulunuyordu. Bu öngörüler, beş ana değişkenin birbiriyle ilişkilerini betimleyen bir 
modele dayanıyordu. Bunlar, nüfus, sanayi üretimi, gıda üretimi, çevre kirletme seviyesi ve yenilenme-
yen kaynak stoku idi. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki büyüme devam ederse, 21. yüzyıl başında kü-
resel bir iktisadi çöküş ve 2030’dan itibaren bu çöküşle bağlantılı olarak dünya nüfusunda yüzyıl süre-
cek bir düşüş öngörüyordu.

Yenilenebilir Kaynak
Doğada belli sınırlar içinde kendi kendini yenileyebilen ve dolayısıyla tüketilmesi mümkün olmayan 

toprak, su, hava ve orman gibi kaynaklardır.
Ekolojik iktisat yaklaşımı, başta ekolojik sorumluluk boyutu olmak üzere sürdürülebilirliğin sağlan-

masını, büyümenin durağan duruma erişmesi koşuluna bağlamaktadır. Bu yaklaşım, güçlü sürdürülebi-
lirlik varsayımı doğrultusunda kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için; öncelikle ekonomik faa-
liyetin bugünkü bileşimi nedeniyle en çok tehdit altında olan ekolojik kaynak ve hizmetlerin belirlenmesi-
ni önermektedir. İkinci olarak, doğal sermayenin bu unsurlarının korunması için; vergiler konması, mül-
kiyet haklarının geliştirilmesi, kotalar belirlenmesi gibi gerekli politika önlemlerinin alınması gerektiğini, 
son olarak da bu ekolojik kaynak ve hizmetlerin, bunların dayanmakta olduğu temel ekosistemlerin de 
işleyişinin ve esnekliğinin korunmasını gerektirdiğini ifade etmektedir.

1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulan, Gro Harlem Brundtland başkanlığındaki Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca (DÇKK) hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” raporunda bu konuyla ilgili 
birçok eleştiriye açık olan “sürdürülebilir kalkınma” görüşü geliştirilmiştir.

DÇKK’nın amaçları şu şekilde sıralanmıştır:
 ➣ Çevre ve kalkınmayla ilgili kritik sorunları yeniden gözden geçirerek, yeni, somut ve gerçekçi 
eylem önerileri getirmek.

 ➣ Çevre ve kalkınma konusunda uluslararası iş birliğini güçlendirmek, mevcut düzenlerden sıyrıl-
mak, politika ve olayları gerekli değişiklikler doğrultusunda etkilemekle ilgili değerlendirilmeler 
yapıp, yeni iş birliği şekilleri önermek.

 ➣ Bireyler, gönüllü kuruluşlar, iş çevreleri, enstitüler ve hükûmetler nezdinde anlayış düzeni ve 
eylemi taahhüt etme düzeyini yükseltmektir.

DÇKK, dünyanın bütün uluslarına, hem bir arada, hem de teker teker, sürdürülebilir kalkınmayı 
amaçları arasına almaları ve aşağıdaki ilkeleri politik eylemlerine rehber olarak benimsemeleri çağrı-
sında bulunmaktadır.

 ➣ Büyümeyi canlandırmak.
 ➣ Büyümenin kalitesini değiştirmek.
 ➣ Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek.
 ➣ Sürdürülebilir bir nüfus düzeyi sağlamak.
 ➣ Teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riskleri yönetmek.
 ➣ Karar almada çevre ile ekonomiyi bütünleştirmek.
 ➣ Uluslararası ekonomik ilişkilerde reform yapmak.
 ➣ Uluslararası iş birliğini güçlendirmek.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin ekonomik faaliyetlerinden biri değil-
dir?

A) Girişimcilik ve organizasyon
B) Sermaye birikimi
C) Sosyal faktörler
D) Doğal kaynaklar ve coğrafya
E) İşgücü

AÇIKLAMA
İktisadi büyümenin ekonomik faktörleri; girişimci-
lik ve organizasyon, sermaye birikimi, doğal kay-
naklar ve coğrafya ile işgücü, yapısal değişiklikle-
ri faktörlerinden oluşur. Sosyal ve siyasal, yöne-
timsel faktörler ise ekonomik dışı faktörler olarak 
kabul edilir.

YANIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakla-
rına yapılan ve işgücünün niteliğini artı-
ran yatı rımlar olarak tanımlanır?

A) Sosyal sabit sermaye yatırımları
B) Kamu iktisadi teşebbüsleri
C) Stok yatırımları
D) Beşeri sermaye yatırımları
E) Konut yatırımları

AÇIKLAMA
İnsan kaynaklarına yapılan ve işgücünün niteliğini 
artıran yatı rımlar, beşeri sermaye yatırımları ola-
rak adlandırılır.

YANIT: D

3. Bir ülkede ya da işletmede üretime ya da 
herhangi bir işe katılan insanların ve iş 
görenlerin bir işte ortaya koydukları be-
densel ve düşünce (zihinsel) çabalara ne 
ad verilir?

A) Sermaye B) İşgücü
C) Beşeri sermaye D) Doğal kaynaklar
E) Teknoloji

AÇIKLAMA
İşgücü (emek) insanın hem fiziki hem de zihinsel 
çabasını ifade eder. Emek karşılığı elde edilen ge-
lire de ücret denir.

YANIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyüme 
sürecini hızlandırabilmek için girişimcilik-
le ilgili desteklerinden biri değildir? 

A) Teknoloji transferinin yapılması
B) Piyasaların genişletilmesi
C) Kurumsal düzenleme yapılması
D) Oligopolcü yapılan desteklenmesi
E) Faktör hareketlerine hız kazandırılması

AÇIKLAMA
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler iktisadi bü-
yüme sürecini hızlandırabilmek için girişimcilere 
verilen destekler:
• Piyasaların genişletilmesi
• Kurumsal düzenlemelerin yapılması
• Tekelci yapı ile mücadele
• Mülkiyet haklarını koruyucu düzenlemeler
• Çıkartılan yasaların etkin bir şekilde uygula-

maya konulması
• Teknoloji transferi gerçekleştirilmeli
• Faktör hareketlerine hızı kazandırılmalıdır.

YANIT: D
5. İktisadi büyüme ve kalkınmaya başlaya-

bilmek için gerekli ön koşulların hazırlan-
dığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkışa Hazırlık Aşaması
B) Geleneksel Toplum Aşaması
C) Kalkış Aşaması
D) Olgunluk Aşaması
E) Kitle Tüketim Aşaması

AÇIKLAMA
İktisadi büyüme ve kalkınmaya başlayabilmek için 
gerekli ön koşulların hazırlandığı dönem kalkışa 
hazırlık aşamasıdır. YANIT: A

6. Kalkınma sürecinin süreklilik gösterme-
ye başladığı dönem aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Geleneksel Toplum Aşaması
B) Kalkışa Hazırlık Aşaması
C) Kalkış Aşaması
D) Olgunluk Aşaması
E) Kitle Tüketim Aşaması

AÇIKLAMA
Kalkış Aşaması kalkınma sürecinin süreklilik gös-
termeye başladığı dönemdir.
Kalkış aşamasında bir önceki aşamada kurulma-
sına başlanılan modem teknolojik ve kurumsal ya-
pı uygulamaya dönüşür.

YANIT: C
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7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel top-
lum aşamasının özellikleri arasında yer 
almaz?

A) İş bölümü çok sınırlıdır.
B) Kalkınma süreci süreklilik göstermeye 

başlar.
C) Kaynakların büyük bir kısmı tarıma ayrı-

lır.
D) Ekonomi, düşük gelir düzeyinde olup 

durgun bir görünüm arz eder.
E) Toprakların büyük bir bölümü küçük bir 

azınlıkta toplanmıştır.

AÇIKLAMA
Kalkınma sürecinin süreklilik göstermesi kalkış 
aşamasında olmaktadır.
Geleneksel Toplum Aşamasının özellikleri;
• Kaynakların büyük bir kısmı tarıma ayrılır ve 

çalışan nüfusun % 75 veya daha fazlası tarım 
sektöründe ça lışır. 

• Toprakların büyük bir bölümü küçük bir azın-
lıkta toplanmıştır. 

• İş bölümü çok sınırlıdır. 
• Tarım sektörü hava koşullarının etkisinde ol-

duğu için, üretimde büyük dalgalanmalar ol-
makta ve bu durum ekonominin bütününü etki-
lemektedir. 

• Ku rumsal altyapı istenilen seviyede değildir. 
• Ekonomi, düşük gelir düzeyinde olup durgun 

bir görünüm arz eder. 
• Kişi başı na gelir düzeyinin tavan olması, gele-

neksel toplumun temel özelliğidir. 
• Düşük ge lir nedeniyle hemen hemen hiç tasar-

ruf yapılamamaktadır. 
• Tasarruf yapan kesim ler ise bunu sosyal ve-

rimliliği çok düşük alanlara kaydırarak ekono-
minin durgun yapısının sürüp gitmesine neden 
olmaktadırlar.

• Sosyal organizasyonlarda aile ve klan bağları 
çok büyük önem taşır. 

• İktisadi, sosyal ve siyasal düzeni kendine ye-
ter düzeyde sürdüren bir toplum söz konusu-
dur. 

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2015-ARA SINAV

8. Rostow’a göre kalkışa hazırlık aşamasın-
da asıl değişme aşağıdaki alanlardan han-
gisinde ortaya çıkmaktadır?

A) İktisadi B) Sosyal
C) Demografik D) Teknolojik
E) Siyasal

AÇIKLAMA
Rostow’a göre kalkışa hazırlık aşamasında milli-
yetçilik akımı nedeniyle asıl değişme siyasal alan-
da olmuştur.

YANIT: E

9. Aşağıdakilerden hangisi devletin refah 
devleti olarak tanımladığı toplum aşama-
sıdır?

A) Geleneksel toplum aşaması
B) Kalkışa hazırlık aşaması
C) Kalkış aşaması
D) Olgunluk aşaması
E) Kitle tüketim aşaması

AÇIKLAMA
Kitle tüketim aşaması refah devleti olarak tanım-
ladığı aşamadır. Bireyler bu aşamada artık asga-
ri fiziki seviyenin çok üzerinde bir gelir elde etme-
ye başlar.

YANIT: E

10. Roma Kulubü’nün 1972 yılında yayınladı-
ğı, nüfus artışı ve ekonomik gelişme azal-
madıkça, doğal kaynaklar, içilebilir su ve 
temiz hava ihtiyacını dünyanın sağlaya-
mayacağını ileri sürdüğü rapordur?

A) Büyümenin Sınırları
B) Dönük Noktasındaki İnsanlık
C) Kyoto Protokolü
D) Bin Yıl Hedefleri
E) Sıfır Büyüme Hedefleri

AÇIKLAMA
Kuruluş amacı “yerkürenin ve insanlığın geleceği 
üzerine öngörülerde” bulunmak olan Roma Kulü-
bü 1972 yılında “Büyümenin Sınırları” başlıklı ra-
porunu yayınlamıştır.
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11. Aşağıdakilerden hangisi Sürdürülebi-
lir Kalkınma Stratejisi’nin temel amaçları 
arasında yer almaz?

A) Büyümenin canlandırılması ve niteliğinin 
değiştirilmesi

B) Gıda, enerji, su ve sağlık alanlarında top-
lumun temel ihtiyaçlarının karşılanması

C) Sürdürülebilir bir nüfus artışının sağlan-
ması

D) Kaynak rezervinin azaltılması
E) Teknolojinin yeniden yönlendirilmesi ve 

yönetimi

AÇIKLAMA
Sürürlebilir kalkınmanın temel amaçlarından biri 
de kaynak rezervinin korunması ve değerinin yük-
seltimesidir.

YANIT: D

12. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmelerini tehlikeye sokmaksızın, bugün-
kü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmesine ne ad verilmektedir?

A) Geleneksel Kalkınma
B) Sürdürülebilir Kalkınma
C) Dengeli Kalkınma
D) Dengesiz Kalkınma
E) İnsani Kalkınma

AÇIKLAMA
Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek kuşakların ihti-
yaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksı-
zın, bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşı-
layabilmesidir.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

13. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir do-
ğal kaynaklardan biridir?

A) Petrol yatakları B) Nikel
C) Demir D) Toprak
E) Doğal gaz

AÇIKLAMA
Toprak, hava, su ve orman gibi kaynaklar doğa 
içinde kendi kendini yenileyebilen kaynaklardan 
oluşur.

YANIT: D

14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun (DÇKK), bü-
tün uluslarına sürdürülebilir kalkınmayı 
amaçları arasında almaları çağrısında bu-
lunduğu politik eylemleri arasında yer al-
maz?

A) Büyümeyi canlandırmak
B) Büyümenin kalitesini değiştirmek
C) Uluslararası işbirliğini zayıflatmak
D) Sürdürülebilir bir nüfus düzeyi sağlamak
E) Teknolojiyi yeniden yönlendirmek

AÇIKLAMA
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (DÇKK) 
politik eylemleri arasında sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak amacıyla uluslararası iş birliğini güçlen-
dirmeyi benimser.

YANIT: C

15. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülke-
lerde yaşanan hızlı nüfus artışının bir so-
nucu değildir?

A) İşgücü verimliliğinin artması
B) Azalan verimler kanununun işlemeye 

başlaması
C) Talep artışı
D) İşgücü miktarındaki artış
E) Sermaye-işgücü oranının azalması

AÇIKLAMA
Azgelişmiş ülkelerde yaşanan hızlı nüfus artışının 
sonuçları:
• İşgücü verimliliğinin azalması
• Azalan verimler kanununun işlemeye başla-

ması
• Talep artışı
• İşgücü miktarındaki artış
• Sermaye-işgücü oranının azalması
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. İşgücü artışının, emeğin marjinal verimli-
liğini, orta lama verimlilikten daha hızlı ar-
tırması aşağıdaki yasalardan hangisinin 
işlediğini gösterir?

A) Ortalama verimler kanunu
B) Marjinal verimler kanunu
C) Artan verimler kanunu
D) Azalan verimler kanunu
E) Sabit verimler kanunu

2. Aşağıdakilerden hangisi diğer üretim fak-
törleri miktarı sabitken bir üretim faktörü-
nün üretimde kullanılan miktarının artırıl-
ması durumunda her ilave birimin sağla-
dığı ürün miktarının azaldığı durumu ifa-
de eder?

A) Ortalama verimler kanunu
B) Marjinal verimler kanunu
C) Azalan verimler kanunu
D) Sabit verimler kanunu
E) Artan verimler kanunu

3. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin ekonomi dışı faktörlerinden biridir?

A) Sermaye birikimi
B) İşgücü
C) Siyasal ve yönetimsel faktörler
D) Girişimcilik ve organizasyon
E) Doğal kaynaklar ve coğrafya

4. Aşağıdakilerden hangisi doğada bulu-
nan ve insan gereksinimlerini karşılaya-
cak bir şekil de kullanılabilen veya kulla-
nılmaya hazır olan varlıkların bütününü 
ifade eder?

A) İşgücü 
B) Fiziksel serma ye 
C) Girişimci
D) Doğal kaynaklar
E) Teknoloji

5. Belli bir kaynaktan daha üs tün kaliteli mal 
veya hizmetin üretilmesine olanak sağla-
yan çeşitli bilgilerin ortaya çıkması şeklin-
de tanımlanan kavrama ne ad verilir?

A) İşgücü 
B) Fiziksel serma ye 
C) Girişimci
D) Doğal kaynaklar
E) Teknoloji

6. Teknik yeniliklerin ekonomide önce can-
lanma yaratması ve arkadan duraklama 
ve bunalımın geleceğini ve bu nedenle, 
eski dengeyi bozmada ve yenisini kurma-
da yeniliklerin ana faktör olacağını savu-
nan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schumpeter
B) Romer
C) Lucas
D) Solow
E) Swan

7. Yeniliklerin kapitalist ekonomide rekabet-
çi üstünlüğün başında yer aldığını ifade 
eden ve teknolojik gelişmenin kalkınma 
süreçlerine olan etkisini ele alan iktisatçı-
lar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romer ve Lucas
B) Nurkse ve Lewis
C) Marx ve Schumpeter
D) Friedman ve Phelps
E) Solow ve Swan

8. Doğada serbest biçimde bulunmayan fa-
kat insan tarafından ortaya konan üretim 
araçlarına ne ad verilir?

A) İşgücü
B) Sermaye birikimi
C) Doğal kaynaklar
D) Teknoloji
E) Sosyal faktörler
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9. Neo-klasik modelde iktisadi büyümeyi be-
lirleyen temel unsur aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Teknolojik gelişmeler ve nüfus artış hızı
B) Doğal kaynaklar ve teknolojik gelişmeler
C) Sermaye birikimi ve nüfus artış hızı
D) Doğal kaynaklar ve nüfus artış hızı
E) Teknolojik gelişmeler ve sermaye birikimi

10. Çalışan nüfusun %75 veya daha fazlası-
nın tarım sektöründe çalıştığı toplum aşa-
ması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış aşaması
B) Kalkış hazırlık aşaması
C) Olgunluk hazırlık aşaması
D) Geleneksel toplum aşaması
E) Kitle tüketim aşaması

11. “Sürdürülebilir Kalkınma” olgusu ilk kez 
hangi raporda dile getirilmiştir?

A) 1972 yılında Büyümenin Sınırları
B) 1996 yılında Habitat II İstanbul’da
C) 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komis yonunun raporunda
D) 1992 yılında Dünya Zirvesi sırasında
E) 1997 yılında Kyoto Protokolünde

12. Tarımda zihniyet değişikliği ve yeni tek-
nolojilerin uygulanması, yeni bir sosyal 
ve politik kadronun ve yeni müteşebbis-
ler sınıfının ortaya çıkmasının önem ka-
zandığı toplum aşaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kalkış aşaması
B) Kalkışa hazırlık aşaması
C) Olgunluk aşaması
D) Geleneksel toplum aşaması
E) Kitle tüketim aşaması

13. Milliyetçilik bilincinin önem kazandığı, 
toplum aşaması aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Geleneksel toplum aşaması
B) Kalkışa hazırlık aşaması
C) Kalkış aşaması
D) Olgunluk aşaması
E) Kitle tüketim aşaması

14. Bir ülkede hem ekonomik hem de sosyo-
kültürel ve toplumsal alanda yaşanan de-
ğişime ne ad verilir?

A) Teknoloji
B) Sermaye birikimi
C) Sosyal değişim
D) Yapısal değişim
E) Organizasyon

15. Aşağıdakilerden hangisi doğada belli sı-
nırlar içinde kendi kendini yenileyebilen 
ve dolayısıyla tüketilmesi mümkün olma-
yan toprak, su, hava ve orman gibi kay-
naklardır?

A) Beşerî Kaynak
B) Yenilenemez Kaynak
C) Üretim Kaynakları
D) Kıt Kaynak
E) Yenilenebilir Kaynak
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D İşgücü artışının, emeğin marjinal verimli-
liğini, orta lama verimlilikten daha hızlı ar-
tırması azalan verimler kanununun işledi-
ğini gösterir.

2. C Azalan verimler kanunu, Diğer üretim 
faktörleri miktarı sabitken bir üretim fak-
törünün üretimde kullanılan miktarının 
artırılması durumunda her ilave birimin 
sağladığı ürün miktarının azaldığı duru-
mu ifade eder.

3. C İktisadi büyümenin ekonomi dış faktörle-
ri; sosyal faktörler ile siyasal ve yönetim-
sel faktörlerden oluşur.

4. D Doğal kaynaklar, doğada bulunan ve in-
san gereksinimlerini karşılayacak bir 
şekil de kullanılabilen veya kullanılma-
ya hazır olan varlıkların bütününü ifade 
eder.

5. E Belli bir kaynaktan daha üs tün kaliteli mal 
veya hizmetin üretilmesine olanak sağla-
yan çeşitli bilgilerin ortaya çıkması şeklin-
de tanımlanan kavrama teknoloji denir.

6. A Schumpeter’e göre, teknik yenilikler eko-
nomide birkaç yıl içinde sona erecek bir 
canlanma yaratırlar. Arkadan duraklama 
ve bunalım gelir. Bu nedenle, eski den-
geyi bozmada ve yenisini kurmada yeni-
likler ana faktördür.

7. C Marx ve Schumpeter, yeniliklerin kapita-
list ekonomide rekabetçi üstünlüğün ba-
şında yer aldığını ifade etmişler ve tek-
nolojik gelişmenin kalkınma süreçlerine 
olan etkisini ele alan öncüleri olmuşlar-
dır.

8. B Sermaye birikimi, doğada serbest biçim-
de bulunmayan fakat insan tarafından 
ortaya konan üretim araçlarına sermaye 
denir.

9. A Neo-klasik modelde iktisadi büyümeyi 
belirleyen temel unsur, dış sal olarak be-
lirlenen teknolojik gelişmeler ve nüfus ar-
tış hızıdır.

10. D Geleneksel toplum aşaması, çalışan nü-
fusun %75 veya daha fazlasının tarım 
sektöründe çalıştığı toplum aşamasıdır. 
Üretim ve milli hasıla tarım sektörüne 
bağlıdır.

11. C “Sürdürülebilir Kalkınma” olgusu ilk kez 
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komis yonunun raporunda dile getirilmiş-
tir.

12. A Kalkış aşaması tarımda zihniyet deği-
şikliği ve yeni teknolojilerin uygulanma-
sı, yeni bir sosyal ve politik kadronun ve 
müteşebbisler sınıfının önem kazandığı 
aşamadır.

13. B Kalkışa hazırlık aşaması kalkışa geçebil-
mek için gerekli ön hazırlıkların başladı-
ğı aşamadır. Bu aşamanın diğer özelliği 
milliyetçilik akımının yaygınlaşmış olma-
sıdır.

14. D Yapısal değişim, bir ülkede hem ekono-
mik hem de sosyo-kültürel ve toplum-
sal alanda yaşanan değişimdir. Değişim 
sonrasında ülkede istihdamın artması, iş-
gücü ve sermayenin verimliliğinin yüksel-
mesi, teknolojinin iyileştirilmesi gibi geliş-
meler yaşanır.

15. E Yenilenebilir Kaynak, doğada belli sınır-
lar içinde kendi kendini yenileyebilen ve 
dolayısıyla tüketilmesi mümkün olmayan 
toprak, su, hava ve orman gibi kaynaklar-
dır.
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Öğretmen Diyor ki! Geleneksel Büyüme Teorilerine, İşbölümü ve 
uzmanlaşmaya, Adam Smith’in, Mathus’un, Ricardo’nun Marx’ın, 
Schumpeter’in Keynes’in yorumlarına dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 - 5 1 - 2

KLASİK BÜYÜME TEorİSİ
Klasik iktisat görüşünün temellerini Fizyokratların görüşleri, sanayileşme ve teknolojik gelişme oluş-

turmaktadır. 
Sanayileşme ile başlayan değişim ve görünmez el fiyatın önemi, devlet ve kurumların işlevleri, re-

kabet, mülkiyet gibi piyasa ekonomilerinin önemini vurgulayan klasik iktisat teorisi 18. yüzyılda önem-
li olmaya başlamıştır. Bu bağlamda klasik iktisat teorisi büyüme iktisadı olarak da kabul edilen ve ikti-
sadi büyüme konusunda da öncü teoridir. Klasik büyüme teorisini oluşturan görüşler ise özellikle Adam 
Smith, Thomas Malthus ve David Ricardo’nun görüşlerine dayalı teorilerdir.

ADAM SMİTH (1723-1790)
Adam Smith, iktisat biliminin babası olarak bilinen ve iktisadi büyüme konusunu analiz eden ilk ikti-

satçılardandır.
1776 yılında yazmış olduğu Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir Değerlen-

dirme adlı eseri bilimsel iktisat kitabı olarak çok önemli bir eser olarak kabul edilmektedir. 
Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler, sermaye birikimi, iş bölümü ve 

uzmanlaşmadır. 
İş bölümü: Aynı firmada bir malın farklı kısımlarının işçiler tarafından üretilmesi ve farklı malların 

farklı firmalar tarafından üretilmesidir. 
Uluslararası ticaret, nüfus artışı, kurumlar ve görünmez el fiyat ile ilgili görüşleri ise büyümeyi açık-

layan diğer faktörlerdir. 
Kişisel çıkarın önemli olduğu bir piyasada görünmez el olan fiyatın toplumun çıkarlarını en üst nokta-

ya çıkarabildiği için hükümetlerin piyasaya müdahale etmemelerini vurgulamıştır. Bu bağlamda Smith’e 
göre hükümetler, ancak iki görevi yapmakla sorumludurlar. Birincisi savunma, adalet, eğitim işlerini yü-
rütmek. İkincisi ise pazarı genişleten ve iş bölümü, uzmanlaşmayı destekleyen köprüler, yollar, limanlar, 
su kanalları gibi altyapı yatırımlarını inşa etmektir. 

İş bölümü sadece işçilerin verimliliğini artıran bir süreç olmayıp firma içi ve firmalar arası iş bölümü 
şeklinde kapsamı oldukça geniştir.

A. Smith’in iş bölümünün, emeğin verimliliği üzerindeki etkisine ilişkin toplu iğne gözlemi çok önemlidir.
İş bölümü ile emeğin verimliliğinin artmasına ve işçi başına üretim miktarının artmasına bağlı olarak 

ortaya çıkan üretim artışında üç ayrı neden vardır. Birincisi, her işçinin sadece tek bir iş ve üretim üstün-
de uğraşması ve yoğunlaşması nedeniyle el becerisinin ve yatkınlığının artmasına neden olur. A. Smith, 
Milletlerin Zenginliği kitabında çivi örneğiyle bu durumu açıklamaktadır.

İş bölümü ile emeğin verimliliğinin artmasına ve işçi başına üretim miktarının artmasına bağlı olarak 
ortaya çıkan üretim artışında ikinci neden ise işçinin çalıştığı işten başka bir işe geçtiğinde kaybettiği za-
manını tasarruf ederek elde ettiği fayda üretimi olumlu etkilemektedir. 

3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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İş bölümü ile emeğin verimliliğinin artmasına ve işçi başına üretim miktarının artmasına bağlı ola-
rak ortaya çıkan üretim artışında son neden ise işçinin işi daha kolaylaştırıp kısaltarak, verimini artıra-
cak makineleri ve çeşitli aletleri geliştirmesi sonucunda teknolojik ilerlemeye de katkıda bulunmalarıdır. 

Smith’e göre toplumların zenginleşmesinin kökeninde iş bölümü, iş bölümünün kökeninde mübade-
le etme eğilimi, mübadele etme eğilimininin nedeni ise bireysel çıkardır.

İş bölümünün özellikle verimlilik, üretim ve büyüme üzerindeki etkiler çok önemlidir. Fakat iş bölümü-
nü sınırlayan ise piyasanın boyutudur. Bir başka deyişle piyasa-pazar ölçeği büyüdükçe iş bölümü art-
makta, piyasa-pazar ölçeği küçüldükçe iş bölümü azalmaktadır. 

Smith’e göre işbölümü sermaye birikimini de etkileyen bir faktördür. İşçinin işbölümü sayesinde ar-
tan uzmanlaşması sonucunda sermaye birikimindeki artış verimlilik artışına neden olarak hasılanın bü-
yümesine ve piyasanın genişlemesine neden olmaktadır. 

Smith’e göre, ücretlerin yükselmesi, emeğin ödüllendirilmesi olup, işçilerin daha çok ve verimli ça-
lışmasını sağlayarak, ayrıca onların daha sağlıklı ve daha iyi beslenmesini de sağlayarak, nüfus artışını 
ve dolayısıyla işgücü arzını da olumlu yönde etkileyecektir. Fakat ücretler sürekli bu şekilde artmayacak-
tır. Nüfus ve iş gücü arzının artması etkisiyle ücretler düşecektir. Ayrıca sermaye birikiminin artması so-
nucunda işçinin verimliliğinin artmasıyla işçiye olan talep azaldığı için, ücretlerin düşmesi ve nüfus artışı 
da azalacaktır. Aslında Smith’in ücretle ilgili bu düşünceleri etkin ücretler teorisi olarak bilinmektedir.

Smith’e göre, sermaye, işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda sürekli hasıla artışı sonucu kendi ken-
dini besleyen büyüme, doğal kaynaklar ve iklimin sınırları ölçüsünde gerçekleşip sınırsız bir olgu olma-
yıp tam zenginlik aşamasında durur.

Tam zenginlik aşaması büyümenin en üst sınırı olup, büyümenin ulaşabileceği en üst sınırdır. Bu 
aşamada artık ekonomiler en üst zenginlik aşamasına ulaştıkları için, sermaye birikimi artışı durur, kâr 
oranları ve ücretler düşerek büyüme durur.

Böylece, büyüme ve zenginliğin değişmediği bir durağan duruma ulaşılarak ekonomide bir durgun-
luk yaşanacaktır.

Tam zenginlik aşaması; büyümenin ulaşabileceği en üst sınır olup büyüme ve zenginliğin değiş-
mediği bir durağan durum düzeyidir. Sermaye, işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda sürekli hasıla artı-
şı sonucu kendi kendini besleyen büyüme, doğal kaynaklar ve iklimin sınırları ölçüsünde gerçekleşip sı-
nırsız bir olgu olmayıp tam zenginlik aşamasında durur.

THoMAS r. MALTHuS (1776-1834)
Malthus’un 1798 yılında yayımlanan “Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme” başlıklı eserinde bü-

yüme ile ilgili düşünceleri ile nüfus ve hasıla artışları arasındaki ilişkiler üzerinedir.
Malthus’a göre, nüfus artış hızı kontrol altına alınmaz ve kendi hâline bırakıldığında geometrik hızla 

artmaya devam ederken gıda maddelerinin üretim artışı ise aritmetik bir hızla; şeklinde artacağı için bu 
iki artış arasındaki fark giderek uyumsuzlaşarak, büyümektedir. Bir başka deyişle tarımsal yapı ile nüfus 
yapısı arasında bir uyuşmazlık bulunmaktadır.

Malthus bir dönemi yirmibeş yıl kabul ederek nüfus artışı ile yiyecek maddelerinin üretim artışı ara-
sındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi açıklamıştır.

Malthus’un teorisi iki önemli faktörle açıklanmaktadır. Birincisi, üretim faktörleri içinde önemli yere 
sahip olan toprağın arzı sabittir. Bu nedenle tarımsal kesimde azalan verimler kanunu işlemektedir. Ar-
tan nüfusu besleyecek toprak ve tarımsal üretim yeterli olamayacaktır. İkincisi ise nüfus artış hızı üze-
rinde gelirin pozitif etkisi olmaktadır.

Bir başka deyişle gelir arttıkça, yaşam standartındaki iyileşmeler, sağlık ve beslenme ihtiyaçları-
nın daha iyi karşılanması nedeniyle doğum oranları ve nüfus artışı bu durumdan olumlu yönde etkile-
necektir.

Ücretlerde artış olsa dahi nüfus artışından dolayı ve toprak başına düşen nüfus arttıkça ücretler en 
az geçim ücreti düzeyine inecektir. En az geçim ücreti (doğal ücret), emek piyasasında hiçbir müdahale 
olmaması hâlinde, kendiliğinden belirleneceği varsayılan ve işçinin kendisinin ve ailesinin her türlü fiz-
yolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve çoğalıp azalmadan nesillerinin devamını sağlayabilecek ücrettir. 

Doğum oranı, ölüm oranı ve kişi başına çıktı arasındaki ilişkiler görülmektedir. Doğum oranı kişi ba-
şına çıktıdan bağımsızdır. Kişi başına çıktı arttığı zaman ölüm oranı düşer. Kişi başına çıktı azaldığı za-
man ise ölüm oranı yükselmektedir.
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DAVİD rİcArDo (1772-1823)
David Ricardo’nun “Politik İktisadın ve Vergilendirmenin Prensipleri” adlı eserinde temel iktisa-

di düşünceleri ile birlikte, büyüme konusunda da görüşlerine yer vermiştir.
Özellikle büyüme teorisinde, azalan verimler ve fonksiyonel gelir dağılımı, kâr, rant ve ücretler üze-

rinde yoğunlaşmıştır. 
Ricardo’nun Büyüme Teorisi’ni anlayabilmek için öncelikle kullandığı temel kavramlar ve varsayım-

lar ile modelin işleyişini açıklamak gerekmektedir.

rİcArDo’NuN BÜYÜME TEorİSİNDE TEMEL KAVrAMLAr VE VArSAYIMLAr
Tarım kesiminde, teknik ilerleme hızı çok düşüktür. Ayrıca toprağın kıt olması ve daha düşük nitelik-

li toprakların da kullanılması nedeniyle tarımda azalan verimler yasası geçerlidir.
Sanayi kesiminde artan verim ve teknik ilerleme, tarım kesimindeki azalan verimi telafi edemediği 

için, toplam hasılada azalan verimler yasası geçerli olmaktadır,
Ekonomi sürekli olarak, tam rekabet ve tam istihdam koşullarında işlemektedir.
Sanayi kesiminde, teknik ilerleme hızı yüksektir. Teknik ilerleme hızının yüksekliği nedeniyle emek 

için artan verimler yasası geçerlidir. Bu düşünce aslında A. Smith’in büyüme teorisinde ileri sürdüğü dü-
şüncedir.

Üretim fonksiyonunda, üretim, üretim faktörleri olarak sermaye, emek ve toprağın kullanılması ile el-
de edilir.

Ücretler, kısa dönemde emek arzı ve emek talebine göre belirlenmektedir.
Sermaye emek sahiplerine ödenmek için ayrılan ücret fonundan oluşmaktadır.
Ricardo’ya göre ise gelirin toplam üretim faktörleri arasında dağılımında üç farklı gelir grubu yer al-

maktadır: Birincisi, üretime katılan emek sahipleri, ikincisi, sermayedar veya girişimci ve sonuncusu ise 
toprak sahipleridir.

Ricardo’ya göre, toprak sahiplerinin elde ettiği rant gelirini belirleyen azalan verimlerdir. 
Ricardo’ya göre, daha verimli topraklarda daha düşük maliyetle üretim yapılacağından dolayı, bu 

topraklara sahip olan toprak sahipleri oldukça yüksek rant geliri elde etmektedirler. Bu rant gelirine Di-
feransiyal Toprak Rantı ya da Ricardogil Rant denilmektedir. Ricardo’ya göre verimli topraklara sahip 
olanlar düşük maliyetlere üretim yaptıkları için yüksek rant geliri elde ederler. Bu rant geliri Difransiyel 
Rant Geliridir.

rİcArDo’NuN BÜYÜME TEorİSİNİN İşLEYİşİ
Ricardo’ya göre, uzun dönemde üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payların değişimine göre eko-

nomik büyüme ve durgunluk olmak üzere iki önemli süreç yaşanmaktadır. Hasılanın değişmediği büyü-
menin durduğu bu durgunluk dönemine ise durağan durum denilmektedir.

Durgunluk döneminde ise emek sahiplerinin ücretleri doğal ücret düzeyinde kalırken büyümenin 
durduğu emeğin ve çıktının değişmediği, rantların yüksek olduğu bir durağan durum yaşanmaktadır.

KArL MArX (1818-1883)’IN BÜYÜME TEorİSİ

K. MArX’IN BÜYÜME TEorİSİNDE TEMEL KAVrAMLAr VE VArSAYIMLAr
Marx’ın düşünceleri Emek Değer Teorisi, Artı Değer Teorisi ve Kâr Teorisi şeklinde üç ana başlıkta 

açıklanmakta ve bu çerçevede teorinin işleyişi de analiz edilmektedir.
Emek Değer Teorisi
Emek Değer Teorisi, bir malın değeri emek miktarı ile belirlenir ve emek gücü ise sadece bir ma-

lın üretimi için harcanan zaman olmayıp zihinsel, fiziksel, entelektüel yeteneklerin bütününü de ifade et-
mektedir.

Artı Değer Teorisi
Artı değer, kapitalist sistemde kapitalist üreticinin, işçileri aldıkları ücret karşılığından çalıştıkları 

emek saatinden daha fazla çalıştırmaları sonucunda elde edilir. 
Marx’a göre, herhangi bir dönemde emek talebini aşan bir emek arzı ve istihdam edilemeyen yedek 

sanayi ordusu vardır. Yedek Sanayi Ordusu Marx’a göre iş arayanların oluşturduğu istihdam edilme-
yen emek arzıdır. Yedek sanayi ordusu kapitalist için artı değerini desteklerken aynı zamanda ücret ora-
nının yükselmesini de engellemektedir.
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Kâr Teorisi
Karl Marx’a göre, bazı temel kavramlar ve ilişkiler aracılığıyla kâr teorisi açıklanmaktadır. Sermaye 

sabit ve değişken sermaye olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Sabit sermaye (c) üretimde kullanılan 
fiziki araç gereç, alet ve hammaddelerden oluşmaktadır. Değişken sermaye (v) ise üretim sürecinde kul-
lanılan işçilere ödenen toplam ücretlerden oluşmaktadır. 

Kâr teorisinde kullanılan diğer kavramlar ise artı değer, artı değer oranı, kâr oranı sermayenin orga-
nik bileşimi, malın değeri, fiyat olarak sıralanmaktadır.

Artı Değer (s); üretim sürecinde kapitalist üreticinin ürettiği ürünün satışı sonucunda gayrisafi ha-
sılatından sabit sermaye ve değişken sermaye masrafları çıktıktan sonra arta kalan toplam değerdir.

Artı Değer Oranı (a); kapitalist üreticinin işgücünden elde ettiği artı değer (s) ile işçilere ödenen de-
ğişken sermaye (v) arasındaki orandır.

Kâr Oranı (k); üretim sonunda elde edilen kâr ile üretim yapmak için gerekli her türlü fiziki üretim 
alet ve araçlarına (sabit sermaye) yapılan ödemeler ve işgücüne yapılan ücret ödemeleri (değişken ser-
maye) arasındaki ilişkidir. 

Malın Değeri, Fiyatı; ürünün fiyatı ya da değeri, sabit sermaye(c) değişken sermaye (v) ile kapita-
list üreticinin elde ettiği kârın toplanmasıyla bulunur.

Sermayenin Organik Bileşimi (b); sabit sermayenin değişken sermayeye oranı olan sermayenin 
organik bileşimi, kapitalist üreticinin makineleşme derecesini göstermektedir.

Artı değer oranı ile kâr oranı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, sermayenin or-
ganik bileşimi (c / v) veri iken, artı değer oranı (s / v) ne kadar yüksek ise kâr oranı da o kadar yüksek olur.

Sermayenin organik bileşimi ile kâr oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka de-
yişle, artı değer oranı veri iken sermayenin organik bileşimi ne kadar artarsa kâr oranı da o kadar düş-
mektedir.

K. MArX’IN BÜYÜME TEorİSİNİN İşLEYİşİ
Marx’a göre, kapitalist üreticinin sermaye birikiminde bulunması bir tercih olmayıp kapitalist üreticiler 

arasındaki rekabettir. Büyük ölçekte üretimde bulunan firmaların sayısının artması, firma etkinliğinin de 
aynı oranda olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle üreticiler, rekabet ortamında varlıklarını sürdür-
mek istiyorlarsa kârlarını yeniden artıracak yatırımlar yaparak büyüme yolunu tercih edeceklerdir. Ayrı-
ca kapitalist üreticiler rekabet ortamında güçlü olabilmek için emeğin verimini arttırmaktadır. Fakat bütün 
kapitalist üreticiler de aynı politikayı izlemeye başladıklarında sermayenin organik bileşiminin yükselme-
sine neden olmaktadır. Daha fazla sermaye kullanımı ise kârların azalmasına neden olacaktır. Marx, bu 
süreç sonunda kâr oranlarının azalmasını, azalan kâr oranı yasası olarak ifade etmektedir.

ScHuMpETEr (1911-1939)’İN BÜYÜME İLE İLGİLİ GÖrÜşLErİ
Schumpeter, Marx’dan farklı olarak kapitalist sistemin yıkılmayıp başarı ile işleyeceğini ve sistemin 

yarattığı hasıla artışının işçilerin ücretini artırarak işçi refahının da artacağını düşünmektedir. 
Joseph Schumpeter’in büyüme konusundaki görüşleri iki kavramla açıklanmaktadır. Birincisi, yeni-

likler kavramı, ikincisi ise girişimciler kavramıdır.

YENİLİKLEr VE BÜYÜME
Yenilikler, teknik ilerleme veya yeni kaynakların bulunması olarak tanımlanmaktadır. 
Schumpeter beş farklı türde yenilikten bahsetmektedir:

 ➣ Yeni bir malın veya bilinen bir malın faklı türünün ve kalitesinin piyasaya sunulması,
 ➣ Üretimde yeni bir üretim tekniğinin kullanılması (emek ve sermaye faktöründe tasarruf sağlayan 
yeni bir teknik). Bu yeni tekniğin yeni keşfedilmiş olması önemli değil, önemli olan ekonomik faa-
liyetlerde ve üretimde ilk defa kullanılıyor olmasıdır.

 ➣ Yeni bir piyasanın bulunması ve keşfi,
 ➣ Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının keşfi,
 ➣ Endüstrinin yeniden organizasyonu; tam rekabetçi bir endüstrinin tekelleşmesi, tröstlerin kurul-
ması veya monopollerin gücünün azalarak tam rekabetçi bir endüstriye dönüşmesi gibi.
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Schumpeter, yeniliği başlatan girişimcinin diğer girişimcileri etkileyerek yaratmış olduğu kârlılık ve 

yatırım artışlarına neden olan bu durumu yeniliklerin kümelenmesi (clustering of innovations) olarak 
nitelendirmektedir. 

Yaratıcı Yıkım Etkisi, Girişimciler yenilik yaparak yenilik konusu olan malın üretiminde monopol-
cü kurumunda kâr elde ederler. Diğer girişimciler da aynı amaçla piyasaya girip başka yenilikler yaptık-
ça, eski malların ve endüstrilerin yerine, yeni malların ve endüstrilerin yer alması yaratıcı yıkım etkisidir.

GİrİşİMcİLEr VE BÜYÜME
Girişimci, Üretim faktörlerini bir araya getirerek, mal ve hizmet üretimi gerçekleştiren ve yenilikleri 

uygulamak için yatırım riski alan kişidir.

KEYNES(I883-I946)’İN BÜYÜME İLE İLGİLİ GÖrÜşLErİ
Keynes 1936 yılında Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi adlı eserinde klasik iktisatçıların sa-

vunduğu gibi piyasa mekanizmasının otomatik olarak tam istihdamı sağlama konusunda başarılı olama-
dıklarını ileri sürmüştür. 

Keynes, kısa dönemde arzı arttırmanın sorun olmadığı bir ortamda talebi belirleyen arz koşulları de-
ğil, aslında talep koşulları olduğunu ileri sürmüştür.

Keynes’e göre, ekonomilerdeki gelir ve istihadamı belirleyen faktörler arzla ilgili faktörler olmayıp ta-
lep ile ilgili faktörler olmaktadır. 

Keynes’e göre ekonomilerin durgunluktan çıkabilmeleri için yapmaları gereken toplam talebin arttı-
rılabilmesidir. Toplam talepteki artış stokları eritecek, yatırımlar tekrar teşvik edilecek ve artan yatırımlar 
ise büyümeyi hızlandırarak, eksik istihdamdan tam istihdama geçiş süreci başlayacaktır. 

Tüketim harcamalarındaki genişleme ise girişimcilerin yatırım yapma isteklerini uyararak yatırım 
harcamalarının hızlanmasına neden olacaktır. Bu bağlamda özetle, gelir artışının yatırımları genişletme 
etkisine hızlandıran etkisi denilmektedir. Hızlandıran etkisinin büyüklüğünü belirleyen katsayıya yani, 
marjinal yatırım eğilimine ise hızlandıran katsayısı denilmektedir. 

1929 Dünya Bunalımı; 1929 ABD’de başlayan ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden ekonomik 
buhrandır. 1929 Dünya Bunalımı en çok Sanayileşmiş ülkeleri, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’yı et-
kilemiştir. Fakat dünyanın geri kalanında da (özellikle sanayileşmiş ülkelerde) yıkıcı etkiler yaratmıştır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Smith’in büyüme konu sundaki görüşleri-
ni ve ortaya koyduğu teorilerini açıkladığı 
eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Milletlerin Zenginliği
B) Nüfus’un Prensipleri Üzerine Bir Deneme
C) Politik İktisadın ve Vergilendirmenin 

Prensipleri
D) Kapital
E) Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi 

AÇIKLAMA
Smith, büyüme konu sundaki görüşlerini ve orta-
ya koyduğu teorilerini Milletlerin Zenginliği eserine 
dayalı olarak açıklamıştır.

YANIT: A

2. Smith’e göre iş bölümü nün kökeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Mübadele etme eğilimi
B) Uluslar arası ticaret
C) İş bölümü
D) Bireysel çıkar
E) Piyasa büyüklüğü

AÇIKLAMA
Smith’e göre iş bölümü nün kökeni mübadele et-
me eğilimidir. 

YANIT: A

3. Smith’e göre zenginliğin en üst aşama-
sına ulaşılması için sermaye artışının 
gerçekleş eceği optimal düzey aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Teknolojik gelişmeye paralel
B) İhracat miktarına paralel
C) Nüfus artışına paralel
D) Piyasa genişlemesine paralel
E) Verimlilik artışına paralel

AÇIKLAMA
Sermaye artışı, nüfus artışına paralel optimal bir 
şekilde gerçekleş tikçe zenginliğin en üst aşama-
sına ulaşılacaktır.

YANIT: C

4. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisine göre, 
nüfus artış hızı kontrol altına alınmaz ve 
kendi hâline bırakıldığında geometrik hız-
la artmaya devam ederken gıda maddele-
rinin üretim artışı ise aritmetik bir hızla ar-
tacağı için bu iki artış arasındaki fark gi-
derek uyumsuzlaşarak büyümek tedir?

A) Smith B) Ricardo
C) Marx D) Keynes
E) Malthus

AÇIKLAMA
Malthus’a göre, nüfus artış hızı kontrol altına alın-
maz ve kendi hâline bırakıldığında geometrik hız-
la artmaya devam ederken gıda maddelerinin üre-
tim artışı ise aritmetik bir hızla artacağı için bu 
iki artış arasındaki fark giderek uyumsuzlaşarak 
büyümek tedir.

YANIT: E

5. Yatay eksende nüfusun dikey eksende ise 
çıktının yer al dığı toplam üretim fonksiyo-
nu eğrisinin nüfus miktarına bağlı olarak 
sürekli yatıklaşmasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Nüfus arttıkça, kişi başına çıktının azal-
masıdır.

B) Nüfus arttıkça, ücretlerin azalmasıdır.
C) Nüfus arttıkça, kişi başına çıktının artma-

sıdır.
D) Nüfus arttıkça, ücretlerin artmasıdır.
E) Nüfus arttıkça, kişi başına hasılanın art-

masıdır.

AÇIKLAMA
Yatay eksende nüfusun dikey eksende ise çıktı-
nın yer al dığı toplam üretim fonksiyonu eğrisinin 
nüfus miktarına bağlı olarak sürekli yatıklaşmakta-
dır. Bunun nedeni, nüfus arttıkça, kişi başına çık-
tının azalmasıdır.

YANIT: A
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6. Marx’in teorisinde üretilen malların değe-
rini belirleyen faktör aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Sermaye B) Emek
C) Toprak D) Girişimci
E) Teknoloji

AÇIKLAMA
Marx’in teorisinde emek, üretilen malların değerini 
belirlemektedir. Çünkü üretim sürecinde en temel 
üretim faktörü emektir.

YANIT: B

7. Aşağıdakilerden hangisi Malthus’un ana-
lizleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Doğum oranı, ölüm oranı ve kişi başına 
çıktı arasındaki ilişkiler gö rülmektedir.

B) Ölüm oranının kişi başına çıktıdan ba-
ğımsızdır.

C) Doğum oranının kişi başına çıktıdan ba-
ğımsızdır.

D) Kişi başına çıktı arttığı za man ölüm oranı 
düşer 

E) Kişi başına çıktı azaldığı zaman ise ölüm 
oranı yükselmek tedir.

AÇIKLAMA
Malthus’un analizlerinde;
• Doğum oranı, ölüm oranı ve kişi başına çıktı 

arasındaki ilişkiler gö rülmektedir.
• Doğum oranının kişi başına çıktıdan bağım-

sızdır.
• Kişi başına çıktı arttığı za man ölüm oranı dü-

şer 
• Kişi başına çıktı azaldığı zaman ise ölüm ora-

nı yükselmek tedir.
YANIT: B

8. Malthus’un İn giltere’de yaşadığı dönem-
de yoksulluğu azaltmak amacıyla uygula-
maya konulan Yoksulluk Kanunu’na karşı 
çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Hükümetlerin gelir dağılımını iyileş-
tirmeye yönelik politikaların önemli bir 
sonucu yoktur.

B) Hükümetlerin yapacağı her türlü müda-
hale ekonomik dengeleri olumsuz etkile-
mektedir.

C) Hükümet politikaları gelir dağılımını dü-
zenlemeye yönelik değil toplam talebi 
arttırmaya yöneliktir.

D) Hükümet harcamaları gelir dağılımını 
düzenleme üzerine değil teknolojik geliş-
meyi arttırıcı yönde olmalıdır.

E) Hükümet politikaları ile nüfus artışını teş-
vik etmelidir.

AÇIKLAMA
Malthus, İn giltere’de yaşadığı dönemde yoksullu-
ğu azaltmak amacıyla uygulamaya konulan Yok-
sulluk Kanunu’na karşı çıkmıştır. Bunun nede-
ni; Malthus’a göre, hükümetlerin gelir dağılımını 
iyileş tirmeye yönelik politikaların önemli bir sonu-
cu yoktur. YANIT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun bü-
yüme teorisinin varsayımları arasında yer 
almaz?

A) Tarım kesiminde, teknik ilerleme hızı çok 
düşüktür.

B) Tarımda azalan verimler yasası geçerli-
dir.

C) Toplam hasılada azalan verimler yasası 
geçerli olmaktadır.

D) Ekonomi eksik istihdam koşullarında işle-
mektedir.

E) Ekonomi tam rekabet koşullarında işle-
mektedir.

AÇIKLAMA
Ricardo’nun büyüme teorisinin varsayımları:
• Tarım kesiminde, teknik ilerleme hızı çok dü-

şüktür.
• Tarımda azalan verimler yasası geçerlidir.
• Toplam hasılada azalan verimler yasası ge-

çerli olmaktadır.
• Ekonomi sürekli olarak, tam rekabet ve tam is-

tihdam koşullarında işlemektedir.
YANIT: D
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10. Ricardo’nun büyüme teorisinde sana-
yi kesiminde teknik ilerleme hızının yük-
sekliği nedeniyle emek için hangi yasa 
geçerlidir?

A) Azalan verimler yasası
B) Artan verimler yasası
C) Değişen verimler yasası
D) Marjinal verimler yasası
E) Ortalama verimler yasası

AÇIKLAMA
Ricardo’nun büyüme teorisinde sanayi kesiminde 
teknik ilerleme hızının yük sekliği nedeniyle emek 
için artan verimler yasası geçerlidir.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2015-ARA SINAV

11. Marx’a göre, yedek sanayi ordusu aşağı-
dakilerden hangisini ifade eder?

A) İstihdam edilen emek arzı
B) İş arayanların oluşturduğu istihdam edil-

meyen emek arzı
C) İş aramayanların oluşturduğu emek arzı
D) Kapitalist için artı değeri desteklemeyen 

emek arzı
E) Ücret oranının artmasını sağlayan emek 

arzı
AÇIKLAMA
Karl Marx’a göre yedek sanayi ordusu, iş arayan-
ları oluşturduğu istihdam edilemeyen emek arzını 
ifade eder. Yedek sanayi ordusu ücretlerin yüksel-
mesini engellemektedir.

YANIT: B

12. Bütün kapitalist üreticilerin rekabet ortamın-
da güçlü olabilmek için emeğin verimini arttır-
ma yolunda politikalar izlemesi sermayenin 
organik bileşiminin yükselmesine neden ol-
makta ve böylece daha fazla ser maye kul-
lanımı da kârların azalmasına neden olmak-
tadır.

 Marx, bu süreç sonunda kâr oranlarının 
azalmasına ne ad vermektedir?

A) Artan kâr oranı yasası
B) Azalan kâr oranı yasası
C) Artan verimler yasası
D) Azalan verimler yasası
E) Sabit verimler yasası

AÇIKLAMA
Bütün kapitalist üreticilerin rekabet ortamında güç-
lü olabilmek için emeğin verimini arttır ma yolun-
da politikalar izlemesi sermayenin organik bile-
şiminin yükselmesine neden olmakta ve böylece 
daha fazla ser maye kullanımı da kârların azalma-
sına neden olmaktadır. Marx, bu süreç sonunda 
kâr oranlarının azalmasına azalan kâr oranı yasa-
sı adını vermektedir.

YANIT: B
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13. Schumpeter, yeniliği başlatan girişimci-
nin diğer girişimcileri etkileyerek yarat-
mış olduğu kârlılık ve yatırım artışlarına 
neden olan bu durumuna ne ad vermek-
tedir?

A) Rekabet yoğunluğu
B) Yeniliklerin kümelenmesi
C) Oyun teorisi
D) Yaparak öğrenme
E) King kanunu

AÇIKLAMA
Schumpeter, yeniliği başlatan girişimcinin diğer gi-
rişimcileri etkileyerek yaratmış olduğu kârlılık ve 
yatırım artışlarına neden olan bu duruma yenilikle-
rin kümelenmesi (clustering of innovations) olarak 
nitelendirmektedir.

YANIT: B

14. Yeniliklerin yapılmasıyla eski malların ve 
en düstrilerin yıkılıp yeni mallar ve endüst-
rilerin eskilerin yerlerini almasına ne ad 
verilir?

A) Rekabet yoğunluğu
B) Yaratıcı yıkım
C) Yeniliklerin kümelenmesi
D) Oyun teorisi
E) Yaparak öğrenme

AÇIKLAMA
Yeniliklerin yapılmasıyla eski malların ve endüst-
rilerin yıkılıp yeni mallar ve endüstrilerin eskilerin 
yerlerini almasına yaratıcı yıkım denir. Yaratıcı yı-
kım kavramı Schumpeter’e aittir.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2015-ARA SINAV

15. Schumpeter’e göre aşağıdakilerden han-
gisi yenilik türlerinden biri değildir?

A) Bilinen bir malın miktarının artırılarak pi-
yasaya sunulması

B) Üretimde yeni bir üretim tekniğinin kulla-
nılması

C) Yeni bir piyasanın bulunması ve keşfi
D) Yeni bir hammadde veya yarı mamul 

kaynağının keşfi
E) Endüstrinin yeniden organizasyonu

AÇIKLAMA
Schumpter’e göre üretim faktörlerinin miktarları-
nı değiştirmeden, üretim faktörlerinden farklı ye-
ni bir bileşim yapılarak, yeni bir üretim fonksiyo-
nu oluşturuluyorsa yenilik söz konusudur. Bu bağ-
lamda Schumpeter beş farklı türde yenilikten bah-
setmektedir:
• Yeni bir malın veya bilinen bir malın faklı türü-

nün ve kalitesinin piyasaya sunulması
• Üretimde yeni bir üretim tekniğinin kullanılma-

sı 
• Yeni bir piyasanın bulunması ve keşfi
• Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağı-

nın keşfi
• Endüstrinin yeniden organizasyonu

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi aynı firmada bir 
malın farklı kısımlarının işçiler tarafından 
üretilmesi ve farklı malların farklı firmalar 
tarafından üretilmesidir?

A) Sermaye birikimi 
B) İş bölümü
C) Uzmanlaşma 
D) Uluslararası tica ret
E) Eksik istihdam

2. Smith’e göre mübadele etme eğiliminin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübadele etme eğilimi
B) Uluslararası ticaret
C) İş bölümü
D) Bireysel çıkar
E) Piyasa büyüklüğü

3. Smith, Milletlerin Zenginliği kitabında iş-
bölümünün sınırlarının hangisine bağlı ol-
duğunu ifade etmektedir?

A) Mübadele etme eğilimi
B) Uluslar arası ticaret
C) İş bölümü
D) Bireysel çıkar
E) Piyasa büyüklüğü

4. Aşağıdakilerden hangisi Smith’e göre bü-
yümenin ulaşabileceği en üst sınır olup 
büyüme ve zenginliğin değişmediği bir 
durağan durum düzeyidir?

A) Sermayenin altın kural düzeyi
B) Tasarrufun altın kural düzeyi
C) Tüketimin maksimizasyonu
D) Tam Zenginlik Aşaması
E) Büyümenin sınırları

5. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasa-
sında hiçbir müdahale olma ması hâlinde, 
kendiliğinden belirleneceği varsayılan ve 
işçinin kendisinin ve aile sinin her türlü 
fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve 
çoğalıp azalmadan nesille rinin devamını 
sağlayabilecek ücrettir?

A) Diferansiyel rant 
B) Etkin ücret
C) Emek değer teorisi
D) Artı değer teorisi
E) En az geçim ücreti

6. İngiltere Tahıl Yasası olarak anılan uygu-
lamayla yerli buğ day üreticilerini koru-
mak için buğday ithalatını önle meye yö-
nelik hangi önlemi almıştır?

A) İthalat kotası
B) Yüksek gümrük tarifeleri
C) Düşük gümrük tarifeleri
D) Ambargo
E) Döviz kuru düzenlemeleri

7. Marx’a göre iş arayanların oluşturduğu is-
tihdam edilmeyen emek arzına ne ad ve-
rilir? 

A) Yedek sanayi ordusu
B) Friksiyonel eksik istihdam
C) İradi işsizler
D) Potansiyel artı değer 
E) Tam istihdam
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8. Kapitalist üreticinin işgücünden elde etti-
ği artı değer ile işçilere ödenen değişken 
sermaye arasındaki orana ne ad verilir?

A) Diferansiyel rant 
B) Etkin ücret düzeyi
C) Kâr oranı
D) En az geçim ücreti
E) Artı Değer Oranı

9. Marx’a göre üretim aşamasında artı de-
ğer yaratan faktör aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Sabit sermaye
B) Sermayenin Organik Bileşimi
C) Etkin ücret düzeyi
D) Değişken sermaye
E) Artı Değer Oranı

10. Marx’dan farklı olarak kapitalist sistemin 
yıkılmayıp başarı ile işleyeceğini ve siste-
min yarattığı hasıla artışının işçilerin üc-
retini artırarak işçi refahının da artacağı-
nı düşünen iktisatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Marx
B) Ricardo
C) Keynes
D) Schumpeter
E) Malthus

11. Girişimciler yenilik yaparak yenilik konu-
su olan malın üretiminde monopolcü ko-
numunda kâr elde ederler. Diğer girişim-
ciler de aynı amaçla piyasaya girip baş-
ka yenilikler yaptıkça, eski malların ve 
endüstrilerin yerine, yeni malların ve en-
düstrilerin yer almasına ne ad verilir?

A) Rekabet yoğunluğu
B) Yeniliklerin kümelenmesi
C) Oyun teorisi
D) Yaparak öğrenme
E) Yaratıcı yıkım

12. Schumpeter, kapitalist sistemin sürekli 
değişimini sağlayan ve kapitalizmi dina-
mikleştiren ve yenilikleri uygulayan kişi-
lere ne ad vermektedir?

A) Emek sahipleri
B) Tüccarlar
C) Girişimciler
D) Mucitler
E) Toprak sahipleri 

13. Keynes hangi eserinde piyasa mekaniz-
masının otomatik olarak tam istihdamı 
sağlama konusun da başarılı olamadığını 
ileri sürmektedir?

A) Milletlerin Zenginliği
B) Nüfus’un Prensipleri Üzerine Bir Deneme
C) Politik İktisadın ve Vergilendirmenin 

Prensipleri
D) Kapital
E) Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi 

14. Keynes’e göre, ekonomilerdeki gelir ve is-
tihdamı belirleyen faktörler hangisi ile il-
gilidir? 

A) Arz
B) Talep
C) Teknoloji
D) Üretim
E) İşgücü

15. Aşağıdakilerden hangisi A. Smith’in ikti-
sadi büyümeyi açıklarken kullandığı en 
önemli faktördür?

A) İşbölümü ve uzmanlaşma
B) Görünmez el fiyat
C) Uluslar arası ticaret
D) Kurumlar
E) Liberalleşme
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B İş bölümü; aynı firmada bir malın farklı kı-
sımlarının işçiler tarafından üretilmesi ve 
farklı malların farklı firmalar tarafından 
üretilmesidir.

2. D Smith’e göre mübadele etme eğiliminin 
nedeni bi reysel çıkardır.

3. E Smith, Milletlerin Zenginliği kitabında iş-
bölümünün sınırlarının piyasa büyüklü-
ğüne bağlı olduğunu ifade etmektedir.

4. D Tam Zenginlik Aşaması, büyümenin ula-
şabileceği en üst sınır olup büyüme ve 
zenginliğin değişmediği bir durağan du-
rum düzeyidir. 

5. E En az geçim ücreti, emek piyasasında 
hiçbir müdahale olma ması hâlinde, ken-
diliğinden belirleneceği varsayılan ve iş-
çinin kendisinin ve aile sinin her türlü fiz-
yolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve ço-
ğalıp azalmadan nesille rinin devamını 
sağlayabilecek ücrettir.

6. B İngiltere’de yerli buğ day üreticilerini koru-
mak için yüksek gümrük tarifeleriyle buğ-
day ithalatını önle meye yönelik Tahıl Ya-
sası olarak anılan bir uygulama başlatıl-
mıştır.

7. A Marx’a göre iş arayanların oluşturduğu 
istihdam edilmeyen emek arzı yedek sa-
nayi ordusudur.

8. E Artı Değer Oranı; kapitalist üreticinin iş-
gücünden elde ettiği artı değer ile işçile-
re ödenen değişken sermaye arasındaki 
orandır.

9. D Marx’a göre üretim aşamasında artı de-
ğer yaratan faktör değişken sermayedir.

10. D Schumpeter, Marx’dan farklı olarak kapi-
talist sistemin yıkılmayıp başarı ile işle-
yeceğini ve sistemin yarattığı hasıla artı-
şının işçilerin ücretini artırarak işçi refahı-
nın da artacağını düşünmektedir.

11. C Joseph Schumpeter’in büyüme konusun-
daki görüşleri iki kavramla açıklanmak-
tadır. Birincisi, yenilikler kavramı, ikinci-
si ise girişimciler kavramıdır.

12. E Girişimciler yenilik yaparak yenilik konu-
su olan malın üretiminde monopolcü ko-
numunda kâr elde ederler. Diğer girişim-
ciler de aynı amaçla piyasaya girip baş-
ka yenilikler yaptıkça, eski malların ve 
endüstrilerin yerine, yeni malların ve en-
düstrilerin yer alması yaratıcı yıkım etki-
sidir.

13. E Keynes 1936 yılında Para, Faiz ve İstih-
damın Genel Teorisi adlı eserinde piyasa 
mekanizmasının otomatik olarak tam is-
tihdamı sağlama konusun da başarılı ola-
madıklarını ileri sürmüştür.

14. B Keynes’e göre, ekonomilerdeki gelir ve 
istihdamı belirleyen faktörler arzla ilgi-
li faktörler olmayıp talep ile ilgili faktörler 
olmaktadır.

15. A A. Smith’in iktisadi büyümeyi açıklarken 
kullandığı en önemli faktör işbölümü ve 
uzmanlaşmadır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitenin temel amacı Harrod Domar Büyüme 
Modelinin iyi anlaşılmasıdır. Ayrı ayrı bu modellerin kapsamları dikka-
te alınmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 - 5 1 - 2

HArroD-DoMAr BÜYÜME MoDELİ
Keynes’in kısa dönemli statik analizini uzun dönemli olarak genişleten ve dinamik büyüme sorunla-

rıyla ilgilenen iktisatçılar ise Harrod ve Domar’dır. 
HArroD BÜYÜME MoDELİ
Harrod büyüme modelinde de temel unsur yatırımlardır. Domar modelinde çarpan mekanizması/

katsayısı önemli bir araç olup kullanılmışken Harrod modelinde hızlandıran prensibi/katsayısı önemli bir 
araç olup kullanılmıştır. Çarpan mekanizması, harcamalardaki bir değişikliğin GSMH üzerinde yarata-
cağı etkileri ortaya koyan bir mekanizmadır.

HArroD BÜYÜME MoDELİNİN TEMEL KAVrAMLArI VE VArSAYIMLArI
Harrod büyüme modelinde temel iki kavramdan bahsedilmektedir. Birincisi tasarruflar ikincisi ise ya-

tırımlardır. 
Tasarruf fonksiyonu S = sxY olarak ifade edilmektedir.
Yatırım, belirli bir dönemde sermaye stokuna yapılan net ilaveler olup sermaye stokunda artışla-

ra neden olmaktadır. Yatırım gelirdeki artışlara bağlı olmaktadır. Gelir düzeyi değişmeden kalıyorsa, bu 
gelir düzeyi de mevcut sermaye stoku ile sağlanabiliyorsa yeni yatırıma ihtiyaç yoktur. Fakat üretim (ge-
lir) artışı için ise sermaye artışına (yatırım) ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın belirlenmesinde ise hızlandıran 
katsayısı çok önemli olmaktadır.

Hızlandıran katsayısı aslında planlanan yatırımların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Harrod’a gö-
re belirli bir üretim artışı isteniyorsa bu üretim artışını gerçekleştirebilmek için gerekli olan sermaye artı-
şını (planlanan yatırım) belirlemek gerekmektedir. Planlanan yatırım düzeyinin belirlenmesinde ise hız-
landıran katsayısı etkili olmaktadır.

Hızlandıran katsayısı, sermaye miktarında meydana gelen değişmenin, üretimde meydana gelen 
değişmeye oranı şeklinde ifade edilmektedir. Bir başka deyişle bir birim üretim artışı sağlamak için ge-
rekli sermaye artışını ifade etmektedir, yani yatırımın üretim (gelir) değişmelerine olan duyarlılığını ölç-
mektedir.

IP = k (Yt – Yt–1)
Planlanan yatırım kararları gelirin mutlak seviyesine değil, gelirdeki artışlara bağlı olarak belirlen-

mektedir. 

HArroD BÜYÜME MoDELİNİN İşLEYİşİ
Modelde kullanılan büyüme hızları şunlardır.

 ➣ Gerekli (Garantili) Büyüme Hızı
 ➣ Fiilî (Gerçekleşen) Büyüme Hızı
 ➣ Doğal Büyüme Hızı

GErEKLİ (GArANTİLİ) BÜYÜME HIzI
Harrod büyüme modelinde gerekli büyüme hızı, garantili büyüme hızı, olarak da adlandırılmaktadır.  
Gerekli büyüme hızı planlanan tasarruf ve planlanan yatırım eşitliğini sağlayan büyüme hızı demek-

tir. Gerekli büyüme hızı (Gw) olarak gösterilip, aşağıdaki formülle ifade edilmektedir.

MODERN BÜYÜME TEORİLERİ:
HARROD DOMAR BÜYÜME MODELİ 4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Planlanan tasarruf ve planlanan yatırım eşitliğinden gerekli büyüme hızı;

G
Y

Y Y
k
s

w
t

t t 1=
-

=-

Formülde Gw gerekli büyüme hızını, s marjinal tasarruf eğilimini göstermektedir.
fİİLî (GErÇEKLEşEN) BÜYÜME HIzI
Harrod büyüme modelinde fiilî ya da gerçekleşen büyüme hızı, toplam üretimin dönem sonundaki 

artışını temsil eden büyüme hızıdır. Bu büyüme hızı dönem sonundaki gerçekleşen üretim artışını gös-
terdiği için ex-post (dönem sonu) bir kavramdır. Fiilî büyüme hızı;

G
k
s=

Formülde G, fiilî büyüme hızını, s dönem sonu gerçekleşen tasarrufu, k dönem sonunda ortaya çı-
kan veya gerçekleşen sermaye ihtiyacını veya hızlandıranı, bir başka deyişle dönem sonu sermaye sto-
kundaki fiilî artışın (∆K), üretimdeki fiilî artışa (∆Y) oranını göstermektedir.

GErEKLİ VE fİİLî BÜYÜME HIzLArININ KArşILAşTIrILMASI
Denge Durumu
Harrod büyüme modelinde gerekli ve fiilî büyüme hızlarının birbirine eşit olduğu (G= Gw) durum, 

ekonominin denge durumunu göstermektedir. Bıçaksırtı denge (Dengenin her an bozulabilecek du-
rumda olması.)

Enflasyonist Süreç
Harrod büyüme modelinde fiilî büyüme hızının gerekli büyüme hızından büyük olması (G>GW) eko-

nomide enflasyonist bir sürecin ortaya çıktığı bir durumu göstermektedir. 
Durgunluk Süreci
Harrod büyüme modelinde gerekli büyüme hızının fiilî büyüme hızından daha büyük olması (GW>G), 

ekonomide durgunluğun ortaya çıktığı bir durumu göstermektedir. 
DoğAL BÜYÜME HIzI
Doğal büyüme hızındaki doğal kavramı, kendiliğinden ortaya çıkan bir gelişme değildir. Tersine, ar-

tan nüfusun tamamının istihdam edilmesine yetecek bir ekonomik gelişme olarak ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda doğal büyüme hızı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin müsaade ettiği büyüme hızı olarak 
kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle maksimum büyüme hızı olarak ya da tam istihdam büyüme hızı 
olarak da ifade edilebilir. 

Doğal büyüme hızı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin müsaade ettiği büyüme hızı olup aynı za-
manda emeğin tam kullanımını, emek piyasasında tam istihdamı sağlayan büyüme hızıdır.

Gn = n+ tk formülü ile ifade edilmektedir,
Gn: doğal büyüme hızı,  n: nüfus artışı,   tk: teknolojik gelişmelerdir.

DoMAr BÜYÜME MoDELİ
Domar büyüme modelinde Keynes’in kısa dönemli statik analizini uzun dönemli olarak genişletme-

ye yönelik olarak yatırımların geniş kapsamlı olarak ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu bağ-
lamda Domar yatırımların ekonomi üzerinde birbirinden farklı iki yönde etkisinin olduğunu ileri sürmüş-
tür. Birinci etki, yatırım harcamaları ekonominin arz yönünü ilgilendiren üretim kapasitesini artırıcı etkisi, 
ikinci etki ise yatırım harcamalarının ekonominin talep yönünü ilgilendiren gelir artırıcı etkisidir. 

DoMAr BÜYÜME MoDELİNİN TEMEL KAVrAMLArI
Domar büyüme modeli temel dört kavram ile analiz edilmektedir. Bu kavramlar aşağıda açıklanmak-

tadır,
 ➣ Üretim Fonksiyonu = y = f(K, L)
• Sabit oranlı üretim: Domar büyüme modelinde kullanılan üretim fonksiyonu, sabit oranlı bir 

üretim fonksiyonudur. Sadece bir malın üretiminde kullanılan, sermaye ve emek girdileri ara-
sında ikame hiç yoktur ve sermaye ve emek girdileri birbirini tamamlayan niteliktedir. Malın, 
sermaye ve emek girdilerinin sabit bir oranda kullanılması suretiyle üretildiği anlamına gelen 
bu varsayım, bir birim mal üretmek için K, kadar sermaye girdisi ve L, kadar emek girdisi kul-
lanılması gerektiğini gösterir.

 ➣ Tasarruf Eğilimi
 ➣ Sermaye Hasıla Katsayısı
 ➣ Sermayenin (Yatırım) Verimliliği Katsayısı
• Sermaye katsayısı, sermaye hasıla katsayısı olarak da nitelendirilmektedir. Bir birim üretim 

gerçekleştirebilmek için gerekli olan sermaye ya da yatırım miktarını gösteren katsayıdır.
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DoMAr BÜYÜME MoDELİNİN VArSAYIMLArI

Domar büyüme modelinin temel varsayımları şunlardır:
 ➣ Ekonomide devlet harcamaları yoktur,
 ➣ Ekonomi dışa kapalı bir ekonomidir. 
 ➣ Ekonomide gecikmeler yoktur. 
 ➣ Ekonomi tam istihdam denge düzeyindedir.
 ➣ Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknolojik ilişki vardır.

Yatırımların Kapasite Artırıcı Etkisi
Bir ekonomide yapılan yatırımlar, yatırım mallarının miktarında artışa neden olmaktadır. Bir başka 

ifadeyle, her türlü makine teçhizat ve aletlerin miktarında bir artış olurken köprü, baraj, yol, liman gibi alt 
yapı yatırımlarının da sayısında artışlar olmaktadır. Bu miktarlardaki artışlar ise ekonomiye yatırım ön-
cesi döneme göre mal ve hizmeti daha fazla üretecek üretim gücü artışı yaratmaktadır. Dolayısıyla ya-
pılan her türlü yatırım harcaması, ekonominin potansiyel arz gücünü ilgilendiren üretim kapasitesini ar-
tırmaktadır. 

Ayrıca, bir dönemde yapılan yatırım (I), sermaye stokundaki değişmeye (ΔK) eşit olduğu için (I = ΔK) 
şeklinde ifade edilirse sermayenin verimliliği oranı formülünde v = ΔY/ΔK, ΔK yerine I koyarsak σ = ΔY/
I ya da ΔY = I x σ formülüne ulaşılmaktadır.

Domar büyüme modelinde yatırımların kapasite artırıcı etkisinde ekonominin arz yönüyle ilgili oldu-
ğu için ΔY, ΔYq şeklinde ifade edilmektedir. Üretim kapasitesindeki artış, ∆Y = IxG şeklinde formüle edi-
lirse,

ΔY üretim kapasitesindeki artış I, yatırım miktarı, o sermayenin ortalama verimliliği şeklinde ifade 
edilmektedir.

Yatırımların Gelir Artırıcı Etkisi
Domar büyüme modelinde, ekonomide fiilî üretim artışını sağlayan, yatırımların ekonominin talep 

yönünü ilgilendiren gelir artırıcı etkisidir. 
Denge büyüme oranı: ΔYq = ΔYd
      g = ΔY / Y = ΔI / I = v x v

HArroD-DoMAr BÜYÜME MoDELİNİN ELEşTİrİSİ
 ➣ Modele yapılan en önemli eleştiri, modelin gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta 
yetersiz kalmasıdır. 

 ➣ HarrodDomar büyüme modelinde hesaplanması zor ve soyut kavramlar kullanılarak analizler 
yapılmıştır. 

 ➣ Harrod-Domar büyüme modelinde sermaye hasıla katsayısı hesaplanırken ekonomideki sektörel 
ayırım yapılmamıştır. 

 ➣ Harrod-Domar büyüme modelinde kısa ve uzun dönemler olarak tasarruf eğilimi ve marjinal ta-
sarruf eğilimi birbirine eşit ve sabit kabul edilmesi hatalıdır. Aynı şekilde sermaye hasıla katsayısı 
ve marjinal sermaye hasıla katsayısı sabit ve birbirine eşit tek bir katsayı olarak kabul edilmesi 
de hatalıdır. 

 ➣ HarrodDomar büyüme modelinde, eleştirilen diğer önemli bir konu ise üretim faktörlerinden sade-
ce sermaye, üretim artışını sağlayan tek faktör olarak kabul edilmektedir. 

 ➣ Harrod-Domar büyüme modelinde, emek ve teknolojik gelişmelerin üretime katkısı yok sayılmış-
tır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi Har rod modelin-
de önemli bir araç olarak kullanılmıştır?

A) Sermaye hasıla katsayısı
B) Hızlandıran katsayısı
C) Çarpan mekanizması
D) Etkin emek oranı
E) Emek hasıla oranı

AÇIKLAMA
Domar modelinde çarpan mekanizması/katsayısı 
önemli bir araç olarak kullanılmışken Har rod mo-
delinde hızlandıran prensibi/katsayısı önemli bir 
araç olarak kullanılmıştır.

YANIT: B

2. Tasarruf fonksiyonu aşağıdakilerden han-
gisidir? (C tüketimi, S tasarrufu s, marji-
nal tasarruf eğilimini, Y ise, millî geliri ifa-
de etmektedir)

A) S = sxY B) S = s +Y
C) Y = sxS D) S = s/Y
E) Y = C + S

AÇIKLAMA
Tasarruf fonksiyonu S=sxY
Tasarruf gelirin tüketilmeyen kısmını ifade eder. 
Tasarruf gelirin bir fonksiyonu olarak kabul edilir.

YANIT: A

3. Belirli bir dönemde sermaye stokuna ya-
pılan net ilavelere ne ad verilir?

A) Tüketim
B) Tasarruf
C) Yatırım
D) Toplam talep
E) Üretim

AÇIKLAMA
Yatırım, belirli bir dönemde sermaye stokuna ya-
pılan net ilaveler olup sermaye stokunda artışlara 
neden olmaktadır.

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

4. Harrod Büyüme Modeli’nde “bıçak sırtı 
denge” kavramı aşağıdakilerden hangisi-
ni ifade eder?

A) Dengenin uzun süreli olmasını
B) Dengenin kolayca sağlanmasını
C) Dengenin her an bozulabilecek olmasını
D) Denge bir kez sağlandığında bir daha 

bozulmayacağını
E) Dengenin sağlanmasının, istenilen bir 

durum olmadığını

AÇIKLAMA
Harrod Büyüme modelinde dengenin özelliği her 
an bozulabilecek olması yanı bıçak sırtı denge ol-
masıdır.

YANIT: C

5. Sermaye miktarında meydana ge len de-
ğişmenin, üretimde meydana gelen de-
ğişmeye oranı şeklinde ifa de edilen kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermaye hasıla katsayısı
B) Çarpan mekanizması
C) Etkin emek oranı
D) Emek hasıla oranı
E) Hızlandıran katsayısı

AÇIKLAMA
Hızlandıran katsayısı, sermaye miktarında mey-
dana ge len değişmenin, üretimde meydana gelen 
değişmeye oranı şeklinde ifa de edilmektedir. Ser-
maye ihtiyacının belirlenmesinde hızlandıran kat-
sayısı önemlidir. 

YANIT: E

6. Planlanan tasarruf ve planlanan yatırım 
eşitliğini sağlayan büyüme hızına ne ad 
verilir?

A) Doğal büyüme hızı
B) Gerçekleşen büyüme hızı
C) Gerekli büyüme hızı
D) Dengeli büyüme hızı
E) Dengesiz büyüme hızı

AÇIKLAMA
Gerekli büyüme hızı planlanan tasarruf ve plan-
lanan yatırım eşitliğini sağlayan büyüme hızı de-
mektir.

YANIT: C
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7. Nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin mü-
saade ettiği büyüme hızı olup aynı zaman-
da emeğin tam kullanımını, emek piyasa-
sında tam istihdamı sağlayan büyüme hı-
zına ne ad verilir?

A) Doğal büyüme hızı
B) Gerçekleşen büyüme hızı
C) Gerekli büyüme hızı
D) Dengeli büyüme hızı
E) Dengesiz büyüme hızı

AÇIKLAMA
Doğal büyüme hızı, nüfus artışı ve teknolojik ge-
lişmenin müsaade ettiği büyüme hızı olup aynı za-
manda emeğin tam kullanımını, emek piyasasın-
da tam istihdamı sağlayan büyüme hızıdır.

YANIT: A

8. Yatırım harcamalarının ekonominin talep 
yönünü ilgi lendiren etkisi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Üretim kapasitesini ar tırıcı etkisidir
B) Gelir artırıcı etkisidir
C) Teknolojik gelişmeyi artırıcı etkisidir
D) Tüketim artırıcı etkisidir
E) Sermaye stokuna etkisidir 

AÇIKLAMA
Yatırım harcamalarının ekonominin talep yönünü 
ilgi lendiren gelir artırıcı etkisidir.

YANIT: B

9. Doğal büyüme oranının belirlenmesinde 
aşağıdaki faktörlerden hangileri ön plana 
çıkmaktadır?

A) Nüfus ve sermaye birikimi
B) Nüfus ve teknolo jik gelişme
C) Sermaye birikimi ve teknolojik gelişme
D) Tasarruflar ve yatırımlar
E) Tasarruflar ve gelir

AÇIKLAMA
Doğal büyüme oranının belirlenmesinde nüfus ve 
teknolo jik gelişme ön plana çıkmaktadır.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2016-ARA SINAV

10. Harrod-Domar Büyüme Modeli’ne yapılan 
en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Modelin gelişmiş ülkelerin büyüme dene-
yimlerini açıklamakta yetersiz kalması

B) Modelde kullanılan kavramların olması 
gerekenden fazla soyut olması

C) Modelde kullanılan hesap yöntemlerinin 
yetersiz olması

D) Modelde kullanılan değişkenlerin ölçüle-
memesi

E) Modelde sektörel ayrım yapılmaması

AÇIKLAMA
Harrod-Domar büyüme modeline getirilen en 
önemli eleştiri, modelin gelişmiş ülkelerin büyüme 
deneyimlerini açıklamakta yetersiz kalmasıdır.

YANIT: A

11. Harrod büyüme modelinde durağan du-
rum büyüme hangi durumda mümkün-
dür?

A) Fiilî büyüme hızı gerekli büyüme hızın-
dan büyük olduğunda

B) Fiilî büyüme hızı gerekli büyüme hızın-
dan küçük olduğunda

C) Fiilî büyüme ve gerekli büyüme hızları 
birbirine eşit olduğunda

D) Doğal büyüme hızı ve gerekli büyüme 
hızları birbirine eşit olduğunda

E) Fiilî büyüme hızı ve doğal büyüme hızları 
birbirine eşit olduğunda

AÇIKLAMA
Harrod büyüme modelinde durağan durum büyü-
me, fiilî büyüme ve gerekli büyüme hızlarının birbi-
rine eşit olması du rumunda mümkündür.

YANIT: C
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12. Aşağıdakilerden hangisi Domar büyüme 
modelinde analiz edilen kavramlar arasın-
da yer almaz?

A) Üretim fonksiyonu
B) Tasarruf eğilimi
C) Sermaye-hasıla katsayısı
D) Sermayenin verimliliği katsayısı
E) Teknolojik gelişmeler

AÇIKLAMA
Domar büyüme modeli temel dört kavram ile ana-
liz edilmektedir:
• Üretim fonksiyonu
• Tasarruf eğilimi
• Sermaye-hasıla katsayısı
• Sermayenin verimliliği katsayısı

YANIT: E

13. Aşağıdakilerden hangisi Domar büyüme 
modelinin temel varsayımları arasında 
yer almaz?

A) Ekonomide devlet harcamaları yoktur
B) Ekonomi dışa kapalı bir ekonomidir
C) Sermaye (K) ve emek (L) girdileri arasın-

da ikame vardır
D) Ekonomide gecikmeler yoktur
E) Sermaye ve gelir arasında sabit bir tek-

nolojik ilişki vardır

AÇIKLAMA
Domar büyüme modelinin temel varsayımları şun-
lardır:
• Ekonomide devlet harcamaları yoktur.
• Ekonomi dışa kapalı bir ekonomidir.
• Sermaye (K) ve emek (L) girdileri arasında ika-

me yoktur.
• Ekonomide gecikmeler yoktur.
• Ekonomi tam istihdam denge düzeyindedir.
• Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknolojik 

ilişki vardır.
YANIT: C

14. Tam istihdam denge gelir düzeyi Y1= 500 
milyar ise α = 0.20 (marjinal tasarruf eğili-
mi) ise σ = 0.30 (ser mayenin ortalama ve-
rimliliği) ise dengeli büyüme oranı ne ka-
dardır?

A) % 4
B) % 6
C) % 8
D) % 9
E) % 11

AÇIKLAMA
Denge büyüme oranı 
g= ∆Y/Y= ∆I/I= αxσ olduğuna göre,
g= 0.2x0.3=0.06=%6

YANIT: B

15. Bir birim üretim için ne kadarlık sermaye 
gerekli olduğunu gösteren katsayı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Marjinal yatırım hasıla katsayısı
B) Ortalama sermaye hasıla katsayısı
C) Ortalama tasarruf katsayısı
D) Marjinal sermaye hasıla katsayısı
E) Sermayenin verimliliği katsayısı

AÇIKLAMA
Bir birim üretim için ne kadarlık sermaye gerekli ol-
duğunu gösteren katsayı ortalama sermaye hası-
la katsayısıdır.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Sermaye stoku 600 trilyon ve tam istih-
dam gelir düzeyi 120 trilyon ise sermaye-
nin marjinal verimliliği ve sermaye hasıla 
katsayısı aşağıdakilerden hangisinde bir-
likte ve doğru olarak verilmiştir?

A) 4 ve 0,15
B) 0,4 ve 0,25
C) 0,2 ve 5
D) 5 ve 0,2
E) 0,15 ve 4

2. Harrod büyüme modelinde dengenin 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kararsız denge
B) Bıçak sırtında denge
C) Eflasyonist denge
D) Deflasyonist denge
E) Kararlı denge

3. Aşağıdakilerden hangisi Harrod büyüme 
modelinde temel unsur kabul edilir?

A) Tüketim
B) Rant
C) Yatırım
D) Toprak
E) Sermaye

4. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönem-
de sermaye stokuna yapılan net ilavedir?

A) Harcama 
B) Yatırım
C) İşçi 
D) Kâr
E) Tüketim

5. Aşağıdakilerden hangisi planlanan yatı-
rımların belirlenmesinde kullanılan katsa-
yıdır?

A) Hızlandıran katsayısı
B) Kalkınma katsayısı
C) Büyüme katsayısı
D) Olgunluk katsayısı
E) Çarpım katsayısı

6. Aşağıdakilerden hangisi üretimin dönem 
sonundaki artışını temsil eden büyüme hı-
zıdır?

A) Gerçekleşen büyüme hızı
B) Garantili büyüme hızı
C) Doğal büyüme hızı
D) Olan büyüme hızı
E) Kesin büyüme hızı

7. Aşağıdakilerden hangisi büyüme mode-
linde gerekli büyüme hızının diğer adıdır?

A) Doğal büyüme hızı
B) Şartlı büyüme hızı
C) Gerçekleşen büyüme hızı
D) Garantili büyüme hızı
E) Fiili büyüme hızı

8. Harrod büyüme modelinde fiili büyüme 
hızının gerekli büyüme hızından büyük ol-
ması ekonomide aşağıdakilerden hangi 
sürecin ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur?

A) Durgunluk 
B) Denge
C) Stagflasyon 
D) Enflasyonist
E) Deflasyonist
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9. Harrod büyüme modeline göre dengesiz-
lik kavramı ne ile ifade edilir?

A) Sert denge
B) Durgun denge
C) Bıçak sırtı denge
D) Durağan olmayan denge
E) Keskin denge

10. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışı ve 
teknolojik gelişmenin müsaade ettiği bü-
yüme hızıdır?

A) Doğal büyüme hızı
B) Gerekli büyüme hızı
C) Garantili büyüme hızı
D) Gerçekleşen büyüme hızı
E) Fiili büyüme hızı

11. Ekonomide tasarruflar aşağıdakilerden 
hangisinin fonksiyonudur?

A) Yatırımın
B) Milli Gelirin
C) Tüketimin
D) Gayrisafi yurtiçi hasılanın
E) İstihdamın

12. Keynes’in kısa dönem li statik analizini 
uzun dönemli olarak genişleten ve dina-
mik büyüme sorunlarıyla ilgilenen iktisat-
çılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicks ve Hansen
B) Harrod ve Domar
C) Solow ve Samuelson
D) Smith ve Ricardo
E) Friedman ve Phelps

13. Aşağıdakilerden hangisi Harrod büyüme 
modelinde bir dönemdeki üretim artışının 
ulaşabilece ği maksimum büyüklüğü belir-
leyen unsurlar arasında yer almaz? 

A) İşgücü
B) Sermaye
C) Doğal kaynak artışı
D) Uluslar arası ticaret
E) Teknolojik gelişme

14. Bir birim üretim gerçekleştirebilmek için 
gerekli olan sermaye ya da yatırım mikta-
rını gösteren katsayıya ne ad verilir?

A) Üretim fonksiyonu
B) Tasarruf eğilimi
C) Sermaye katsayısı
D) Sermayenin verimliliği katsayısı
E) Teknolojik gelişmeler

15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harca-
malarındaki bir birimlik artış gelir ve talep 
düzeyini ne kadar artıracağını gös teren 
kavramdır? 

A) Tüketim çarpanı
B) Marjinal tasarruf eğilimi
C) Sermaye-hasıla katsayısı
D) Etkinlik katsayısı
E) Yatırım çarpanı
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Sermayenin marjinal verimliliği  
σ = K/Y = =600 / 120 = 5 sermaye hası-
la katsayısı k = Y/K = 120 / 600 = 0,2 bu-
lunur.

2. B Harrod büyüme modelinde dengenin 
özelliği bıçak sırtında denge olmasıdır.

3. C Harrod büyüme modelinde yatırım ve ta-
sarruflar temel unsur kabul edilir.

4. B Sermaye stokuna yapılan net ilavelere 
yatırım denir.

5. A Hızlandıran katsayısı, planlanan yatırım-
ların belirlenmesinde kullanılır.

6. A Gerçekleşen büyüme hızı, toplam üre-
timin dönem sonundaki artışını temsil 
eden büyüme hızıdır.

7. D Garantili büyüme hızı, Harrod büyüme 
modelinde gerekli büyüme hızıdır.

8. D Harrod büyüme modelinde fiili büyüme 
hızının gerekli büyüme hızından büyük 
olması ekonomide enflasyonist sürece 
yol açar.

9. C Harrod büyüme modelinde dengesizlik 
kavramı bıçak sırtı kavramı ile ifade edi-
lir.

10. A Doğal büyüme hızı nüfus artışı ve tekno-
lojik gelişmenin müsade ettiği büyüme 
hızıdır.

11. B Ekonomide tasarruflar milli gelirin bir 
fonksiyonudur.

12. B Keynes’in kısa dönem li statik analizini 
uzun dönemli olarak genişleten ve dina-
mik büyüme sorunlarıyla ilgilenen iktisat-
çılar ise Harrod ve Domar’dır. 

13. D Bir dönemdeki üretim artışının 
ulaşabilece ği maksimum büyüklük işgü-
cü, sermaye, doğal kaynak artışı ve tek-
nolojik gelişme gibi faktörler tarafından 
belirlenmektedir.

14. C Sermaye katsayısı: Bir birim üretim ger-
çekleştirebilmek için gerekli olan serma-
ye ya da yatırım miktarını gösteren kat-
sayıdır.

15. E Yatırım harcamalarındaki bir birimlik artış 
gelir ve talep düzeyini ne kadar artıraca-
ğını gös teren yatırım çarpanıdır.
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ARA DENEME SINAVI 1

1. Bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim 
kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi 
hasılasında görülen ve sayısal olarak öl-
çülebilen reel artışlara ne ad verilir? 

A) Ekonomik gelişme 
B) Yapısal değişme
C) İktisadi büyüme 
D) Küreselleşme 
E) Sanayileşme

2. Aşağıdakilerden hangisi üretimi gerçek-
leştirmek için kullanılan üretim faktörleri 
arasında yer almaz? 

A) İşgücü B) Doğal kaynaklar 
C) Sermaye  D) Teknoloji 
E) Ürünler 

3. Bir ekonomik dalgalanma devresinde zir-
veden dibe kadar geçen döneme ne ad ve-
rilir? 

A) Daralma  B) Zirve 
C) Genişleme D) Canlanma 
E) Dip 

4. I. Üretim yöntemi
 II. Harcama yöntemi 
 III. Gelir yöntemi 
  GSYH yukarıda verilen yöntemlerden 

hangisi ya da hangileriyle hesaplanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III 
C) I ve II D) II ve III 
E) I, II ve III

5. Vergiler ve düzenlemelerden kaçınmak 
için veya üretilen mal ve hizmetlerin ya-
sa dışı olması nedeniyle hükümetin dene-
timinden saklanan iktisadi faaliyete ne ad 
verilir? 

A) Kayıt dışı iktisadi faaliyet 
B) Çalışan yoksullar
C) Yoksulluk sınırı
D) İşsizlik oranı
E) Sermaye açığı

6. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin ekonomik faktörlerinden biri değildir?

A) Sermaye birikimi
B) İşgücü
C) Doğal kaynaklar ve coğrafya
D) Girişimcilik ve organizasyon
E) Siyasi faktörler 

7. Doğada serbest biçimde bulunmayan fa-
kat insan tarafından ortaya konan üretim 
araçlarına ne ad verilir?

A) Sermaye birikimi B) İşgücü
C) Doğal kaynaklar D) Teknoloji
E) Girişimcilik

8. Devletin refah devleti olarak tanımlandığı 
Rostow’un toplam aşaması aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Geleneksel Toplum Aşaması
B) Kalkışa Hazırlık Aşaması
C) Kalkış Aşaması
D) Olgunluk Aşaması
E) Kitle Tüketim Aşaması

9. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir 
kalkınma stratejisinin amaçları arasında 
yer almaz?

A) Büyümenin yeniden canlandırılması
B) Enflasyonun yükselmesini sağlamak
C) Sürdürülebilir bir nüfus artışının sağlan-

ması
D) Kaynak rezervinin korunması
E) Teknolojinin yeniden yönlendirilmesi

10. 1960 yılında yazdığı “İktisadi Büyü menin 
Aşamaları’’ adlı kitabında batı ülkeleri-
nin yaşadıkları deneyimlere bakarak en 
sanayileşmiş ülkenin gelişmişlik düze-
yine ulaşmak için, belli aşamalardan ge-
çeceğini ileri süren iktisatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Rostow B) Nurkse
C) Lewis D) Schumpeter
E) Solow
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11. Aşağıdakilerden hangisi büyüme iktisadı 
olarak kabul edilen ve iktisadi bü yüme ko-
nusunda öncü olan teoridir?
A) Keynesyen iktisat teorisi
B) Klasik iktisat teorisi
C) Marxist iktisat teorisi
D) Harrod-Domar teorisi
E) Lucas teorisi

12. Smith’e göre toplumların zenginleşmesi-
nin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübadele etme eğilimi
B) Uluslar arası ticaret
C) İş bölümü
D) Bireysel çıkar
E) Piyasa büyüklüğü

13. Aşağıdakilerden hangisi Smith’in büyüme 
teorisinde, ser maye birikiminin etkilediği 
unsurlardan biri değildir? 

A) Hasıla artışı
B) Piyasa genişliği 
C) İşbölümü ve uzmanlaşma
D) Siyasi rejim
E) Ücretlerin artışı

14. Smith’in ücretle ilgili ortaya koyduğu teo-
ri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diferansiyel rant teorisi
B) Etkin ücretler teorisi
C) Emek değer teorisi
D) Artı değer teorisi
E) En az geçim ücreti teorisi

15. Aşağıdakilerden hangisi en az geçim üc-
retine verilen diğer addır?

A) Doğal ücret B) Reel ücret
C) Nominal ücret D) Parasal ücret
E) Fiziksel ücret

16. Har rod büyüme modelinde de temel un-
sur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım B) Tüketim
C) Teknoloji D) Verimlilik
E) Emek

17. Harrod büyüme modelinde dengenin sağ-
lanmasında kullanılan en önemli kavram-
lar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasarruflar ve yatırımlar 
B) Tüketimler ve tasarruflar
C) Vergiler ve kamu harcamaları
D) İthalat ve ihracat
E) Sermaye ve emek

18. Harrod’a göre belirli bir üretim artışı iste-
niyorsa bu üretim artışını gerçekleştirebil-
mek için gerekli olan sermaye artışına ne 
ad verilir? 

A) Planlanan yatırım
B) Gerçekleşen yatırım
C) Dengeli yatırım
D) Dengesiz yatırım
E) Fiili yatırım

19. Planlanan yatırım düzeyinin belirlenme-
sinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-
maktadır?

A) Sermaye hasıla katsayısı
B) Hızlandıran katsayısı
C) Çarpan mekanizması
D) Etkin emek oranı
E) Emek hasıla oranı

20. Harrod büyüme modelinde fiilî büyüme 
hızının gerekli büyüme hızından büyük ol-
ması ekonomide hangi sürecin ortaya çık-
tığı bir durumu göster mektedir?

A) Deflasyonist
B) Enflasyonist
C) Statik denge
D) Dinamik denge
E) Durağan durum

1. C
2. E
3. A
4. E
5. A

6. E
7. A
8. E
9. B

10. A

11. B
12. C
13. D
14. B
15. A

16. A
17. A
18. A
19. B
20. B

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI 2

1. Bir ekonomide mevcut tüm üretim faktör-
lerinin tam anlamıyla kullanılmasına ne ad 
verilir? 

A) Atıl kapasite 
B) Tam istihdam 
C) Eksik istihdam 
D) Tam kapasite 
E) Tam esneklik 

2. Ülkenin kendi öz kaynaklarına dayanan, 
amacı dışa bağımlılığın yok edilmesi olan 
ve devletin her bakımdan ekonomiye mü-
dahalede bulunduğu büyüme türü aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Kapalı büyüme 
B) Spontane büyüme 
C) Üstel büyüme
D) Dengesiz büyüme 
E) Planlı büyüme 

3. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet-
lerin 1996 yılı İnsani Kalkınma Raporunda 
ortaya konulan kaçınılması gereken kötü 
büyüme çeşitleri arasında yer almaz? 

A) Köksüz büyüme 
B) Geleceksiz büyüme
C) Sessiz büyüme
D) Dengesiz büyüme
E) İşsiz büyüme 

4. İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma ara-
sındaki farkı en tutarlı şekilde ortaya ko-
yan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hirschmann 
B) Perroux 
C) Nurkse
D) Amonn
E) List 

5. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımın-
daki eşitsizliği grafiksel olarak gösterme-
de kullanılır? 

A) Üretim imkânları eğrisi 
B) Laffer eğrisi 
C) Lorenz eğrisi 
D) Konjonktür 
E) Arz eğrisi 

6. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin ekonomi dışı faktörlerinden biridir?

A) Sosyal faktörler
B) İşgücü
C) Sermaye birikimi
D) Girişimcilik ve organizasyon
E) Doğal kaynaklar ve coğrafya

7. I. Büyümenin kalitesini değiştirmek
 II. Büyümeyi canlandırmak
 III. Kaynak tabanını korumak ve zenginleş-

tirmek
 IV. Sürdürülebilir bir nüfus düzeyi sağlamak
 Yukarıdakilerden hangisi Dünya Çev-

re ve Kalkınma Komisyonu’nun (DÇKK), 
bütün uluslarına sürdürülebilir kalkınma-
yı amaçları arasına almaları çağrısında 
bulunduğu politik eylemler arasında yer 
alır?

A) I, III
B) I, II, III
C) I, II, III, IV
D) I, II, IV
E) I, II

8. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un or-
taya attığı iktisadi büyü menin aşamaları 
arasında yer almaz?

A) Geleneksel Toplum Aşaması
B) Kalkışa Hazırlık Aşaması
C) Kalkış Aşaması
D) Olgunluk Aşaması
E) Kitle İletişim Aşaması
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9. Aşağıdakilerden hangisi olgunluk aşama-
sının özellikleri arasında yer almaz?

A) İşgücünün dağılımının iyileşmesi
B) İş bölümü çok sınırlıdır.
C) Kent nüfusunun büyü mesi
D) Beyaz yakalı işçilerin oranının artması
E) Sanayideki liderliğin girişimcilikten yöne-

ticiliğe kayması 

10. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir 
kaynaklar arasında yer almamaktadır?

A) Toprak
B) Petrol
C) Su
D) Hava
E) Orman

11. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun bü-
yüme teorisinin varsayımları arasında yer 
almaz?

A) Üretim fonksiyonunda üretim faktörleri 
olarak sermaye, emek ve top rak yer al-
maktadır.

B) Ücretler, kısa dönemde emek arzı ve 
emek talebine göre belirlenmektedir. 
Uzun dönemde asgari bir ücret düzeyin-
de sabit kalma yönündedir.

C) Toplam hasılada artan verimler yasası 
geçerli olmaktadır.

D) Nüfus reel ücretin bir fonksiyonudur.
E) Sanayi kesiminde teknik ilerleme hızı 

yük sektir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’ya gö-
re gelirin toplam üretim faktörleri arasın-
da dağılımında yer alan gelir gruplarından 
biri değildir?

A) Emek sahipleri
B) Sermayedarlar
C) Girişimciler
D) Mucitler
E) Toprak sahipleri

13. Ricardo’ya göre verimli topraklara sahip 
olanlar düşük maliyetlere üretim yaptıkla-
rı için yüksek rant geliri elde ederler. Bu 
rant gelirine ne ad verilir?

A) Diferansiyal rant
B) Kıtlık rantı
C) Tekel rantı
D) Artı değer
E) Kâr

14. Bir malın değerinin emek miktarı ile belir-
lendiği ve emek gücünün sadece bir ma-
lın üretimi için harcanan zaman olmadığı 
aynı zamanda zihinsel, fiziksel, entelektü-
el yeteneklerin bütününü de ifade ettiğini 
ortaya koyan teori aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Diferansiyel rant 
B) Etkin ücret
C) Emek değer teorisi
D) Artı değer teorisi
E) En az geçim ücreti

15. Aşağıdakilerden hangisi Marx’in teorisin-
de yer alan unsurlardan biri değildir?

A) Azalan verimler yasası yer almamaktadır
B) Kâr ile rant arasında bir ayırım yapıl- 

mamakta dır
C) Ücret oranını belirleyen, Malthus’un nü-

fus kanunudur
D) Ücret oranını belirleyen yedek sanayi 

ordu sudur
E) Artı değer oranı ile kâr oranı arasında 

doğru yönlü bir ilişki vardır.
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16. Aşağıdakilerden hangisi doğal büyüme 
hızı ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A) Doğal büyüme hızındaki doğal kavramı, 
kendiliğinden ortaya çıkan bir ge lişmedir.

B) Artan nüfusun tamamının istihdam edil-
mesine yetecek bir ekonomik gelişme 
olarak ifade edilmektedir.

C) Doğal büyüme hızı, nü fus artışı ve tekno-
lojik gelişmenin müsaade ettiği büyüme 
hızı olarak kabul edil mektedir.

D) Bir başka ifadeyle maksimum büyüme 
hızı olarak da ifade edilebilir. 

E) Bir başka ifadeyle tam istihdam büyüme 
hızı da denir.

17. Nüfusun %1 arttığı ve teknolojik ge-
lişmenin %2 arttığı bir ekonomide doğal 
büyüme hızı ne kadardır?

A) %1
B) %2
C) %3
D) %4
E) %5

18. Yatırım harcamalarının ekonominin arz 
yönünü ilgilendiren etkisi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Üretim kapasitesini ar tırıcı etkisidir
B) Gelir artırıcı etkisidir
C) Teknolojik gelişmeyi artırıcı etkisidir
D) Tüketim artırıcı etkisidir
E) Sermaye stokuna etkisidir 

19. İktisadi büyümenin denge şartı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yatırımların kapasite artırıcı etkisinin ge-
lir artırıcı etkisinden büyük olmasıdır.

B) Yatırımların kapasite artırıcı etkisi ile gelir 
artırıcı etkisinin birbirine eşitlenmesidir.

C) Yatırımların kapasite artırıcı etkisinin ge-
lir artırıcı etkisinden küçük olmasıdır.

D) Yatırımların kapasite artırıcı etkisi, gelir 
artırıcı etkisinin iki katı olmalıdır.

E) Yatırımların kapasite artırıcı etkisi, gelir 
artırıcı etkisinin yarısı kadar olmalıdır.

20. Aşağıdakilerden hangisi Harrod-Domar 
büyüme modeline yöneltilen eleştiriler-
den biri değildir?

A) Modele yapılan en önemli eleştiri, mo-
delin gelişmiş ülkelerin büyüme dene-
yimlerini açıklamakta yetersiz kalmasıdır.

B) Harrod-Domar büyüme modelinde he-
saplanması zor ve soyut kavramlar kul-
lanılarak analizler yapılmıştır.

C) Harrod-Domar büyüme modelinde ser-
maye hasıla katsayısı hesaplanırken 
eko nomideki sektörel ayırım yapılmamış-
tır.

D) Sadece emek, üretim artışını sağlayan 
tek faktör olarak kabul edilmektedir.

E) Sermaye hasıla katsayısı ve marjinal ser-
maye hasıla katsayısı sabit ve bir birine 
eşit tek bir katsayı olarak kabul edilmesi 
hatalıdır.

1. B
2. A
3. D
4. D
5. C

6. A
7. C
8. E
9. B

10. B

11. C
12. D
13. A
14. C
15. C

16. A
17. C
18. A
19. B
20. D

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Neo-Klasik (Solow) Büyüme Modeli-
nin varsayımları, durağan durum kavramı, Solow artığı, sermaye biriki-
minin altın kuralı ve yakınsama hipotezine dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİ
Büyüme teorisi analizlerinde geleneksel büyüme teorileri olarak A. Smith’in büyüme ile ilgili görüş-

leri ve ardından Neo klasik büyüme modelleri de çok önemli teori ve modeller olmaktadır. Solow büyü-
me modelinin temelinde tasarruf, sermaye birikimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin analizi yat-
maktadır. 

Bununla birlikte; tasarruf, yatırım ve ekonomik büyümenin dışsal değişken olarak kabul edilen nüfus 
ve teknolojik gelişme ile nasıl ilişkilendirildiği de araştırılan temel konulardandır. 

Daha da açmak gerekirse, Solow modelinde daha fazla sermaye birikimi ile nasıl daha fazla işçi ba-
şına üretim artışı sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır. Neo klasik büyüme modelinin öncülerinden 
olan Solow’un 1957 yılında yapmış olduğu çalışmasında 1909-1949 yılları arasında ABD’de gerçekle-
şen ekonomik büyümenin %87’sinin sermaye ve işgücü artışından kaynaklı olmayıp teknolojik yenilik-
lerden olduğu vurgulanmaktadır.

Robert Solow’un, 1956 yılında “İktisadi Büyüme Teorisine Bir Katkı” isimli makalesinde ortaya koy-
duğu model “Solow (Neoklasik) Büyüme Modeli” adı ile anılmakta olup, Solow bu makalesine istinaden 
1987 yılında Nobel İktisat ödülünü almıştır.

SoLoW BÜYÜME MoDELİNİN YApISI, ÖzELLİKLErİ VE VArSAYIMLArI
Neoklasik büyüme modelinin yapısını tanımlayan üç temel varsayım vardır. Bunlar ölçeğe göre sabit 

gelirinin oluşu, tam rekabetin varlığı ve dışsallıkların olmadığı yolundaki varsayımlardır.
Modelin bu söz konusu yapısal varsayımlarına göre, girdilerin arttığı oranda çıktılar da artış gösterir
İkinci varsayıma göre karar birimleri olan üretici ve tüketiciler fiyat alıcısı (price-taker) konumundadır 

ve fiyat, piyasalarda arz ve talebi birbirine eşitleyerek piyasaların temizlenmesini sağlar. 
Üçüncü varsayıma göre ise, bir üreticinin bir başka üreticiye sağladığı her türlü fayda ve maliyet fi-

yatlandırılmaktadır.
O hâlde Solow modelinin varsayımları şu şekilde sıralanabilir:

 ➣ Ekonomi potansiyel hasıla düzeyinde ve tam istihdam seviyesindedir. Piyasa mekanizması ça-
lışmaktadır.

 ➣ Modelde iki farklı karar birimi vardır, hanehalkları-tüketiciler ve firmalar-üreticiler. Hanehalkları-
tüketiciler emek (L) girdisini sağlarken, firmalar-üreticiler sermaye (K) girdisini sağlarlar.

 ➣ Modelde tek sektörlü bir ekonomi söz konusudur. Bu ekonomide tek bir mal üretilmekte ve tüke-
tilmektedir. Bu mal ise ülkenin GSYİH’sını da meydana getirmektedir.

 ➣ Devlet müdahalesinin olmadığı dışa kapalı bir ekonomi mevcuttur.
 ➣ Modelde teknolojik gelişmeler dışsal olup tüm ülkeler teknolojik gelişmelerden eşit oranda ve 
hiçbir maliyete katlanmadan faydalanabilmektedirler. Bunun yanında başlangıçta teknolojik ge-
lişmenin olmadığı varsayımı geçerlidir (∆A / A=0).

 ➣ Modelde kullanılan üretim fonksiyonu ölçeğe göre sabit getiriye sahiptir.

5SOLOW (NEO-KLASİK) BÜYÜME MODELİ
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 ➣ Azalan verimler yasası emek ve sermaye faktörleri için geçerlidir.
 ➣ Modelde piyasa koşullarında işgücü ve sermaye, birbiri yerine ikame edilebilir. Bu bağlamda işçi 
başına sermaye (K/L) artması ve azalması mümkündür.

 ➣ Modelde tasarruf ve yatırım yapanların aynı kişiler ya da gruplar olduğu varsayımı geçerlidir. Bu 
bağlamda tasarruflar aynı zamanda yatırımlar anlamına gelmektedir. Ayrı bir yatırım fonksiyo-
nuna bu sebepten dolayı yer verilmeyen modelde, girişimcilerin gelecekle ilgili beklentilerine de 
önem verilmediği anlamı çıkartılabilir.

 ➣ Aynı nüfus artış hızı, aşınma oranı, tasarruf oranı ve teknolojik gelişme hızına sahip olan ülkeler-
den az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyüyeceğini vurgulayan “Yakınlaşma” 
(convergence) hipotezi geçerlidir.

Üretim teknolojisiyle ilgili bir kavram olan ölçeğe göre sabit getiri kavramı, girdiler eşit oranda artırı-
lırken çıktının da aynı oranda arttığını ifade eder.

Azalan Verimler Yasası: Üretim sürecinde yararlanılan girdilerden sadece birini artırırken diğerleri-
ni sabit tuttuğumuzda toplam fiziksel üretim miktarının önce artan, sonra azalan hızla artmasıdır. Değiş-
ken girdi artışı devam ettirilirse toplam ürün bir süre sonra mutlak olarak da azalacaktır.

SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNİ AÇIKLAYAN TEMEL MoDEL
Solow modelinde Harrod Domar modelinin aksine, piyasa ekonomilerinin istikrarlılığı benimsenir-

ken, uzun dönemde ekonomilerin mutlaka kararlı ya da dengeli büyüme sürecini yaşayacakları tahmin 
edilmektedir. Kararlı ya da dengeli büyüme süreci ise, sermaye birikimi, nüfus artışı ve teknolojik değiş-
menin karşılıklı etkileşimi ortaya konularak açıklanmaktadır. Teknolojik gelişme büyüme oranını etkiler-
ken, büyüme oranı teknolojik gelişmeyi etkilememektedir. Görüldüğü üzere, büyüme ile nüfus artışı ve 
teknolojik gelişme arasındaki ilişki tek yönlü nedensellik ilişkisidir. Bu nedenle nüfus artışı ve teknolojik 
gelişme modelin dışsal değişkenleridir. O halde denilebilir ki Solow modeli ölçeğe göre sabit getirinin var 
olduğu bir üretim fonksiyonunu ve sermaye birikim denklemlerini kullanmaktadır.

Solow temel modelinde ise, teknolojik gelişmenin var olmadığı bir durum temsil edilmektedir (A=0). 
Bu durum teknolojik ilerleme hızının sıfır olması biçiminde de ifade edilebilir.

MAL ArzI VE SABİT GETİrİLİ ÜrETİM foNKSİYoNu
Modelde ekonominin arz yönü, girdilerin çıktıya dönüşümünü gösteren üretim fonksiyonu ile açık-

lanmaktadır. Teknolojinin var olmadığı varsayımı altında Temel Solow modelinde üretim fonksiyonu şu 
şekilde yazılabilir;

Y = F(K, L)
Solow temel modelinde, ülkedeki her bireyin işgücünü oluşturduğu, emek girdisinin miktarı (L) ile nü-

fusun aynı anlama geldiği ve emek artış hızının (∆L/L) nüfus artış hızına (n) eşit olduğu (∆L/ L=n) var-
sayımı geçerlidir.

Solow modelinde üretim fonksiyonunda ölçeğe göre sabit getiri geçerli olduğu için girdideki bir artış 
çıktıya aynı oranda yansımaktadır. Bu özellikteki üretim fonksiyonu Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ola-
rak adlandırılır. 

Bu fonksiyon Y = F (KaLb) şeklinde ifade edilir.
Cobb Douglas üretim fonksiyonunda yer alan a ve b değerleri sermaye ve işgücü girdilerinin ürün 

arz esneklikleridir. Bu esneklik değerleri işgücü ve sermaye girdilerinin çıktı artışı veya büyümeye hangi 
oranda katkıda bulunacağını gösterir. Fonksiyonda ölçeğe göre sabit getiri söz konusu olduğu için ürün 
arz esneklikleri toplamı da 1’dir (a + β=1). Bu durumda b – a =1 olduğu için eşitlik şu şekilde düzenlenir:

Y = Ka L1–a

Unutulmamalıdır ki Y ve K’nin küçük harf ile yazılması, bu değişkenlerin işçi başına oranlarını gös-
termektedir. O halde fonksiyonun son hali şu şekilde yazılabilir:

y = f(k)
İşçi başına üretim fonksiyonun anlamı ise, işçi başına düşen çıktının, işçi başına sermayenin bir 

fonksiyonu olduğudur.
İşçi başına üretim fonksiyonunun herhangi bir noktasındaki eğimi ise, sermayenin marjinal ürününe 

eşittir. Sermayenin marjinal ürünü de giderek azaldığı için, işçi başına çıktı azalan oranda artış göste-
rir. k’daki bir birimlik artış, y’yi sermayenin marjinal ürünü (MPK) kadar arttıracaktır. k arttıkça işçi başı-
na üretim fonksiyonunun eğimi azalacaktır.
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MAL TALEBİ
Solow modelinde daha önce de belirttiğimiz üzere ekonominin kapalı olduğu ve devletin olmadığı 

varsayılmıştır. Bu varsayımlar altında, Solow modelinde çıktı (Y), hanehalkları-tüketiciler tarafından tü-
ketim (C) ve yatırım (I) yapmak için kullanılır.

Y = C + I
İşçi başına üretim (y), işçi başına tüketim (c) ve işçi başına yatırım (i) ile gösterilmektedir. İşçi ba-

şına üretim de (y), aşağıdaki eşitlikte gösterildiği gibi işçi başına tüketim (c) ve işçi başına yatırımın (i) 
toplanması ile elde edilir.

y = c + i
İşçi başına tüketimin ise işçi başına çıktı ile işçi başına yatırım arasındaki fark olduğu aşağıdaki 

eşitlikte gösterilmektedir:
c = y – i

SErMAYE BİrİKİMİ
Solow büyüme modelinde ekonomik büyüme için sermaye birikimi önemlidir. Sermaye birikimini ise 

yapılan yeni yatırımlar ile sermayenin aşınması etkilemektedir. Yapılan yatırımlar sermaye birikimini art-
tırıcı bir etki yaratırken sermaye kullanıldıkça ortaya çıkan aşınma ve eskime ise sermaye birikimini azal-
tıcı bir etki yaratmaktadır. 

Ekonominin talep tarafını oluşturan hanehalklarının yaptıkları tasarrufların neticesiyle yaratılan ser-
maye birikimi, firmaların daha fazla çıktı üretmelerine dolayısı ile arzın artmasına sebep olur. Bu bağ-
lamda sermaye birikiminde meydana gelen bir değişme (ΔK) yatırım (I) ile sermaye stokunda oluşan 
yıpranma (D=δK)arasındaki farktan elde edilir.

∆K = I-δK
∆K/L = sy-δK
∆K/L=sy-δk denklemi ∆k=(∆K/L)-nk denklemine yerleştirildiğinde Solow denkleminde işçi başına 

sermaye birikim denklemi elde edilir.
∆k = (sy-δk)-nk
∆k = sy-(δ+n)k y=f(k) olduğu için
∆k = sf(k)-(δ+n)k şeklinde ifade edilmektedir.
Bu denkleme göre, işçi başına sermayede görülen değişim işçi başına tasarruftan (sy), (δ+n)k teri-

minin çıkartılması ile elde edilir. Modelde tasarruflar yatırıma eşit olduğu için, sy terimi işçi başına yatı-
rım olarak da yorumlanabilir. O halde işçi başına sermayedeki değişimi gösteren denklemin (∆k) anla-
mı, işçi başına yatırım (sy) ve işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle meydana ge-
len azalma [-(δ+n)k] arasındaki fark olmaktadır. Solow denkleminde yer alan bu değişkenlerin işaretle-
rine bakarak aşınma (yıpranma) ve nüfus artışının [(δ+n)k] sermaye birikimini azalttığı, işçi başına yatı-
rımın (sy) ise k’yı artırdığı şeklinde açıklanmaktadır.

Solow büyüme modelinde sermaye birikimi ile ilgili olarak sermayenin genleşmesi ve sermayenin 
derinleşmesi kavramları da önemli olmaktadır. İşgücü piyasasına yeni katılanların sermaye ihtiyacını 
karşılamak amacıyla tasarrufların kullanılması ve bu amaç doğrultusunda yatırım yapılmasına serma-
ye genleşmesi adı verilir.     
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Sermayenin genleşmesi kavramı ile işgücü artışının sermaye artışı yarattığı ancak işçi başına serma-
yenin değişmediği durum anlatılmaktadır. O halde denilebilir ki sermaye genleşmesi, işgücü piyasasına 
yeni girenlerin sermaye işgücü oranını, hali hazırda işgücü piyasasında var olanların sermaye işgücü ora-
nına eşitleme amacını taşımaktadır. Özetle, mevcut olan sermeye miktarında işgücü arttığı için artış var-
sa ve işçi başına sermaye miktarında bir değişiklik olmuyorsa sermaye genleşmesi meydana gelmektedir.

Sermaye işgücü oranını artırmak için kullanılan tasarruflar ile yapılan yeni yatırımlar ise sermaye 
derinleşmesi olarak nitelenmektedir. Sermayenin derinleşmesi ile ifade edilen aslında işçi başına ser-
mayenin artışıdır.

∆k = sy-(δ+n)k
Eğer tasarruflarda ortaya çıkan işgücü başına sermaye, nüfus artışı ve aşınmaya yetecek kadar 

bir sermaye genleşmesini karşılayacak kadar artarsa, sermaye derinleşmesi söz konusu olmayacaktır.

TEMEL SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNE DurAğAN  
DuruMDA BÜYÜME

Solow modelinde uzun dönemde durağan durumda kararlı büyümenin gerçekleşeceği varsayılır. 
Durağan durum kararlı büyümesi ile anlatılmak istenen ise işçi başına düşen sermaye miktarının uzun 
dönemde sabit bir düzeye ulaşacağıdır. Bu düzey ise k* olarak ifade edilir. k* denge sermaye stoku dü-
zeyine gelindiğinde işçi başına çıktı da sabit bir değer almaktadır. Çünkü işçi başına düşen çıktı, işçi ba-
şına düşen sermayenin bir fonksiyonudur. Kısacası durağan durum düzeyinde hem işçi başına serma-
yenin hem de işçi başına çıktının değişmediği bir durum temsil edilmektedir.

Denge durumunda gerçekleşen yatırım ve gerçekleşmesi gerekli yatırım eşitliğinin olması gerekir. 
Bu eşitliğin sağlanması haline ise sermayenin durağan durum düzeyi denir.

Denge noktasında gerçekleşen fiili yatırımlar ile amortismanları ve işgücü artışını karşılamak için ya-
pılan gerekli yatırımlar eşitlenmektedir. Durağan durumda, fiili yatırım (tasarruf), işgücüne yeni katılan 
çalışanları sermaye ile donatmak ve amortisman için gerekli olan yatırımları karşılayarak denge sağla-
mış olur. Bu duruma başabaş yatırım denir.

Durağan durumda çıktı, sermaye stoku ve işgücü stokunun artmasına rağmen, işçi başına çıktı ve 
işçi başına sermayenin artmadığına dikkat edilmelidir; yani çıktı artarken, işçi başına sermayenin artış 
hızı sıfır olmaktadır.

SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNDE SErMAYE BİrİKİMİNİN  
ALTIN KurAL SEVİYESİ

Solow büyüme modelinde sermaye birikiminin altın kural seviyesi Phelps tarafından modele eklen-
miş olup, altın kuralın amacı işçi başına düşen sermaye birikimini sağlamak olduğu kadar diğer yandan 
işçi başına düşen tüketimi ve refahı da maksimum düzeye çıkarmaktır.

Solow büyüme modelinde tasarruflar durağan durum sermaye birikiminin belirlenmesinde çok 
önemli olmaktadır. Tasarruf oranları düşükse, sermaye birikimi ve çıktı da düşük olarak gerçekleşecek-
tir. Tasarruf oranı yüksek olduğunda ise ekonomideki sermaye birikimi ve dolayısıyla çıktı da daha yük-
sek olacaktır. Böylece her farklı tasarruf oranına ve sermeye birikimine bağlı olarak durağan durum se-
viyeleri de ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda modelde işçi başına düşen sermaye miktarının yüksek oluşu 
ise işçi başına daha yüksek miktarda üretim yapabilmeyi ve dolayısı ile çıktı üretebilmeyi mümkün ha-
le getirdiği için daha önce de tanımlandığı üzere durağan durum düzeyi olarak adlandırılır. O halde hü-
kümet her zaman için, işçi başına daha fazla sermaye ve çıktı düzeyini sağlayacak olan durağan durum 
düzeyini tercih eder. Bunun nedeni ise hükümetin toplum refahını kişi başına düşen çıktı miktarını artır-
mak suretiyle sağlamak istemesidir. Ancak bu noktada durum bireyler için farklılık gösterir. Bireyler için 
refah düzeyi yapabildiği harcama miktarı ile ilişkilidir. Bireyler daha yüksek harcama yapabildiği oran-da 
kendini mutlu olarak tanımlayacaktır. Hükümet ile bireylerin amaçlarının aynı düzleme geldiği bir tasar-
ruf oranı (sermaye birikimi) bulunması gerekmektedir. 

Kısaca, hükümet tarafından elde edilmesi planlanan kişi başına çıktı miktarı düzeyinde bireylerin 
harcama düzeyleri de maksimize edilmelidir. Bu bağlamda tek bir sermaye birikimi (tasarruf oranında) 
seviyesinde maksimum tüketim düzeyinin seçildiği durağan duruma sermaye birikiminin altın kural dü-
zeyi adı verilir.
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SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNDE TASArrufLAr, NÜfuS VE  
TEKNoLoJİK GELİşME VE BÜYÜME İLİşKİSİ

Solow modelinde ekonomi durağan durum seviyesinde kararlı bir şekilde büyürken ortaya çıkan bir 
ekonomik şokun kişi başına çıktı düzeyini ve büyümeyi hangi yönde etkilediği incelenen bir başka du-
rumdur. Şok olarak nitelendirilebilecek gelişmeler ise, tasarruf ve yatırım oranında görülen artışlar, tek-
nolojik gelişmeler ve nüfusta görülen değişimlerdir.

Durağan durum düzeyine ulaşmamış bir ekonomide, kısa dönemde tasarruflarda meydana gelen ar-
tışlar işgücü başına büyüme hızını arttırır ancak uzun dönemde durağan duruma ulaşıldığı için tasarruf 
oranlarındaki artışlar büyüme hızını etkilemez. İktisadi büyüme kişi başına çıktının sürekli olarak artması 
durumudur. Tasarruf oranındaki artış geçici olarak işçi başına düşen çıktı düzeyini yükseltmiş ve ekonomik 
büyümeye yol açmamıştır. Tasarrufların büyüme üzerindeki bu etkisi “düzey etkisi” olarak değerlendiri-
lirken, “büyüme etkisi” durumu görülmemektedir. Neo-klasik büyüme modelinde tasarruf oranındaki artış-
la birlikte tasarrufların durağan durum çıktı düzeyinin artırmasına neden olan bu değişime, “Solow para-
doksu” denilmektedir. Bilinmelidir ki Solow paradoksuna neden olan olgu ise azalan verimler kanunudur.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında nüfus çeşitli etmenlerden dolayı artış ya da azalma gösterebilir. 
Hastalıklar, göç vermek, savaşlar yaşam şartlarında görülen iyileşmeler vb. faktörler nüfusun artmasına 
ve azalmasına neden olabilir. Nüfusun artması ise işgücünün artmasına ve dolayısı ile işçi başı serma-
ye miktarında düşüşe yol açar. O halde denilebilir ki işçi başına sermaye düzeyinde görülen değişme, 
tasarruf ve yatırım artışlarının olumlu etkileri ile yıpranma ve nüfus artışının olumsuz etkilerinin toplamı-
nın birbirinden farkıdır. Nüfus artışı işçi başına düşen çıktı düzeyini sabit tutabilmek için gerekli olan ya-
tırım eğrisini etkiler ve bu doğrunun daha dik olmasına sebep olur. Bu durum işçi başına düşen serma-
ye birikiminin ise azalmasına neden olur.

Solow Büyüme modelinde, durağan durum dengesinde işçi başına çıktıyı sabit olması için tasar-
ruf oranlarının arttırılması gerekir ki işçi başına çıktı seviyesi artan nüfusun olumsuz etkilerinden dolayı 
azalma göstermesin. O halde denilebilir ki nüfus artışının ekonomik büyümeye olan olumsuz etkisi nü-
fus artışı oranı yüksek olan ülkelerin yoksullaşma nedenlerinden biri olarak sayılabilir.

SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNDE TEKNoLoJİK GELİşME VE BÜYÜME
Solow büyüme teknolojik gelişmeler ekonomik büyümeyi sağlamada çok önemli faktördür. Büyüme 

ile ilgili dünyadaki gelişme ve deneyimler gözlemlendiğinde özellikle büyümenin sürekliliğini sağlama 
bağlamında teknolojik gelişmelerle ilgili değişimleri modelde incelemek oldukça önemlidir.

Çünkü Solow büyüme modelinde teknoloji modele dâhil edildiğinde ekonomik büyümeyi arttırıcı so-
nuçlar ortaya çıkmaktadır. İktisat düşünürlerine göre yeni bir ürün üretmek ya da üretilen bir ürünün ye-
ni üretim yöntemleri ile üretilmesinin sağlayabilmek teknolojik gelişmedir. Teknolojide görülen gelişme-
ler ise üretim fonksiyonunu da yukarı yönde hareket ettirerek uzun dönemde kişi başına düşen gelir se-
viyesinde bir artış sağlayabilir.

Solow, 1957 yılında yapmış olduğu çalışmasında ekonomik büyüme ve gerçekleşen hâsıla artışının 
sermaye birikiminin sağlanmasından, teknolojik gelişmelerden, tasarruf oranlarında ve işgücünde gö-
rülen artıştan kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Solow işgücü sermaye artışı dışında açıklanamayan 
ekonomik büyümenin kaynağının teknoloji olduğunu belirtmiş ve bu farka ise “Solow Artığı” ismini ver-
miştir. Solow’a göre, emeğin verimliliğini artıran teknolojik gelişme içeren bir üretim fonksiyonu;

Y=F(K, AL)
şeklinde yazılabilir. Burada A, teknolojiyi ifade etmekte olup işgücü ile çarpımı ise (AL) etkin işgücü 

olarak nitelendirilmektedir.
Solow modelinin teknolojik gelişme konusundaki önemli varsayımlarından biri de teknolojik gelişme-

nin dışsal kabul edilmesidir. Ekonomik gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilen teknolojik geliş-
menin nereden geldiği önemli görülmemiştir.

Durağan durumda etkin işgücü sayısı (n+g) oranında artış gösterirken, etkin işçi başına sermaye 
ve çıktı düzeyinin sabit olması toplam sermaye ve çıktının da (n+g) oranında arttığını gösterir. Bu du-
rum ise dengeli büyüme olarak ifade edilir. O halde diyebiliriz ki teknolojik gelişmenin olduğu durum-
da ekonomide;

∆Y/Y=∆K/K= n+g
Uzun dönemde ekonominin büyüme hızı n+g’dir. Nüfus artışı n oranında olduğuna göre büyüme hı-

zı nüfus artış hızından teknolojik gelişme oranı kadar fazla olur. Bu ise teknolojik gelişmenin var olduğu 
ekonomilerde uzun dönemde büyüme hızının teknolojik gelişme ile açıklanmasının nedenidir. 
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SoLoW (NEo-KALSİK) BÜYÜME MoDELİNDE AÇIK EKoNoMİLErDE  
BÜYÜME

A ve B olarak iki ülke örneği bağlamında, ülkeler aynı teknoloji düzeyi aynı üretim fonksiyonu aynı 
nüfus artış hızı ve aynı yıpranma düzeyine sahiptirler. Ancak A ülkesinin tasarruf oranı B ülkesine gö-
re daha yüksektir.

Bilindiği üzere üretim fonksiyonunun eğimi sermayenin marjinal verimini verir. Aynı üretim fonksiyo-
nuna sahip olan iki ülkeden A ülkesinde sermaye düzeyinin daha büyük olması, sermayenin marjinal ve-
riminin A ülkesinde daha düşük olması B ülkesinde sermayenin marjinal veriminin daha yüksek olması 
anlamına gelmektedir. Sermaye kiralama maliyetlerinin ise tam rekabet piyasasında sermayenin marji-
nal verimine eşit olduğu düşünüldüğünde sermayenin kiralama maliyeti B ülkesine kıyasla A ülkesinde 
daha düşüktür. O halde bu iki ülke arasında kapalı ekonomiden açık ekonomi durumuna geçildiğinde A 
ülkesindeki bireylerin yapmış oldukları tasarrufları ile daha fazla getiri elde etmeyi istemelerinden dolayı 
A ülkesinden B ülkesine doğru akış yönü olan bir sermaye girişi başlar ve bu sermaye girişi sonucunda 
A ülkesinde var olan fazla tasarrufun tümü B ülkesindeki yatırımların finansmanında kullanılır. Bu durum 
her iki ülkenin sermaye kira oranı eşitleninceye kadar devam eder.

Dünyada sermaye hareketlerinin artarak serbestleşmesi ve dünya ekonomilerinin genel görünümü-
nün açık temel Solow modeline benzeyişi, tasarruf haddi düşük gelişmekte olan ülkelerin piyasalardan 
daha çok borçlanmasına yol açmıştır. Bu durum esasında ülkeyi kişi başına daha yüksek bir hasıla se-
viyesine ulaştıran bir gelişme olarak görülebilir ancak borçlanan ülke ekonomilerinin uluslararası piya-
salarda görülen dalgalanmalardan etkilenmelerine yol açar. Bunun sebebi ise borçla-nan bu ülkelerin 
ödedikleri borç faizi oranlarının dünya genel faiz oranlarından daha yüksek olmasıdır. Bu aradaki farklı-
lık sebebi ise risk priminden kaynaklanmaktadır.

Geri dönüşü riskli olan kredilere dünya faiz haddinden daha yüksek faiz uygulanır. Uygulanan faiz 
oranı ile dünya faiz haddi arasındaki farka risk primi denir.

SoLoW (NEo-KLASİK) BÜYÜME MoDELİNDE YAKINSAMA
Solow büyüme modeline göre, tasarruf oranları, aşınma düzeyi ve nüfus artış oranları aynı olan ve 

teknolojik gelişmenin farklı olmadığı dışsal ve sabit olduğu ülkelerde ülke ve bölgelerde aynı durağan 
durum kişi başına çıktı düzeyinde bulunmaktadırlar. Aynı durağan durumda bulunan ülkelerden kişi ba-
şına hasıla düzeyi daha düşük olanlar, kişi başına hasıla düzeyi yüksek olan ülkeyi bir süre sonra yaka-
layacaklardır. Bu duruma mutlak yakınsama adı verilir. Başlangıçta var olan faktör donanımlarının fark-
lı olması nedeniyle eş oranlı yapılan bir yatırım, yoksul ülkede zengin ülkeye göre daha yüksek bir ge-
lir artış oranı sağlayacaktır. Nihayetinde de kişi başına düşen geliri düşük olan ülkeler, kişi başına geliri 
yüksek olan ülkeleri yakalayacaklardır. Bu hipotezde dikkat edilmesi gereken bir husus ise söz konusu 
ülkelerin yapısal yani karakteristik özelliklerinin dikkate alınmadığıdır. Bu bahsedilen durum Solow mo-
delinde koşulsuz (mutlak) yakınsama hipotezi olarak tanımlanmaktadır.

Solow büyüme modelinde koşulsuz yakınsama hipotezi ile birlikte koşullu yakınsamadan da bahse-
dilmektedir. Koşullu yakınsama hipotezinin dayanağı ise, gerçek yaşantıda görülen bölge ve ülkele-
rin farklı yapısal ve karakteristik özellikleri ayrıca ülkelerin durağan durumlarındaki farklılıklardır. Bu hi-
poteze göre, bölgeler veya ülkeler sahip oldukları farklı yapıdaki karakteristik özelliklerine göre aynı du-
rağan durumda bulunmamaktadırlar.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi temel Solow 
Modeli’nin varsayımlarından biri değildir?

A) Ekonominin tam istihdamda olması
B) Teknolojinin dışsal olması
C) Devlet müdahalesinin olmadığı dışa ka-

palı ekonomik olması
D) Tasarruf ve yatırım yapanların farklı kişi 

olması
E) Emek ve sermaye için azalan verimler 

yasası olması

AÇIKLAMA
Solow Modelinde tasarruf ve yatırım yapanların 
aynı kişiler ya da gruplar olduğu varsayımı geçerli-
dir. Bu durumda tasarruflar aynı zamanda yatırım-
lar anlamına gelir.

YANIT: D

2. Modelde tek mal üretilmesi varsayımı aynı 
zamanda hangi anlama gelmektedir?

A) Ekonominin kapalı olduğu
B) Ekonominin dışa açık olduğu 
C) Tasarrufların yatırımlara eşit olduğu
D) Artan verimler yasasının geçerli olduğu
E) Azalan verimler yasasının geçerli olduğu

AÇIKLAMA
Modelde tek mal üretilmesi varsayımı aynı zaman-
da dış ticaretin olmadığı yani ekonominin kapalı 
olduğu anlamına da gelmektedir.

YANIT: A

3. Neo-klasik büyüme modelinde iktisadi 
büyü meyi etkileyen unsurlar aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Nüfus artışı ve sermaye birikimi
B) Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler
C) Sermaye birikimi ve teknolojik gelişmeler
D) Tasarruflar ve yatırımlar
E) Nüfus artışı ve amortismanlar

AÇIKLAMA
Neo-klasik büyüme modelinde nüfus artışı ve tek-
nolojik gelişmeler iktisadi büyü meyi etkileyen un-
surlardır.

YANIT: B

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

4. Neo-klasik büyüme modelinde, işgücü 
başına düşen sermaye ile sermayenin ge-
nişlemesi arasındaki farka ne ad verilir?

A) Sermayenin yıpranması
B) Sermayenin derinleşmesi
C) Altın kural tasarruf oranı
D) Sermaye birikiminin altın kuralı
E) Solow paradoksu

AÇIKLAMA
Neo-klasik büyüme modelinde, işgücü başına dü-
şen sermaye ile sermayenin genişlemesi arasın-
daki farka sermaye derinleşmesi denir.

YANIT: B

5. Solow modeline göre işçi başına serma-
ye ile işçi başına üretim arasındaki ilişki 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) İşçi başına düşen çıktı işçi başına düşen 
sermayenin bir fonksiyonudur.

B) İşçi başına üretim fonksiyonunun her-
hangi bir noktasındaki eğimi ise serma-
yenin marjinal ürününe eşittir.

C) İşçi başına sermaye ve işçi başına üre-
tim-arasında ters yönlü ilişki olması

D) İşçi başına sermayede görülen bir bi-
rimlik artış, işçibaşına çıktı düzeyinde 
sermayenin marjinal ürünü (MPK) kadar 
artış yaratması

E) İşçi başına üretim fonksiyonunun her-
hangi bir noktasındaki eğimi sermayenin 
marjinal ürününe eşittir.

AÇIKLAMA
Solow Modelinde işçi başına sermaye ile işçi ba-
şına üretim arasında doğru yönlü ilişki vardır. İş-
çi başına sermaye miktarı arttıkça işçibaşına üre-
tim miktarı artar.

YANIT: C
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6. Tek bir sermaye birikimi seviyesinde 
maksimum tüketim düzeyinin seçildiği 
durağan duruma ne ad verilir?

A) Sermaye birikiminin altın kural düzeyi
B) Yatırımın altın kural düzeyi
C) Tasarrufun altın kural düzeyi
D) Vergilendirmenin altın kural düzeyi
E) Hasılanın altın kural düzeyi

AÇIKLAMA
Maksimum tüketim düzeyinin seçildiği durağan 
durum “sermaye birikiminin altın kural düzeyi” ola-
rak adlandırılmaktadır.

YANIT: A

7. Aşağıdaki eşitliklerden, hangisi işçi başı-
na çıktı miktarını ifade eder?

A) k = n + g
B) y = c + i
C) c = y – i
D) i = y – c
E) y = c + s

AÇIKLAMA
İşçi başına çıktı (y) işçi başına tüketim (c) ve işçi 
başına yatırım (i) toplanması ile bulunur.
y = c + i

YANIT: C

8. Uzun Dönemde tasarruf oranındaki artışın 
geçici olarak işçi başına düşen çıktı düze-
yini yükseltip ekonomik büyümeye yol aç-
madığı duruma ne ad verilir?

A) Gelir etkisi
B) Kapasite etkisi
C) Büyüme etkisi
D) Ölçek etkisi
E) Düzey etkisi

AÇIKLAMA
Ta sarrufların uzun dönemde işgücü başına çıktı 
ve işgücü başına sermaye düzeyini art tırmasına 
tasarrufların düzey etkisi denir.

YANIT: E

9. Solow’a göre işgücü ve sermaye artışı dı-
şında kalan iktisadi büyümenin açıklana-
mayan kısmı aşağıdakilerden hangisin-
den kaynaklanmaktadır?

A) Girişimci sayısındaki artış
B) Teknolojik gelişme 
C) Gelir dağılımının iyileşmesi
D) Yatırımların ikili özelliği
E) Doğal kaynaklardaki artış

AÇIKLAMA
Solow, işgücü ve sermaye artışı dışında kalan ik-
tisadi büyümenin açıklanamayan kısmının tekno-
lojik gelişmeden kaynaklandığı nı vurgulamaktadır. 

YANIT: B

10. Solow büyüme modelinde işgücü ve ser-
maye artışı dışında kalan iktisadi büyü-
menin açıklanamayan kısmına ne ad ve-
rilmektedir? 

A) Solow artığı
B) Doğal kaynaklar
C) Yatırımların ikili özelliği
D) Sermaye genişlemesi
E) Sermaye derinleşmesi

AÇIKLAMA
Solow büyüme modelinde işgücü ve sermaye ar-
tışı dışında kalan iktisadi büyümenin açıklanama-
yan kısmına “Solow Artığı” denir.

YANIT: A

11. İşçigücüne yeni katılanları sermaye ile do-
natmak için gerekli olan yatırımların karşı-
landığı tasarruf düzeyine ne ad verilir?

A) Sermaye derinleşmesi
B) Başabaşın altında yatırım
C) Başabaş yatırım düzeyi
D) Dengeli büyüme düzeyi
E) Altın kural

AÇIKLAMA
Başabaş yatırım düzeyi, işgücüne yeni katılanları 
sermaye ile donatmak için gerekli olan yatırımların 
karşılandığı tasarruf düzeyidir.

YANIT: C
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12. Bölgeler veya ülkelerin sahip oldukları 
farklı yapıdaki karekteristik özelliklerine 
göre aynı durağan durumda bulunmama 
durumlarına ne ad verilir?

A) Mutlak yakınsama
B) Koşulsuz yakınsama
C) Solow artığı
D) Dengeli büyüme
E) Koşullu yakınsama

AÇIKLAMA
Solow büyüme modelinde koşulsuz yakınsama hi-
potezi ile birlikte koşullu yakınsamadan da bahse-
dilir. Koşullu yakınsama, gerçek yaşamda görülen 
bölge ve ülkelerin durağan durumlarındaki farklı 
yapısal ve karakteristik özellikleri ve ülkelerin du-
rağan durumdaki farklılıklarıdır.

YANIT: E

13. Uzun dönemde teknolojik gelişmenin ol-
duğu bir ekonomide ekonomik büyüme 
hızı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) n + g
B) y – i
C) c + i
D) s = I
E) y = f(k) 

AÇIKLAMA
Uzun dönemde ekonomik büyüme hızı n + g’dir. 
Nüfus artışı n oranında olduğunda büyüme hızı 
nüfus artış hızından teknolojik gelişme oranı ka-
dar fazla olur.

YANIT: A

14. Nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin de 
dahil edildiği Neo-klasik büyüme mode-
linde, sermayenin durağan durum büyü-
me oranı aşağıdakilerden hangisine eşit-
tir?

A) Sıfıra eşittir
B) Teknolojik gelişme hızına eşittir
C) Nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme hı-

zının toplamına eşittir
D) Tasarruf oranına eşittir
E) Sermayedeki artış oranına eşittir

AÇIKLAMA
Nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin de dahil edil-
diği Neo-klasik büyüme modelinde, sermayenin 
durağan durum büyüme oranı nüfus artış hızı ve 
teknolojik gelişme hızının toplamına eşittir.

YANIT: C

15. Aşağıdakilerden hangisi Mutlak (koşul-
suz) yakınsama hipotezini ifade eder?

A) Ülkeler arasında zaman içinde teknoloji 
düzeylerinde bir yakınlaşma olacağı

B) Ülkeler arasında zaman içinde yatırım 
miktarlarında bir yakınlaşma olacağı

C) Ülkeler arasında zaman içinde fiyat dü-
zeylerinde bir yakınlaşma olacağı

D) Aynı durağan durumda bulunan ülke-
lerden kişi başına hasıla düzeyi düşük 
olanın, kişi başına hasıla düzeyi yüksek 
olan ülkeyi yakalaması

E) Ülkeler arasında zaman içinde tasarruf 
oranlarında bir yakınlaşma olacağı

AÇIKLAMA
Yakınsama hipotezi ülkeler arasında zaman için-
de kişi başına gelir düzeyinde bir yakınlaşma ola-
cağını ifade eder.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Üre tim faktörlerinden biri sabit tutulup 
sadece diğeri artırıldığında ise fonksiyon 
hangi özelliğe sahip bulunmaktadır?

A) Aza lan getiri özelliğine 
B) Artan getiri özelliğine
C) Sabit getiri özelliğine
D) Marjinal getiri özelliğine
E) Ortalama getiri özelliğine

2. Solow modelinde üretim fonksiyonu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) y = f(k)
B) y = Ak
C) y = kα(hL)1 – α

D) y = c + i
E) ∆k = sY – dK

3. y = f(k) şeklinde verilen bir üretim fonk-
siyonunda eğrinin şeklinin azalarak ar-
tan bir görünüme sahip olmasının nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermayenin artan getirisi
B) Sermayenin azalan getirisi
C) Emeğin artan getirisi
D) Emeğin azalan getirisi
E) Toprağın artan getirisi

4. Eğer bir ekonomide ta sarruf oranı altın 
kural tasarruf oranından büyük ise dura-
ğan durum ser maye stoku hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yatırımlar için gerekli sermaye sağlana-
maz

B) Tasarruflar düşüktür
C) Olması gerekenden daha yüksektir
D) Olması gerekenden daha düşüktür
E) Olması gereken kadardır

5. Aşağıdakilerden hangisi tasarrufların 
uzun dönemde sadece işgücü başına çık-
tı ve sermaye düzeyini artırması, işgücü 
başına çıktı ve sermaye düzeyi üzerinde 
ise büyüme etkisine yol açmadığı durum 
olarak tanımlanır?

A) Sermaye genişlemesi
B) Sermaye derinleşmesi
C) Sermaye birikiminin altın kural düzeyi
D) Solow paradoksu
E) Tasarrufun altın kural düzeyi

6. Durağan durumda çıktı, sermaye ve etkin 
işgücünün hep birlikte aynı oranda büyü-
mesi durumuna ne ad verilir?

A) Endojen büyüme
B) Exojen büyüme
C) Yoksullaştırıcı büyüme
D) Garantili büyüme
E) Dengeli büyüme

7. Ülkelerin yapısal özellikleri dikkate alın-
maksızın, az gelişmiş ülkelerin kişi başına 
geliri yüksek olan ülkeleri yakalayacakları 
hipotezine ne ad verilir?

A) Koşulsuz yakınsama hipotezi
B) Solow paradoksu
C) Yoksullaştırıcı büyüme
D) Sürdürülebilir büyüme
E) Iraksama hipotezi
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8. Ülkelerin faktör donanımlarının farklı ol-
ması aşağıdaki sonuçlardan hangisini do-
ğurur?

A) Girişimci sayısının farklı olması
B) Ser mayenin marjinal verimliliğinin farklı 

olması
C) Nüfus artış hızının farklı olması
D) Kişi başına gelirlerin farklı olması
E) Hükümet politikalarının farklı olması

9. İşgücü piyasasına yeni katılanların ser-
maye ihtiyacını karşılamak amacıyla ta-
sarrufların kullanılması ve bu amaç doğ-
rultusunda yatırım yapılmasına ne ad ve-
rilir?

A) Sermaye genleşmesi
B) Sermaye derinleşmesi
C) Amortisman
D) Solow artığı
E) Durağan durum

10. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik büyü-
me modelinin varsayımlarından biri değil-
dir?

A) Sermaye ve işgücü arasında ikamenin 
olmaması

B) Dış ticaret ve devlet harcamalarının ol-
madığı

C) Nüfus artışının dışsal değişken olarak 
ele alınması

D) Ekonominin tam istihdam düzeyinde ol-
ması

E) Tasarrufların her zaman yatırımlara eşit 
olması

11. Ekonomi durağan durumda iken, aşağıda-
kilerden hangisi gerçekleşir?

A) Hem çıktının hem de işgücü başına çıktı-
nın büyüme hızı sıfır olur

B) Çıktı artarken işgücü başına çıktının bü-
yüme hızı sıfır olur

C) Çıktı artarken işgücü başına çıktının bü-
yüme hızı azalır

D) Çıktı sabitken işgücü başına çıktının bü-
yüme hızı artar

E) Hem çıktının hem de işgücü başına çıktı-
nın büyüme hızı artar

12. Altın kural tasarruf oranı için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) En fazla faiz getiren tasarruf oranıdır
B) Yatırımları maksimize eden tasarruf ora-

nıdır
C) Tüketimi maksimize eden tasarruf oranı-

dır
D) Beşeri sermayeyi maksimize eden tasar-

ruf oranıdır
E) Tasarruf miktarının maksimize edildiği 

orandır

13. Neo-klasik modelde Solow artığını aşağı-
dakilerden hangisi ifade eder?

A) Sermaye ve işgücündeki artış oranıdır
B) Toplam faktör verimliliğindeki artış oranı-

dır
C) Çıktıdaki artış oranıdır
D) İşgücündeki artış oranıdır
E) Tasarruflardaki artış oranıdır

14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye derin-
leşmesini ifade eder?

A) İşçi başına sermaye + İşçi başına yatırım
B) İşçi başına sermaye – Sermaye genişle-

mesi
C) İşçi başına tasarruf – İşçi başına üretim
D) İşçi başına tasarruf – İşçi başına serma-

ye
E) İşçi başına çıktı + İşçi başına tüketim

15. Solow paradoksuna neden olan olgu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Artan verimli yasası
B) Azalan verimli yasası
C) Sabit verimli yasası
D) Önce artan sonra azalan verimler
E) Ölçeğe göre sabit getiri
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Üre tim faktörlerinden biri sabit tutulup 
sadece diğeri artırıldığında ise fonksiyon 
aza lan getiri özelliğine sahip bulunmak-
tadır.

2. A Üretim fonksiyonu zımnen işgücü başına 
çıktı ve işgücü başına sermaye arasın-
daki basit bir ilişki üzerine kurulur:

  y = f(k)

3. B y = f(k) şeklinde verilen bir üretim fonksi-
yonunda “sermayenin azalan getirisi” ne-
deniyle eğri aza larak artan bir görünüm-
dedir.

4. C Eğer bir ekonomide ta sarruf oranı altın 
kural tasarruf oranından büyük ise dura-
ğan durum ser maye stoku olması gere-
kenden daha yüksek olacaktır.

5. D Solow paradoksu, tasarrufların uzun dö-
nemde sadece işgücü başına çıktı ve 
sermaye düzeyini artırması, işgücü başı-
na çıktı ve sermaye düzeyi üzerinde ise 
büyüme etkisine yol açmadığı durum ola-
rak tanımlanır.

6. E Durağan durumda çıktı, sermaye ve etkin 
işgücünün hep birlikte aynı oranda büyü-
mesi durumuna dengeli büyüme denir.

7. A Ülkelerin yapısal özellikleri dikkate alın-
maksızın, az gelişmiş ülkelerin kişi başı-
na geliri yüksek olan ülkeleri yakalaya-
cakları hipotezine koşulsuz yakınsama 
hipotezi denir.

8. B Ülkelerin faktör donanımlarının farklı ol-
ması, ser mayenin marjinal verimliliğinin 
farklı olması sonucunu doğuracaktır.

9. A Sermaye genleşmesi, işgücü piyasasına 
yeni katılanların sermaye ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla tasarrufların kullanılması 
ve bu amaçla yatırımların yapılmasıdır.

10. A Neo-klasik büyüme modelinin varsayım-
ları:

• Sermaye ve işgücü arasında ikame söz 
konusudur.

• Dış ticaret ve devlet harcamaları yoktur.
• Nüfus artışı dışsal değişken olarak ele 

alınmaktadır.
• Ekonomi tam istihdam düzeyindedir.
• Ekonomi daima potansiyel çıktı ve tam 

istihdam düzeyinde olup piyasa me-
kanizması sağlıklı bir şekilde çalışmakta-
dır.

• Ekonomide homojen tek bir mal üretil-
mekte, tüketilmekte ve bu mal aynı za-
manda o ülkenin GSYH’sını da oluştur-
maktadır.

• Tasarruf yatırımlara eşittir ve bu yüzden 
modele ayrı bir yatırım fonksiyonunun 
katılmasına gerek yoktur.

• İşgücü, veri ve n kadar sabit bir hızla bü-
yümekte olup, başlangıçta teknolojik ge-
lişme yoktur.

• Nüfusun büyümesi ekonomik faktörler-
den bağımsızdır.

• İşgücü stoku, nüfusun yaklaşık sabit bir 
oranıdır.

• İşgücü ve sermaye, piyasa koşullarında 
birbiri yerine ikame edilebilmektedir. Bu 
yüzden işgücü başına sermaye (K/L) ar-
tabilmekte veya azalabilmektedir.

11. B Ekonomi durağan durumda iken çıktı ar-
tarken işgücü başına çıktının büyüme hı-
zı sıfır olur.

12. C Altın kural tasarruf oranı tüketimi maksi-
mize eden tasarruf oranıdır.

13. B Neo-klasik modelde Solow artığı toplam 
faktör verimliliğindeki artış oranıdır.

14. B Sermaye derinleşmesi, işçi başına ser-
maye ile sermaye genişlemesi arasında-
ki farktır.

15. B Solow paradoksuna neden olan olgu 
azalan verimler yasasıdır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; İçsel büyüme modelinin temel varsa-
yımları, içsel büyüme modelleri, yaparak öğrenme öğrenilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

Uzakdoğu ülkeleri uzun soluklu hızlı ekonomik büyüme performansları nedeniyle “Asya Kaplanları”, 
“Uzakdoğu Kaplanları” ve “Asya’nın Ejderhaları” gibi isimler almış ve bölgede yaşanan bu ilerleme ne-
deniyle ortaya çıkan ekonomik olgu “Asya Mucizesi” olarak anılmıştır. Asya Kaplanları temelde bu dört 
ülkeden oluşsa da zaman içinde Malezya, Endonezya, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Singapur ve 
Tayland’ın ve hatta yüksek büyüme performansları nedeniyle Çin ve Hindistan’ın da bu gruba dahil edil-
diği görülmüştür.

İÇSEL BÜYÜME TEorİSİNİN orTAYA ÇIKIşI VE VArSAYIMLArI
1980’li yıllara kadar büyüme teorileri arasında oldukça popüler olan Neoklasik büyüme teorisi iktisa-

di büyümenin mekanizmalarını anlamakta oldukça yararlı bulgular ve analiz araçları geliştirmişti. ABD 
ekonomisine ait büyüme ve üretim fonksiyonuna ait verilerini zaman serisi analiziyle değerlendiren So-
low bu ülkenin ekonomik büyümesinin bir kısmını sermaye ve işgücü (nüfus) artışlarına bağlamışsa da 
geriye kalan önemli bir kısmının ise işgücü ve sermaye dışındaki faktörlere bağlı olduğunu ortaya koy-
muştur. Solow, uzun dönemli büyüme oranını açıklayan sermaye-işgücü dışındaki bu kısma “artık fak-
tör” adını vermiş ve bu artığı “dışsal” bir unsur olarak nitelendirmiştir. Teknolojiyi dışsal ve sabit kabul 
eden Solow’a göre uzun dönemde durağan durum büyüme oranları sıfıra yaklaşacak ve ülkelerin de 
uzun dönemde büyüme oranları ile kişi başına düşen milli gelir düzeyleri birbirine yaklaşacaktı.

Teori, bu duruma “yakınsama” adını vermiştir. İçsel büyüme modelleri bu iktisadi olayları açıklama 
gayretinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve önemli bir ihtiyacı gidermeye çalışmıştır. 

İçsel büyüme teorisinin bilimsel kökenlerini Adam Smith ve Joseph A. Schumpeter’e kadar gerile-
re götürmek mümkünse de Nobel ödüllü ekonomist Kenneth J. Arrow’un geliştirdiği “yaparak öğrenme” 
yaklaşımının öncü olduğu içsel büyüme modelleri Paul M. Romer’in 1986 tarihli çalışmasıyla önem ka-
zanmış ve Robert E. Lucas’ın 1988 tarihli ve Robert J. Barro’nun 1990 tarihli çalışmaları ile gündeme 
oturmuştur. Bu modelin “içsel” olarak adlandırılması, iktisadi büyümenin açıklayıcı unsurlarının ülkenin 
kendi iç unsurları içinde aranması gerektiğine dikkat çekmesi nedeniyledir. Öte yandan, model, iktisa-
di büyüme sürecinin iktisat politikaları aracılığı ile yani ekonomilerin kendi iç güçleriyle etkilenebileceği 
öngörüsüne de sahiptir.

Adam Smith, bilgi, teknoloji ve uzmanlaşmanın üretim fonksiyonu çerçevesinde içsel faktörler oldu-
ğunu ileri sürerken bu unsurların milletlerin başlıca zenginlik kaynağı olduğuna dikkat çekmektedir. Öte 
yandan teknoloji ve yenilik denildiğinde iktisat literatüründe ilk akla gelen isimlerden olan Schumpeter de 
kapitalizmin istikrarsızlıklarla iç içe gelişmesinde Karl Marks da teknolojik gelişme ile birlikte artan yeni-
liklerin yarattığı rekabet sürecinin kapitalizme işlerlik kazandırdığını belirtmektedir.

İÇSEL BÜYÜME TEorİSİNİN orTAYA ÇIKIşI
İktisat teorileri de büyük oranda aynı bir “sarkacın salınımı” gibi iki büyük ekol arasında gider gelir: 

Piyasa ve Dev-et. Ekonomiye devlet müdahalesinin gerekli olmadığını, “görünmeyen elin” yani fiyat sis-
teminin her türlü sorunu ortadan kaldıracağını savunanlar ile devlet müdahalesi olmadan piyasanın ken-
di mekanizmalarının istikrar ve büyüme için yetersiz kalacağını iddia eden “devletçilerin” tartışmaları bü-
tün gücüyle günümüzde de sürmektedir.

İÇSEL BÜYÜME TEORİSİ 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Neoklasik teori, ekonomik büyümeyi emek ve sermayedeki artışa bağlarken sistemin dışında belir-
lendiği varsayılan ve bu nedenle “dışsal” olarak nitelendirdiği teknolojik gelişmeyi de buna eklemiştir.

Neoklasik teorinin temel varsayımları şu şekilde sıralanabilir:
 ➣ Ekonomi dışa kapalıdır,
 ➣ Sermaye için azalan verimler kanunu geçerlidir,
 ➣ Üretim fonksiyonu açısından ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir,
 ➣ Teknolojik gelişmeler dışsaldır,
 ➣ Faktörler arası ikame mümkündür,
 ➣ Bağımsız bir yatırım fonksiyonu bulunmamaktadır,
 ➣ Piyasalar rekabetçidir,
 ➣ Firmalar ve bireyler rasyonel davranır.

Neoklasik teoride, sermaye kullanımı arttıkça sermayenin marjinal verimliliği azalırken ekonomik bü-
yüme hızı yavaşlamakta (azalan verimler kanunu) ise de teknolojideki gelişmeler sürdükçe bu azalma 
kısmen telafi edilmekte ve büyüme hızındaki yavaşlama gecikmektedir. Diğer bir deyişle, aslında model-
de kişi başına gelirdeki artışın tek belirleyicisi teknolojik gelişme olarak görülmektedir.

Oysa içsel büyüme teorilerinde teknoloji ülkenin iktisadi bünyesinin içinde oluşmaktadır ve yönetimin 
kararlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda, içsel büyüme teorileri yakınlaşma hipotezini de eleştirmek-
te ve ülke yönetimi rasyonel politikalar izlemediği takdirde geri kalmış ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasın-
daki farkın kapanma ihtimalini zayıf görmektedirler.

1980’li yılların başlarında gelişmeye başlayan içsel büyüme teorileri ekonomik tartışmalarda güçlü 
bir şekilde savunulmaya başlanmıştır.

İçsel büyüme teorisyenleri, Neoklasik teorinin azalan verimler kanununun işleyeceği varsayımı yeri-
ne artan verimlere dayalı üretim fonksiyonunun geçerli olacağını savunmaktadır. Özellikle Romer’in al-
tını çizdiği “bilgi”ye dayalı üretim sürecinde, mallar üretilirken yan ürün olarak ortaya çıkan yeni bilgiler 
artan verimlerin devreye girmesine ve bu bilgilerin diğer firma ve endüstriler tarafından kullanılması da 
ülke çapında verimlilik-üretim artışlarına yol açmaktadır.

Neoklasik teoride, ekonomik süreçlerle karmaşık mekanizmalar çerçevesinde ilişki içinde olduğu için 
ölçülmesi çeşitli zorluklar barındıran beşeri sermaye, teknolojik ilerlemeler, dışsallıklar, kamusal müda-
haleler, kültürel ve dinsel değişkenler, sağlık politikaları, bilgi üretimi, AR-GE faaliyetleri ve yenilik üre-
timi gibi değişkenler gerektiği kadar dikkat çekmemiştir. İçsel büyüme teorileri ise adı geçen bu konula-
ra özenle eğilmiştir.

Asya mucizesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran içsel büyüme teorisyenleri bu ülkelerde devle-
tin aktif politikalarının etkisini net bir şekilde gözlemlemişlerdir. Serbest piyasa ve karşılaştırmalı üstün-
lüklere odaklanmış olan ülkelerde ortaya çıkan gelişmelerin aksine “yeni bir devlet türü” geliştiren Doğu 
Asya ülkeleri büyük başarılara imza atmışlardır. Doğu Asya ülkelerinin “kalkınmacı devlet” olarak adlan-
dırılan devletleri, piyasalara tamamıyla teslim olmak yerine piyasalara yön vermiş, gerçekleşen uygula-
maları da birebir takip etmiştir.

İÇSEL BÜYÜME TEorİSİNİN TEMEL VArSAYIMLArI VE BELİrLEYİcİLErİ
İçsel büyüme teorileri ekonomik büyümenin ekonominin kendi iç unsurlarına bağlı olduğunu ve içsel 

faktörlerce belirlendiğini ileri sürmektedir. İçsel büyüme teorilerinde ekonomik büyümenin başlıca kay-
naklarının şu unsurlar olduğu görülür: Bilgi, beşeri sermaye, yaparak öğrenme, yaratıcılık, tesadüfler, 
yenilik, araştırma ve geliştirme, teknolojik gelişme ve teknolojik altyapı, pozitif ölçek ekonomileri, dışsal-
lıklar, işbölümü ve uzmanlaşmadır.

İçsel büyüme teorilerinin belki de en önemli ortak noktası iktisadi büyüme süreçlerinde “bilgi”ye ver-
dikleri önemdir. 

Sanayi devrimi döneminde kullanılan sermaye ve emek miktarı ile gerçekleşen üretim miktarı bugün 
çok daha az sermaye emek miktarıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

Bunu sağlayan gelişme, bilgi üretimi ve teknolojideki ilerlemelerdir. Bilgi üretimi ve birikimi artan 
oranlı getiri sağlayan bir pozitif dışsallık kaynağıdır. 

Dolayısıyla tüm insanlar tarafından kullanılan ve azalan verimlere tabi olmayan bir sermaye türü ola-
rak adlandırılabilecek olan bilgi, ekonomik büyümenin de en önemli itici güçlerindendir. Üstelik bilgi, ba-
zen kısmen bazen de tamamen “gizli bir kamusal mal” olarak görülmekte ve bilgiden yararlanma konu-
sunda hiçbir birey veya firma tamamen dışlanamamaktadır.    
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Bilginin en önemli özelliklerinden birisi bilginin bir rakibinin olmamasıdır. Dolayısıyla bilginin rekabetçi 
piyasalar tarafından yönlendirilmesi oldukça güçtür. Temel bilimsel bilginin bir kez üretildikten sonra onu 
kullananlara sunmanın maliyeti sıfıra yakındır ve bu bilgiye kolayca ulaşılabilir. Eğer bilgi “dışarıda tutula-
biliyorsa”, yani başkaları tarafından kullanılması engellenebiliyorsa (mülkiyet hakları ile ilgili yasal ve ku-
rumsal mevzuat vb. gibi) bilgi üretimi karşılığında pozitif bir gelir ve özel kazanç elde edilebilir. Bu durum 
ise bilgi üretimini teşvik edecek, bilimsel araştırmalar, AR-GE, yenilik üretimi gibi faaliyetler artacaktır.

Yaratıcılık, yaparak öğrenme, tesadüfler ve teknolojik altyapı araştırma ve geliştirme sürecini, bu sü-
reç ise bilgi üretimi ve teknolojik gelişmeyi desteklerken sonuçta yenilikler doğmakta ve iktisadi büyüme 
gerçekleşmektedir. Sağlık, eğitim ve teknoloji politikaları çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ile kültürel, 
tarihi, sosyolojik, psikolojik ve dini vb. faktörler birleşince iktisadi büyüme için gerekli ortam oluşmaktadır.

BAşLIcA İÇSEL BÜYÜME MoDELLErİ
İçsel büyüme teorilerine dair ilk belirgin çalışma 1986 yılında Romer’in yapmış olduğu çalışmadır.

Varsayımlara Göre İçsel Büyüme Modelleri

Birinci Tür İçsel Büyüme Modellerinin Alt-Türleri
İçsel büyüme teorilerinde birinci tür modeller sayıca daha fazladır. İkinci tür modellerde Neoklasikle-

rin belirli varsayımlarının korunduğu (özellikle teknolojik gelişmenin dışsallığı ve ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımlarının), içsel büyümenin sabit veya artan marjinal verimlilik yoluyla gerçekleşebileceğinin ka-
nıtlanmaya çalışıldığı görülmektedir.
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BEşErİ SErMAYE MoDELİ
Bir üretim sürecinde fiziksel ve finansal sermaye dışında üretimi etkileyen en önemli faktör üretim 

sürecinde çalışan işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerdir. İşte işgücündeki bu bilgi ve beceriler top-
lamına beşeri sermaye adı verilir. 

 ➣ Bu bilgi ve becerilerin kazanılmasının iki yolu vardır. Birincisi gayet tabiidir ki “eğitim” yatırımları-
dır. İkincisi ise işgücünü çalışma sürecinde edindiği tecrübelerdir, diğer bir değişle “yaparak öğ-
renmedir”. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle iktisat literatüründe “insana yatırım” 
odaklı yaklaşımların güç kazanmaya başladığını görmekteyiz. 

 ➣ Eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkilerin bir araştırma disiplinine dönüşmesi ise 1960’lı yılların 
başlarına rastlamaktadır. Şikago Üniversitesi’ndeki Nobel ödüllü araştırmacılar T. W. Schultz ve 
Gary Becker eğitim harcamalarını fiziksel yatırım harcamalarına benzetmişler ve işgücüne yöne-
lik eğitimlere ayrılan kaynakların zaman içerisinde geri döndüğüne ve ulusal üretime katkıda bu-
lunduğuna dikkat çekmişlerdir. Barro (1991) ve Mankiw, Romer ve Weil (1992)’in öncülük yaptığı 
bir dizi ampirik çalışmaların sonuçları da bu modelleri destekleyici yönde sonuçlar doğurmuştur. 

 ➣ Bilginin üretilmesi, yayılması ve teknolojiye dönüşmesinin üretim ve verimlilik artışındaki önemi 
anlaşılınca bu sürecin önünü açacak unsur olan “insan kaynaklarının geliştirilmesi” anahtar kav-
ram olarak ön plana çıkmıştır.

Beşeri sermaye yatırımları sadece eğitim ile ilgili değil sağlık, spor, dinlenme, beslenme ve kendini 
geliştirme ile ilgili çok sayıda alana yayılmıştır.

Beşeri sermaye yatırımları sonucunda oluşan nitelikli işgücü rezervi, artan verimlilik ve sağlıkla ilgi-
li pozitif katkılar, ortaya çıkan bireysel kazançlar ve dışsallıklar ile birlikte bir bütün olarak ekonomik bü-
yüme ve sosyal refahı artırmakta, yoksulluk ise azalmaktadır.

Ekonomik büyüme üzerinde fiziksel sermaye ve emek miktarındaki artışın dışında beşeri faktörle-
rin ne kadar etkili olabileceğini gösteren, eğitimin emeğin verimliliğini nasıl arttırabildiğini ortaya koyan 
öncü niteliğinde çalışmalar yapan araştırmacılardan Schultz, Solow’un formülünü eğitim sürecini ekle-
yerek değiştirmiş ve gelir düzeyini etkileyen bir faktör olarak eğitimi ön plana çıkarmıştır. Schultz’un ça-
lışmaları tahmin çalışmalarında kullanılan iki tip “büyüme muhasebesi” ortaya çıkarmıştır. Schultz tipi 
büyüme muhasebesi şöyle formüle edilir:

Büyüme Muhasebesi: Ekonomideki büyümenin kaynaklarını, diğer bir deyişle üretim artışı üzerin-
de etkili olan faktörlerin herbirinin etki derecelerini ayrıştırarak bulma yöntemine büyüme muhasebesi 
adı verilir.

Y = f (L, Kp, Kh)
Burada Kh beşeri sermayeyi, Kp ise fiziksel sermayeyi temsil eder.
Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerine olumlu etkileri konusunda öncü çalışmalar bulunsa da 

model esasen Robert E. Lucas ile birlikte anılır. 
Sermaye birikimi ve işgücünün artışının azalan verim yasasına tabi olacağını ama beşeri sermaye 

artışının bu yasanın dışında kaldığını vurgulayan Robert E. Lucas, beşeri sermayenin üretim fonksiyo-
nuna dahil edilmesiyle ölçeğe göre artan getirilerin geçerli olacağını, beşeri sermaye zenginliğinin eko-
nomik büyüme sürecinde büyük bir avantaj sayılması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Lucas modelinde beşeri sermaye birikimi, bireylerin çalışma yerine eğitimi-okulu tercih etmeleri su-
retiyle gerçekleşir. Bu bağlamda bireyler ileride marjinal verimliliklerini artıracak olan beşeri sermaye bi-
rikimlerine zaman ayırırken aslında çıktı üretmeye zaman ayırmak ile bir değiş-tokuş (trade-off) yaşa-
maktadırlar.

Lucas modelinde ölçeğe göre artan getirinin başlıca sebebi eğitim sürecinin meydana getirdiği dış-
sallıklardır. Lucas, gelişmiş ülkelerin beşeri sermaye birikimi nedeniyle yaşam standartlarının yükseldi-
ğini ve Doğu Asya ekonomilerinin hızlı büyüme mucizelerinin de yine beşeri sermayeye verdikleri önem 
sayesinde gerçekleştiğinin altını çizmektedir.

Lucas üretim fonksiyonunu şöyle kurmuştur:
Y = f(K, Ne)
Burada Y ekonominin üretim düzeyi, K fiziksel sermaye ve Ne “etkin emek” anlamına gelmektedir. 

Etkin emek şu üç unsurdan oluşur: İşçinin üretimde harcadığı zaman (u), çalışanların ortalama bilgi-be-
ceri düzeyi (h) ve ülkedeki işgücü arzı (N). Bu durumda üretim fonksiyonu şu şekilde gösterilir:

Y = f(K, uhN)
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“Çalışma saatlerinin belirlenmesi”, “bireylerin boş zamanlarını etkin değerlendirebilmesi” ve “verim-
lilik politi-kaları” başta olmak üzere bireylerin bilgi ve beceri edinmeye harcadıkları zamanın ayarlanma-
sında devletin elinde önemli politika araçları bulunmaktadır. Bu bağlamda “göç ve göçmen politikaları” 
da iktisadi büyüme üzerinde önemli etkiler meydana getirebilme potansiyeli taşır.

Göçmen olarak giden iyi eğitimli bireylere kendi devletlerinin yıllar boyunca verdiği nitelikli eğitimin 
parasal bedeli düşünüldüğünde gelişmiş ülkelerin bu politikalardan ne kadar kazançlı çıktığı da ortaya 
çıkmaktadır. Ne kadar üzücüdür ki geri kalmış ülkeler gelişmiş ülkelerden önemli miktarda katma değe-
ri yüksek ürün ithal etmektedir ve bu ürünlerin üretiminde çalışan nitelikli elemanların önemli bir kısmı 
bir dönem önce göç etmiş kendi vatandaşlarıdır.

Katma Değer:
Mikroekonomik açıdan katma değer bir işletmenin veya şahısın, mal veya hizmet üretirken oluştur-

duğu refah seviyesini ölçen, işletmenin satış bedelinden, üretim süresince satın alınan mal ve hizmetle-
rin maliyetinin çıkarılması ile belirlenen büyüklüktür. Makroekonomik açıdan ise üretim sürecine katılan 
üretim faktörlerinin bu süreçte oluşturabildiği ek değerdir.

AK MoDELİ
Romer’in 1986 ve Lucas’ın 1988 tarihli çalışmalarında öncü bilgiler ürettikleri AK modeli Sergio 

Rebelo’nun 1991 tarihli çalışmasıyla anılmaktadır. 
Rebelo, Neo-klasik modelin koşullu veya koşulsuz yakınsama hipotezini reddetmekte ve dışsal tek-

nolojik gelişmenin olmaması durumunda dahi sürdürülebilir ekonomik büyümenin görülebileceğini ile-
ri sürmektedir. 

AK modeli sermaye ile (K) toplam üretim (çıktı) (Y) arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsayar. 
Birçok modelde de ileri sürülmüş olan bu ilişkiyi bu modelde farklı kılan modeldeki sermayenin fizik-

sel sermayenin yanında “beşeri sermayeyi” de içine almasıdır. 
AK modeli ölçeğe göre sabit getiri koşulunu kabul ederek üretim fonksiyonunu şu şekilde ifede eder:
Y = f(K, L) = AKa (HL)1–a

Burada A simgesi ekonominin ulaştığı teknoloji düzeyini gösteren dışsal bir sabiti, H simgesi ise be-
şeri sermaye ve fiziksel sermaye bileşimini gösteren katsayılardır. Modele göre sermaye stoku arttıkça 
ekonomik büyüme de artacak ve fiziksel sermayenin beşeri sermayeyi de içerecek şekilde artması ne-
deniyle azalan verimler yasası işlemeyecektir.

Modelde sermayenin ve işgücünün ürün arz esnekliklerinin toplamının bire eşit olduğu ve işgücünün 
sermaye tarafından tam ikame edildiği varsayılmaktadır.

ArAşTIrMA VE GELİşTİrME (Ar-GE) MoDELİ
Ar-Ge modeli’ni ortaya çıkması Romer’in 1986 tarihli çalışması ile olmuştur. Ar-Ge modelinin en 

önemli özelliği, Neoklasik modelin tersine, üretim sürecinde kullanılacak bilginin tesadüfler sonucunda 
değil, bilinçli bir çalışma süreciyle ortaya çıkabilmesidir. Bilinçli çalışmaları ile araştırma merkezi ve la-
boratuvarlarında yeni bilgi üreten firmalar bu bilgiler ve bu bilgilerle ürettikleri yeni ürünler üzerindeki ya-
sal haklarını kullanacak (patent vb. gibi) ve kâr elde edeceklerdir. 

Bu kârlılık yeni bilgi üretimini, inovasyonu ve buluşları teşvik edecektir. Fakat her türlü yasal koru-
maya rağmen üretilen bilgiler bir süre sonra sektördeki diğer firmalar tarafından mutlaka ve hatta zaman 
zaman “bedava” olarak kullanılacak ve zincirleme olarak üretim sürecinde pozitif dışsallıklar ve artan ve-
rimler oluşacak, ekonomik büyüme hızlanacaktır.

Belirli bir sabit maliyete katlanarak bir firma tarafından yeni üretilen bilgi ve teknolojinin tam rekabet 
ortamında üretilmesi durumunda fiyatı sıfır olmak durumunda olduğu için üreten firma kapanmak zorun-
da kalacaktır. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetleri tam rekabet ortamında sürdürülemez, ancak eksik rekabet 
durumunda var olabilir. Bu nedenledir ki Ar-Ge modelleri “rekabetçi olmayan büyüme modelleri” olarak 
adlandırılır.

Bir diğer Ar-Ge odaklı model, P. Aghion ve P. Howitt’in 1992 tarihli çalışmalarında oluşturdukları mo-
deldir. Yazarlara göre ekonomik büyümenin kaynağını bireysel ve kurumsal Ar-Ge sürecinin ürünü olan 
ve oluşturduğu pozitif dışsallıklarla ekonomik büyümeyi olumlu olarak etkileyen teknolojik yenilikler oluş-
turmaktadır. Çalışmalarında “dikey teknolojik yenilik” adını verdikleri bu yenilik tarzının ekonomiyi etkile-
me şeklini Schumpeter’in “yaratıcı yıkım” kavramına benzeten yazarlara göre (ki bu nedenle bu görüş-
ler “Schumpeterci yakla-şım” veya “ürün niteliği yaklaşımı” olarak da bilinir) yenilik süreçleri ile daha ka-
liteli bir şekilde ortaya çıkan yeni ürünler (buluşlar) eski ürünlerin (buluşların) modasını geçirerek onla-
rın yerini almakta ve bu döngü sürekli olarak devam etmektedir.
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Ar-Ge harcamalarını merkezlerine alarak açıklamalarda bulunan bir diğer yaklaşım G. M. Gross-
mann ve E. Helpman’ın geliştirdiği modeldir. Yazarlar, teknolojik yeniliklerin verimliliği ve kârlılığı uzun 
dönemde bile artıracağını dolayısıyla ekonomik büyümeyi besleyeceğini ileri sürerlerken ar-ge çalışma-
larının neden olduğu ürün çeşitliliğinin ve kalite yükselmelerinin büyümenin sürdürülebilirliğinin garanti-
si olduğunu savunurlar. Model dış ticaretin serbestleştirilmesine de özel önem verir. Zira, yazarlara gö-
re gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine dayalı olarak ürettikleri bilgi 
birikimine ulaşabilmelerinin yegane yolu teknoloji transferleridir.

YApArAK ÖğrENME VE BİLGİ ÜrETİMİNDE TAşMALAr MoDELİ
Kenneth J. Arrow, 1962 tarihli çalışmasında üretim sürecini incelediği bazı sektörlerde firmaların za-

man içinde birim maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitelerinin arttığını ve üretim hızının yükseldiğini ve 
yeni ürünler geliştirdiğini belirlemiş, bunun firmaların kâr amaçlı bilinçli araştırma-geliştirme faaliyetlerin-
den değil artan tecrübelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Arrow, bu olumlu gelişmeleri içeren sü-
rece “yaparak-öğrenme” adını vermiştir.

Dolayısıyla Arrow’a göre üretimde tecrübe kazanan firmalar mal ve hizmet üretim sürecinde yan 
ürün olarak teknik bilgi de üretmekte, bu bilgileri stoklamakta ve ilerleyen dönemde bu teknik bilgiden 
yararlanmaktadır. Burada önemli bir nokta daha vardır: Üretilmiş teknik bilgi sadece o firmada kalma-
yacak, diğer firmalara da yayılacak ve üretim süreçleri üzerinde “pozitif dışsallıklar” ve “artan verimler” 
meydana getirecektir. Bu duruma “bilgi üretiminde taşmalar” veya “bilginin yayılması” adı verilmiştir. Pa-
ul M. Romer’e göre de, yasal yöntemlerle (patent hakları vb. yöntemler) bu bilgi taşmaları ancak kıs-
men engellenebilir, aslında bir kamu malı niteliğinde olan bilgi farklı birçok kanaldan yayılma imkanı-
na sahiptir. 

Dolayısıyla bu tür büyüme modellerinde firmalar farklı kanallardan (yaparak öğrenme, Ar-Ge çalış-
maları, eğitim faaliyetleri vb.) teknolojilerini kendileri ürettikleri için teknolojinin içsel bir faktör olduğu ka-
bul edilmektedir. Bu bağlamda bilgi ve teknolojideki ilerlemeler “rakip olmayan mallar” kategorisine gir-
mektedir.

1986 tarihli çalışmasında Kenneth J. Arrow’un geliştirdiği yaparak öğrenme kavramını odağına al-
mış olan Paul M. Romer’e göre (bu nedenle model “Arrow-Romer Modeli” olarak da adlandırılır. Romer, 
yatırımlar arttığı sürece her yeni yatırımın veriminin bir öncekine göre yükseleceğini ve sermaye için “ar-
tan verimlerin” geçerli olacağını kabul etmektedir.

KAMuSAL HArcAMALAr MoDELİ
“Kamusal Harcamalar Modeli”nin temelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme sürecindeki 

önemine ilişkin görüşler yatmaktadır. Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harcamalarının ekono-
mik büyümedeki rolüyle ilgili yazmış olduğu bir makalenin çektiği bu görüşler devletin büyüme ve kalkın-
ma sürecindeki önemine odaklanmıştır. Kamu harcamaları modelindeki devletin rolüyle “refah devleti” 
kavramındaki devletin rolü aynı değildir. Refah devleti kavramındaki Keynesçi devlet “girişimci” ve “ya-
tırımcı” olarak “ikameci” bir karakter taşırken kamu harcamaları modelindeki devlet özel sektöre “des-
tek” niteliğinde işler yapan “tamamlayıcı” bir devlettir. Kamu harcamaları modelinde devlet özel girişimin 
önünü açacak olan politikalar izler.

Kamu harcamalarına ve kamusal politikalara ekonomik büyüme sürecinde başat bir rol biçen kamu 
harcamaları modeli şu şekilde formüle edilebilir:

f = f(k, g) = Ak1-a ga

Buna göre kişi başına GSYH (y), bi yandan kişi başına düşen sermayeye (k), diğer yandan kişi ba-
şına kamu harcamasına (g) bağlıdır. Buradaki α katsayısı, kamu sektörünün özel sektöre göre verimli-
liğini belirten bir katsayıdır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi bir işin işçi ya da 
firma tarafından tekrar tekrar yapılmasıy-
la kazanılan deneyim ve tecrübelerin top-
lamıdır?

A) Yenilikçi fikirler
B) Yaparak öğrenme
C) Yaratıcı yıkım
D) Artan verimler
E) Teknolojik gelişme

AÇIKLAMA
Yaparak öğrenme, bir işin işçi ya da firma tarafın-
dan tekrar tekrar yapılmasıyla kazanılan deneyim 
ve tecrübelerin toplamıdır.

YANIT: B

2. Aşağıdakilerden hangisi “Asya Kaplanları” 
olarak nitelendirilen ülkeler arasında yer 
almaz? 

A) Hong Kong
B) Güney Kore
C) Vietnam
D) Tayvan
E) Singapur

AÇIKLAMA
Uzakdoğu ülkeleri uzun soluklu hızlı ekonomik bü-
yüme performansları nedeniyle “Asya Kaplanları” 
gibi isimle anılmış ve bölgede yaşanan bir ilerleme 
nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olgu “Asya Mu-
cizesi” olarak alınmıştır. Bu ülkeler; Hnog Kong, 
Tayvan, Güney Kore, Singapur’dur.

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

3. Aşağıdakilerden hangisi İçsel Büyüme 
Modeli yaklaşımlarından biri değildir?

A) Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde 
Taşmalar Modeli

B) Beşeri sermaye modeli
C) Nüfus artışı modeli
D) Ar-Ge modeli
E) Kamu politikası modeli

AÇIKLAMA
İçsel büyüme modelleri genel olarak dört ana yak-
laşım çerçevesinde açıklanmaktadır:
• Yaparak Öğrenme ve Bilgi Üretiminde Taşma-

lar Modeli
• Beşeri Sermaye Modeli
• Ar-Ge Modeli
• Kamu Politikası Modeli
• Ak Modeli’dir.

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

4. İçsel Büyüme Modeli’nde “bir firmanın bil-
gi seviyesi artarsa toplumdaki bilgi seviyesi 
de artacaktır” ifadesini vurgulayan iktisatçı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barro
B) Lucas
C) Arrow
D) Romer
E) Schumpeter

AÇIKLAMA
Romer’in “Bilgi Üretimi ve Dışsallıklar” modeline 
göre “bir firmanın bilgi seviyesi artarsa toplumun-
da bilgi seviyesi artacaktır.

YANIT: D
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5. Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme 
modelinin varsayımlarından biri değildir?

A) Artan verimlere dayalı üretim fonksiyonu
B) Beşeri sermaye
C) Pozitif ölçek ekonomileri
D) Teknolojik gelişmenin dışsal olması
E) Bilgi üretiminde pozitif dışsallığın olması

AÇIKLAMA
İçsel büyüme modellerinin temel özelliği teknolojik 
gelişmenin içsel bir faktör kabul edilmesidir. İçsel 
büyüme modelleri, bilgi, beşeri sermaye, yaparak 
öğrenme, yaratıcılık, yenilik, Ar-Ge, teknolojik ge-
lişme, pozitif ölçek ekonomileri, dışsallıklar, işbölü-
mü ve uzmanlaşmadır.

YANIT: D

6. Ekonomideki büyüme kaynaklarını,diğer 
bir deyişle üretim artışı üzerinde etkili 
olan faktörlerin herbirinin etki dereceleri-
ni ayrıştırarak bulma yöntemine ne ad ve-
rilir?

A) Büyüme muhasebesi
B) Devlet muhasebesi
C) Yaparak öğrenme
D) Beşeri sermaye
E) Katma değer

AÇIKLAMA
Büyüme muhasebesi kavramı Schultz’a aittir. 
Schultz, Solow’un formülünü eğitim sürecini etki-
leyerek değiştirmiş ve gelir düzeyini etkileyen fak-
tör olarak eğitimi önplana çıkarmıştır.

YANIT: A

7. AK Modeli aşağıdakilerden hangisine ait-
tir?
A) Romer
B) Arow Young
C) Lucas
D) Sergio Robelo
E) Barro

AÇIKLAMA
AK modeli Sergio Robelo’nun 1991 tarihli çalışma-
sıyla anılmaktadır. Rebelo, Neo-Klasik modelinko-
şullu veya koşulsuz yakınsama hipotezini reddet-
mekte ve dışsal teknolojik gelişmenin olmaması 
durumunda dahi sürdürülebilir ekonomik büyüme-
nin görülebileceğini ileri sürmektedir.

YANIT: D

8. Ar-Ge’ye dayalı içsel büyüme modelleri, 
literatürde aynı zamanda nasıl adlandırıl-
maktadır? 

A) Harrod-Domar modelleri
B) Rekabetçi olmayan büyüme modelleri
C) Lucas modeli
D) Ak modeli
E) İçsel modeller

AÇIKLAMA
Ar-Ge’ye dayalı içsel büyüme modelleri, rekabetçi 
olmayan büyüme modelleri olarak kablu edilir. Bu-
nun nedeni Ar-Ge faaliyetlerinin tam rekabetçi de-
ğil eksik rekabet piyasalranıda var olabilmesidir.

YANIT: B

9. Çalışmalarında “dikey teknolojik yenilik” 
adını verdikleri yenilik tarzının ekonomi-
yi etkileme şeklini Schumpeter’in “yaratı-
cı yıkım” kavramına benzeten Ar-Ge odak-
lı model aşağıdakielrden hangisine aittir?

A) Aghion – Howitt
B) Romer – Lucas
C) Barro – Lucas
D) Rebelo – Romer
E) Slow – Swan

AÇIKLAMA
Dikey teknolojik yeniliklere dayanıklılık Ar-Ge mo-
deli P. Aghion P. Howitt’e aittir.

YANIT: A

10. Lucas’a göre, ölçeğe göre artan getiri 
aşağıdaki durumlardan hangisinde geçer-
li olur?

A) Kamu altyapı yatırımlarının artışında
B) Fiziki sermaye birikiminin artışında
C) Çalışanların ortalama yeteneğinin artma-

sı durumunda
D) Okullaşma oranının yükselmesinde
E) Dışsallıklar söz konusu olduğunda

AÇIKLAMA
Lucas’a göre, ölçeğe göre artan getiri dışsallıklar 
söz konusu olduğunda geçerli olur.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisine göre geliş-
mekte olan ülkelerin karşılaştırmalı üs-
tünlüklerine dayalı olarak ürettikleri bilgi 
birikimine ulaşabilmelerinin yegane yolu 
teknoloji transferidir?

A) P. Aghion – P. Howitt
B) G. M. Grosmann – E. Helpman
C) Romer – Arow
D) Rebelo – Barro
E) Arow – Barro

AÇIKLAMA
Ar-Ge harcamalarını merkezlerine alarak açıkla-
malarda bulunan bir diğer yaklaşım G.M. Gros-
mann ve E. Helpman’a aittir.

YANIT: B

12. Üretilmiş teknik bilginin sadece o firmada 
kalmayarak, diğer firmalara yayılıp üre-
tim süreçleri üzerinde “pozitif dışsalıklar” 
ve “artan verimler” meydana getirmesine 
ne ad verilir?

A) Negatif dışsallık
B) Artan verim
C) Azalan verim
D) Bilgi üretiminde taşmalar
E) Rakip olmayan mallar

AÇIKLAMA
Arow’a göre üretilmiş bilgi diğer firmalara yayılıp 
üretim süreçleri üzerinde “pozitif dışsallıklar ve ar-
tan verimler meydana getirir. Buna bilgi üretiminde 
taşmalar veya bilginin yayılması adı verilir.

YANIT: D

13. Öncülüğünü Barro’nun oluşturduğu iç-
sel büyüme modeli aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Bilgi taşmaları modeli
B) AK modeli
C) Ar-Ge modeli
D) Yaparak öğrenme modeli
E) Kamusal harcamalar modeli

AÇIKLAMA
Öncülüğünü Barro’nun 1990 yılında kamu harca-
malarının ekonomik büyümedeki rolüyle ilgili yaz-
mış olduğu makalenin çektiği bu görüşler devletin 
büyüme ve kalkınma sürecindeki önemine odak-
lanmıştır.

YANIT: E

14. Ekonomik büyümenin kaynağını bireysel 
ve kurumsal Ar-Ge sürecinin ürünü olan 
pozitif dışsallıklarla ekonomik büyümeyi 
olumlu olarak etkileyen teknolojik yeniliş 
oluşturmasına ne ad verilir?

A) Dikey teknolojik yenilikler
B) Yenilik grupları
C) Yatay teknolojik yenilikler
D) İşlem maliyetleri
E) Yaparak öğrenme

AÇIKLAMA
Dikey teknolojik yenilikler, rekabetçi Ar-Ge orta-
mında teknolojik yenilikler sayesinde mevcut ürün-
lerin kalitesini iyileştirme ve modası geçmiş ürün-
ler yerine, kullanıcı gereksinimlerini tatmin edecek 
yeni ürünleri ortaya çıkarmada etkin rol oynayan 
bir yenilik türü olarak tanımlanabilir.

YANIT: A

15. Ekonomik büyüme üzerinde fiziksel ser-
maye ve emek miktarındaki artışın dışın-
da beşeri faktörlerin ne kadar etkili olabi-
leceğini gösteren içsel büyüme modeline 
ne ad verilir?

A) Bilgi taşmaları modeli
B) Beşeri sermaye modeli
C) Ar-Ge modeli
D) AK modeli
E) Kamusal harcamalar modeli

AÇIKLAMA
Beşeri sermaye modeli, ekonomik büyüme üzerin-
de fiziksel sermaye ve emek miktarındaki artışın, 
dışında beşeri faktörlerin ne kadar etkili olabilce-
ceğini gösteren, eğitimin emeğin verimliliğini na-
sıl arttırabileceğini ortaya koyan öncü niteliğinde 
çalışmadır.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi “Asya Kap-
lanları” olarak nitelendirilen ülkeler arasın-
da yer alır?

A) Güney Kore
B) Afganistan
C) Çin
D) Kuzey Kore
E) Hindistan

2. İçsel büyüme modelleri konusundaki 
araştırmalar ilk defa hangi bilim adamla-
rı tarafından başlatılmıştır?

A) Grossman ve Helpman
B) Smith Keynes
C) Romer ve Lucas
D) Solow ve Shumpeter
E) Arrow ve Rebelo

3. Aşağıdakilerden hangisi içsel büyüme 
modellerinin varsayımlarından biri değil-
dir?

A) Sermayenin artan getirisinin olması
B) Tam rekabet piyasalarının söz konusu 

olması
C) Ekonomide dışsallık ve taşmaların söz 

konusu olması
D) Teknolojik gelişmenin içsel faktör olarak 

ele alınması
E) Sosyal altyapının iktisadi büyümede 

önemli olması

4. Aşağıdakilerden hangisi AK modelinin te-
mel özellikleri arasında yer almaz?

A) Ölçeğe göre sabit getiri varsayımına da-
yanması

B) Sermayenin sadece fiziki sermayeyi kap-
saması

C) İktisadi büyümede tasarrufların önemli 
bir faktör olması

D) Teknolojik gelişmeyi modelin içinde açık-
lamaya çalışması

E) İktisadi büyüme oranının yatırım oranının 
artan bir fonksiyonu olması

5. Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mo-
delde “gökten zembille indiği” ifade edilen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme
B) İşsizlik
C) Teknolojik ilerleme
D) Enflasyon
E) Nüfus artışı

6. İçsel büyüme modellerinin yer aldığı ikti-
sat okulu aşağdakilerden hangisidir?

A) Avusturya iktisat okulu
B) Klasik okul
C) Frankfurt okulu
D) Keynesyen okulu
E) Neoklasik okul

7. Ekonomik anlamda büyük başarılara im-
za atan Doğu Asya Devletleri aşağıdaki-
lerden hangisi ile ifade edilir?

A) Tarafsız devlet
B) Kapalı devlet
C) Açık devlet
D) Kalkınmacı devlet
E) Tamamlayıcı devlet
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8. AK modelinde işgücünü tam olarak ikame 
eden üretim faktörü aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Teknoloji
D) Girişimci
E) Doğal kaynaklar

9. İçsel büyüme modellerinde yeniliğin olu-
şabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 
gereklidir?

A) Tam Rekabet Piyasaları
B) Oligopol Piyasaları
C) Monopol Piyasaları
D) Tripogol Piyasaları
E) Eksik Rekabet Piyasaları

10. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye 
modeli ile anılan iktisatçıdır?

A) J. M. Keynes
B) Karl Marks
C) Robert E. Lucas
D) Milton Friedman
E) David Ricardo

11. Aşağıdakilerden hangisi bütün büyüme 
modellerinde geçerlidir?

A) Ekonomilerde devlet harcaması dış tica-
ret yoktur.

B) Ekonomilerin tek bir model ya da değiş-
kenle açıklanması söz konusu değildir.

C) Analiz tam rekabet koşullarında yapıl-
maktadır.

D) Sermaye tek üretim faktörü olarak kabul 
edilir.

E) Sermaye artan getiriye sahiptir.

12. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi olma-
yan büyme modeli olarak da bilinen büyü-
me modeliidr?

A) Yaparak öğrenme modeli
B) Beşeri sermaye modeli
C) AK modeli modeli
D) Kamusal harcamalar modeli
E) Araştırma ve geliştirme modeli (Ar-Ge)

13. Aşağıdakilerden hangisi rakip olmayan 
mallara örnek oluşturur?

A) Bilgi
B) Mobilya
C) Telefon
D) Çakmak
E) Silgi

14. Kamu harcamaları modelinde temel dev-
let modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkınma devlet
B) Açık devlet
C) Tamamlayıcı devlet
D) İthal ikameci devlet
E) Girişimci devlet

15. Dışsallıkların iktisadi büyümede önemli 
bir faktör olduğu fikri kaç yılında ve hangi 
iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

A) 1988 yılında Lucas tarafından
B) 1986 yılında Romer tarafından
C) 1992 yılında Aghion tarafından
D) 1962 yılında Romer tarafından
E) 1934 yılında Schumpeter tarafından
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Asya Kaplanları; Güney Kore, Singapur, 
Hong Kong ve Tayvan’dan oluşur.

2. C İçsel büyüme modelleri konusundaki 
araştırmalar ilk defa Romer ve Lucas ta-
rafından başlatılmıştır.

3. B İçsel büyüme modellerinin temel varsa-
yımları: 

• Sermayenin artan getirisinin olması
• Eksik rekabet piyasalarının söz konusu 

olması
• Ekonomide dışsallıklar ve taşmaların söz 

konusu olması
• Teknolojik gelişmenin içsel faktör olarak 

ele alınması
• Sosyal altyapının iktisadi büyümede 

önemli olması

4. B AK modelinin temel özellikleri:
• Ölçeğe göre sabit getiri varsayımına da-

yanması
• Sermayenin hem fiziki hem de beşeri 

sermayeyi kapsaması
• İktisadi büyümede tasarrufların önemli 

bir faktör olması
• Teknolojik gelişmeyi modelin içinde açık-

lamaya çalışması
• İktisadi büyüme oranının yatırım oranının 

artan bir fonksiyonu olması

5. C Neo klasik modelde, teknoljik ilerleme 
dışsal değişken kabul edildiği için, “gök-
ten zembille indiği” ifade edilen kavram 
teknolojik ilerleme”dir.

6. A İçsel büyüme modelleri Avusturya iktisat 
okulu kapsamında yer alır.

7. D Doğu Asya devletleir büyük başarılara 
imza atmaları nedeniyle kalkınmacı dev-
let olarak kabul edilir.

8. B Rebelo’nun adıyla anılan AK modelinde 
işgücünü tam olaarak ikame eden faktör 
sermayedir.

9. E İçsel büyüme modellerinde yeniliğin olu-
şabilmesi için eksik rekabet piyasaları ol-
malıdır.

10. C Beşeri sermaye modeli Robert E. Lucas’a 
aittir.

11. B Bütün büyüme modellerinde ekonomile-
rin tek bir model ya da değişkenle açık-
lanması söz konusu değildir.

12. E Araştırma-Geliştirme modeli (Ar-Ge) re-
kabetçi olmayan büyüme modeli olarak 
bilinir.

13. A Bilginin bütün topluma yayılması ve po-
zitif dışsallık oluşturması nedeniyle rakip 
olmayan mallara örnek oluşturur.

14. C Kamu harcamalarındaki devlet özel sek-
töre destek niteliğinde işler yapan ta-
mamlayıcı devlet olarak kabul edilir.

15. B Dışsallıkların iktisadi büyümede önemli 
bir faktör olduğu fikri 1986 yılında Romer 
tarafından ortaya atılmıştır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Küreselleşme tanımına ve diğer tüm 
küreselleşme çeşitlerine dikkat edilmelidir. Küreselleşme Dalgaları iyi 
kavranmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

KÜrESELLEşME KAVrAMI VE BoYuTLArI
Uzun bir geçmişe dayanan, hâlen yaşayan, değişen ve çok boyutlu bir olgu olduğu için küreselleş-

me kavramının tanımlanması da oldukça güçtür. Bu nedenle küreselleşmenin farklı açılardan çok sayı-
da tanımı yapılmıştır.

 
Küreselleşme Boyutu Tanım

Genel Olarak Küreselleşme Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, ulus-
lararası unsurların ise ulusal (yerel) hâle gelmesidir.

Ekonomik Küreselleşme
Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, eko-
nomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması 
sürecidir.

Siyasal Küreselleşme Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin 
küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

Toplumsal Küreselleşme

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelin-
de mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde 
egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlaması-
dır.

Kültürel Küreselleşme Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları et-
kilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir. 

Teknolojik Küreselleşme
Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeni-
liklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin ulusla-
rarası hâle gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

EKoNoMİK KÜrESELLEşME
Ekonomik küreselleşmenin beş alt süreci vardır: Ticaretin, finansmanın, üretimin, işgücünün ve tek-

nolojinin küreselleşmesi.

Ticaretin Küreselleşmesi
Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmek-

tedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir.
Ticaretin küreselleşme düzeyini belirleyebilmek için çeşitli göstergeler kullanılmaktadır. Örneğin ül-

keler arasında aynı mal ve hizmetlerin ortalama fiyatları arasında görülen farklılık küreselleşme ve ser-
best ticaret süreciyle birlikte azalmaktadır. Bu duruma yol açan unsur arbitraj işlemleridir. Alıcılar düşük 
fiyatlı malı almak için malın fiyatının düşük olduğu yere doğru harekete geçerken satıcılar malın fiyatının 
yüksek olduğu yere mal satmak için harekete geçerler.

7KÜRESELLEŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tek Fiyat Kanunu: Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatı-
nın birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fi-
yatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çık-
ması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbi-
rinin aynı (homojen) olmalıdır.

Ticari küreselleşmenin diğer bazı göstergeleri şu şekilde sıralanabilir:
 ➣ Reel dış ticaretin büyüme oranı
 ➣ Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı
 ➣ İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı
 ➣ Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’ye oranı
 ➣ İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı
 ➣ İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veya GSYH’ye oranı
 ➣ Gizli ithalat engelleri
 ➣ Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı
 ➣ Ortalama tarife oranı ve değişimi

Finansal Küreselleşme
Ülkeler arasındaki sermaye hareketleri ve her türlü finansal işlemin önündeki engeller giderek azal-

makta ve sermaye dünya üzerinde çok hızlı yer değiştirmektedir. Bu süreç finansal küreselleşme ola-
rak adlandırılır.

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili çeşitli göstergeler kullanılmaktadır. 
Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 ➣ Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmî kısıtlamalar hakkında IMF’ye su-
nulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 ➣ (Gayrisafi özel sermaye girişleri + Gayrisafi özel sermaye çıkışları)* 100/GSYH
 ➣ Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı 
 ➣ Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların aktifleri ve yabancı top-
lam borç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 ➣ Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı
 ➣ Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı
 ➣ Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma
 ➣ Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi
 ➣ Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı
 ➣ Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku
 ➣ Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

Üretimin Küreselleşmesi
Üretimin küreselleşmesi, şirketlerin sınır ötesinde bağlı şirket kurarak, yatırım yaparak, iştirake gi-

rerek veya fason imalat anlaşmaları yoluyla üretim faaliyetlerini çeşitli ülkelere yaymaları, üretimin farklı 
aşamalarını ve şirketin üretim, pazarlama ve finans gibi birbirinden farklı işlevlerini başka ülkelerde ye-
rine getirmeleridir.

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili çeşitli göstergeler kullanılmaktadır. 
Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

 ➣ Bir çokuluslu şirketin yabancı aktiflerinin toplam aktiflerine oranı
 ➣ Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarının toplam satışlarına oranı
 ➣ Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamının toplam istihdamına oranı
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İşgücünün Küreselleşmesi
Uluslararasında dolaşan işgücü miktarı yani işgücü göçleri, belirli dönemlerde yükselmekte, belirli 

dönemlerde ise azalmaktadır. Bu sürece işgücünün küreselleşmesi adı verilir. İşgücünün küreselleşme 
düzeyi ile ilgili çeşitli göstergeler kullanılmaktadır.

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
 ➣ Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku
 ➣ Kıtalar arası göç miktarı
 ➣ Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)
 ➣ Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

Teknolojik küreselleşme
Dünyanın herhangi bir ülkesindeki teknolojik gelişme zaman içinde diğer ülkeleri de etkilemekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Bu yayılma hızı da giderek artmaktadır. Bu sürece teknolojik küreselleşme adı ve-
rilmektedir.

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili çeşitli göstergeler kullanılmaktadır.

Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
 ➣ Teknolojik yardım oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almış 
olduğu patentlere oranı)

 ➣ Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti
 ➣ Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları
 ➣ Lisans anlaşmalarının sayısı
 ➣ Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı
 ➣ Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi
 ➣ Çokuluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

KÜrESELLEşME DALGALArI
Birçok eserde genel kabul gören görüş ise küreselleşmenin 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda olmak üzere 

iki büyük dalga hâlinde dünyayı etkilediğidir. Bunlardan ilki, 1870-1914 yılları arasında yani Sanayi Dev-
riminin ardından yaşanmış olan dönemdir. Bu dönemin temel özelliği hızlı bir biçimde düşen taşımacılık 
maliyetleri, serbest ticaret nedeniyle büyük bir dış ticaret hacmi patlaması ve buna paralel olarak işgücü 
ve sermayenin önemli ölçüde hareketli hâle gelmesidir.

Birinci küreselleşme dalgasının temel özelliği mal ticaretinin oldukça belirgin ve düzenli kalıplar çer-
çevesinde yapılması, ekonomik sistemin ileri sanayi ülkelerinin imalata dayalı üretimine ve yine bunla-
rın az gelişmiş ülkelerden hammadde ve temel gıda ithal etmesine göre şekillenmesidir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından yavaşça ortaya çıkmaya başlayan ama 1980 sonrasında güç kazanan ikinci dalga 
ise diğerinin aksine daha karmaşık bir yapı arzetmektedir. İlk dalgada dünya ekonomisi reel mal ve altın 
standardına dayalı bir işleyişe sahipken ikinci dalgada ulusal paraların değişim değerleri reel hiçbir mal 
tarafından desteklenmeyen bir ölçeğe bağlanmaktadır.

Küreselleşme Derecesini Azaltıcı Faktörler
Korumacı Dış Ticaret Politikaları ve Korumacı Düşüncenin Hakimiyeti, Merkantilizm, Neo Merkanti-

lizm, Korsanlıklar, Dışa Kapanma ve Otarşi, Dışa Kapalı Sosyalist Rejim, Uluslararası Soğuk ve Sıcak 
Savaş, İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi ve Ulusal Kalkınmacılık, Keynesci Politikalar, Ulus Devlet, 
Ulusalcılık ve Küreselleşme Karşıtlığı, Uluslararası Monopoller, Negatif göçmen Politikaları.

Küreselleşme Derecesini Arttırıcı Faktörler
İktisadi Liberalizm, Serbest Dış Ticareti Savunan Görüşlerin Hakimiyeti, Karşılaştırılmalı Üstünlük-

ler, Neo Liberalizm, Coğrafi Keşifler, Siyasi Liberalizm, Kapitalizm, Uluslararası Barış Ortamı, İhracata 
Dönen Sanayileşme Stratejisi, Küresel Devlet, Enternasyonalizm, Yeni Dünya Düzeni, Ulaştırma Mali-
yetlerinde Düşmeler, İletişim Maliyetlerinde Düşmeler, Pozitif Göçmen Politikaları.
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İKTİSADİ BÜYÜME TEorİLErİNDE KÜrESELLEşME VE DIşA AÇIKLIK

Klâsik Büyüme Teorisi Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur.
Neo-klasik Büyüme Teorisi Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sa-

dece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi 
yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değiş-
medir.

Keynesyen Büyüme  
Modelleri

Keynesyen modellleri, 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği 
için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odak-
lanmamıştır.

Post-Keynesyen Büyüme 
Modelleri

Post-Keynesyenler iktisadi büyümede toplam talebin önemine dikkat 
çekerler. 

İçsel Büyüme Modelleri

Romer uluslararası ekonomik bütünleşme sonunda ülkelerin toplam 
beşerî sermaye stoklarının artacağını bunun da büyüme oranını yük-
selteceğini belirtir. G. Grossman ve E. Helpman, dış dünya ile iletişi-
me/ticarete geçen ülkelerin uluslararası araştırma merkezlerinde olu-
şan bilgi birikimine ulaşmalarının önemini belirtir ve ar-ge harcama-
larının artmasının ve sınırsız yeniliklerin ve yenilikçi ürünlere ulaşa-
bilme imkânının iktisadi büyümeyi hızlandıracağını, bir ülkenin beşe-
ri sermaye yoğun mal ithal ettiğinde yeniliğin maliyetinin azalması ne-
deniyle dolaylı olarak büyümenin artacağını savunur. A. Young “Ya-
parak Öğrenme” modelinde serbest ticaret durumunda kaynakların 
yaparak öğrenme potansiyeli yüksek mallara tahsis edilmesi ile birlik-
te ülkenin dışa kapalı bir ekonomiye göre daha fazla büyüyebileceği-
ni ileri sürmektedir.

İKTİSADİ BÜYÜMENİN DIş TİcArETE ETKİSİ
İktisadi büyüme sürecinin gerçekleşebilmesi için üretim faktörlerinin arzı (faktör stoku) artmalı ve/ve-

ya teknoloji ilerlemelidir. Önce faktör arzında bir artışın daha sonra da teknolojik gelişmenin etkisini in-
celeyelim.

fAKTÖr ArzINDA ArTIş VE DIş TİcArET
Burada üretim faktörlerinin kendi içinde homojen olduğunu varsayarak yani her üretim faktörünün 

tek tür olduğunu düşünerek hareket edeceğiz. Öte yandan analizde sadece emek ve sermaye kullanıl-
dığı, tam istihdamın geçerli olduğu, emek ve sermayenin aynı oranda büyüdüğü ve iki mal üretildiği de 
varsayımlar arasındadır. Sermaye ve emeğin aynı oranda yani “yansız” büyümesi, üretim imkânları eğ-
risinin kendisine paralel olarak orijinden uzaklaşması anlamına gelecektir. 

Dış ticaret hacminin oransal olarak genişlemesi, üretim faktörleri ve tüketimin büyüme öncesi ile ay-
nı oranda artması “yansız büyüme” durumunu ortaya çıkarmaktadır. 

İhraç hem de ithal edilmek istenen miktarlar çoğalmaktadır. Bu koşullar altında ihraç edilebilir mal-
ların üretimi ithâl edilebilir malların üretiminden nispi olarak daha fazla artacak ve dış ticaret GSYH’deki 
toplam artıştan daha yüksek oranda genişleyecektir ki bu tip büyümeye ticareti artırıcı yanlı büyüme 
adı verilmektedir. 

Tam karşıt durum ise;
Sadece tek bir üretim faktörü artırılsaydı bu üretim faktörü, bu üretim faktörünü yoğun olarak kulla-

nan sektörde daha çok kullanılır ve tabii ki bu üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı mal miktarının 
üretimi artar diğerinin üretimi azalırdı. Bu durum iktisat literatüründe “Rybczynski Teorisi” olarak bilinir. 

TEKNoLoJİDE İLErLEME VE DIş TİcArET
Yirminci yüzyılın son yirmi yılına girildiğinde teknolojik ilerlemenin ülkenin içsel koşullarına bağlı ola-

bileceği düşüncesine katılanların sayısı hayli artmıştır. Oysa o döneme kadar ve özellikle neo-klasik te-
oride teknoloji dışsal bir faktör olarak kabul edilmekteydi.

Bazı teknolojik yenilikler emek tasarrufu, bazı teknolojik yenilikler ise sermaye tasarrufu sağlar, ba-
zıları ise nötr yani yansızdır. 
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BÜYÜME EKoNoMİK rEfAHI AzALTABİLİr Mİ?
Ülkenin büyümesi yansız değil de ticareti artırıcı yanlı ise ülke daha fazla ihraç malı arz edeceği ve 

daha fazla ithal malı talep edeceği için ticaret hadlerindeki bozulma daha fazla olacaktır. Jagdish Bhag-
wati büyümenin ülke refahını azaltabileceği bu duruma “Yoksullaştırıcı Büyüme”’adını verir. Yoksullaştı-
rıcı büyüme durumunda ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle oluşan refah kaybı iktisadi büyüme ne-
deniyle oluşan refah artışından daha fazladır ve ülke büyümesine rağmen “yoksullaşmaktadır”. 

DIş TİcArETİN İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ
Serbest Ticaretin Yararları ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
Serbest dış ticaret ve ihracatın iktisadi büyümeyi uyaran yapısı birçok iktisatçının dikkatini çekmiş 

ve çeşitli teorilere konu olmuştur. Bunlar arasında en başta Mutlak Üstünlük Teorisi gelmektedir. Kla-
sik Okulun belki de en çok bilinen ismi olan Adam Smith’in serbest ticaret ve uluslararası uzmanlaşma-
nın yararlarını açıkladığı Mutlak Üstünlük Teorisi’nin temel önerisi, bir ülkenin karşı ülkeye göre hangi 
malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşması ve bunları ihraç ederek da-
ha pahalıya üretebildiği dışarıdan ithal etmesinin iki ülkenin de yararına olacağıdır. Ancak, uluslararası 
uzmanlaşmayı sadece mutlak üstünlüklerle açıklamak mümkün değildir. Zira, eğer bir ülke bütün malla-
rı diğerine göre mutlak olarak daha ucuza elde ediyorsa durum ne olacaktır sorusu sorulabilir ki bu so-
runun cevabını David Ricardo vermiştir. Bir ülke bir malda mutlak olarak dezavantajlı olmasına diğer bir 
deyişle bu malın üretiminde mutlak üstünlüğü olmamasına rağmen, ülkeler arasında ticaret yapılabilir 
ve bu ticaretten her iki ülke de kârlı çıkabilir. Buna göre, her iki malın üretiminde de mutlak olarak de-
zavantajlı olan bir ülke, göreli olarak daha az dezavantajlı olduğu malı üreterek dış ülkelere satarsa bu 
malın üretim ve ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur. Bu kural, “Karşılaştırmalı Üstünlük-
ler Teorisi” olarak isimlendirilir.

Heckscher-Ohlin Teorisi’ne göre bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi 
o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder, yani onları daha ucuza 
üretir ve o alanlarda uzmanlaşır.

Dolayısıyla bu teori şu iki ana varsayıma dayanır:
 ➣ Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır ve tersine dönmemektedir,
 ➣ Mallar faktör yoğunlukları ya da nispi faktör oranları açısından farklılık arzederler. 

SErBEST DIş TİcArETİN SAğLAYABİLEcEğİ DİğEr oLuMLu ETKİLEr
 ➣ Ölçek ekonomilerinden yararlanma
 ➣ Ekonomik dinamizmin artması
 ➣ Rekabet yapısının gelişmesi
 ➣ Teknoloji ve bilgi transferinin kolaylaşması
 ➣ Kaynak dağılımının küresel boyutta optimizasyonunun sağlanması
 ➣ Çarpan etkisi ile millî gelirin artması
 ➣ Döviz darboğazına girmeyi engellemesi

SErBEST DIş TİcArETİN oLuMSuz ETKİLErİ
Serbest dış ticaretin ve dolayısıyla küreselleşmenin büyüme üzerinde olumsuz etkilerinin de olabi-

leceğine dair çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunların başında daha önce bahsettiğimiz “Yoksullaştırı-
cı Büyüme” adı verilen olgu gelmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin dış ticareti serbestleştirerek ihracatı artırmak suretiyle büyümeye çalışma-
larının bu ülkeleri reel gelir kaybına uğratabileceğini ileri sürenlerden bir diğeri de R. Nurkse’dir. Nurkse, 
uluslararası tüketim kalıpları arasında karşılıklı bağımlılık olduğunu ve özellikle gelişmekte olan ülkele-
rin gelişmiş ülkelerin tüketicilerini taklit ettiğini düşünmektedir.

Karşılaştırmalı üstünlüğe göre uzmanlaşmaya karşı çıkan bir diğer düşünür G. Myrdal’dır. Myrdal, 
ülkeler arasındaki teknoloji düzeyi farklılığının büyümeyi engelleyici bir faktör olduğuna dikkat çekmek-
tedir. Myrdal’a göre dünya ülkeleri ekonomik açıdan “ikili yapı” özellikleri göstermektedir. 

İKTİSADİ KALKINMA STrATEJİLErİNDE KÜrESELLEşME VE DIşA AÇIKLIK
IMF, Dünya Bankası ve ABD Hazinesi gelişmekte olan ülkelere bir politikalar demeti önermiş ve bu 

politikalar demetine “Washington Uzlaşması” adı verilmiştir. Bu uzlaşmanın en önemli iki temel ilkesi dış 
ticaretin ve uluslararası sermayenin önündeki engellerin kaldırılması yani aslında bir bakıma “ekonomik 
küreselleşme”dir.

Devletçi ekonomik yapıdan piyasa ağırlıklı bu yapıya geçiş süreci literatürde “yapısal uyum” şeklin-
de adlandırılmaktadır. 

Dışa açık kalkınma modellerinin  tümü dayanağını Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nden almakta-
dır ve yine tümünde kalkınma sanayileşmenin itici gücü dış taleptir.

Yakınsama: Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış 
haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başı-
na düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal fa-
aliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem 
ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve ba-
ğımlılaşması sürecine ne ad verilir?

A) Ekonomik küreselleşme
B) Toplumsal küreselleşme
C) Kültürel küreselleşme
D) Teknolojik küreselleşme
E) Sosyal küreselleşme

AÇIKLAMA
Ekonomik küreselleşme, ticaretin, üretimin, yatırı-
mın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik 
sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve ba-
ğımlılaşması sürecidir.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik küre-
selleşmenin süreçlerinden biri değildir?

A) Tüketimin küreselleşmesi
B) Ticaretin küreselleşmesi
C) Finansın küreselleşmesi
D) Üretimin küreselleşmesi
E) İşgücünün küreselleşmesi

AÇIKLAMA
Ekonomik küreselleşmenin ticaretin, finansın, üre-
timin, işgücünün ve teknolojinin küreselleşmesi 
olarak beş alt süreci vardır.

YANIT: A

3. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı 
sonrasında uluslararası ticaretin artış hı-
zında meydana gelen yükselmelerin ne-
denlerinden biri değildir?

A) Piyasa ekonomisine dayalı ekonomilerin 
merkezi planlamaya yönelmesi

B) Taşımacılık, ulaşım ve iletişimin kolay-
laşması

C) Gümrük tarife oranlarının azalması
D) Dünya nüfusunun artışı
E) Taşımacılık, ulaşım ve iletişim maliyetle-

rinin düşmesi

AÇIKLAMA
2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ticare-
tin artış hızında meydana gelen yükselmelerin 
nedenleri soğuk savaşın sona ermesinin ardın-
dan merkezi planlamaya dayalı ekonomilerin piya-
sa ekonomisine yönelmesi; taşımacılık, ulaşım ve 
iletişimin kolaylaşması ve maliyetlerinin düşmesi; 
gümrük tarife oranlarının azalması ve dünya nü-
fusunun artışıdır.

YANIT: A

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tica-
retin tamamen serbest olduğu ortamlarda 
aynı malların fiyatının birbirine eşitlene-
ceğini ifade eder?

A) Vadeli fiyat kanunu
B) Tek fiyat kanunu
C) Marjinal fiyat kanunu
D) Gizli fiyat kanunu
E) Serbest fiyat kanunu

AÇIKLAMA
Tek fiyat kanunu uluslararası ticaretin tamamen 
serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatları-
nın birbirine eşitleneceğini ifade eder.

YANIT: B
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ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

5. Aşağıdakilerden hangisi finansal küresel-
leşme göstergelerinden biri değildir?

A) Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin 
hacmi

B) Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye 
oranı 

C) Reel dışı ticaretin büyüme oranı
D) Finansal varlıkların toplam değerlerinin 

GSYH’ye oranı
E) Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun 

GSYH’ye oranı

AÇIKLAMA
Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler 
şunlardır:
• Uluslararası sermaye akımları üzerine ko-

nulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında 
IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendiril-
mesi

• (Gayrisafi özel sermaye girişleri + Gayrisafi 
özel sermaye çıkışları) x 100/GSYH

• Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihra-
cat ve ithalatın toplamına oranı

• Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğ-
rudan yabancı yatırımların aktifleri ve yabancı 
toplam borç miktarının ihracat ve ithalatın ge-
nel toplamına oranı

• Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye 
oranı

• Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı
• Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma
• Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi
• Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun 

GSYH’ye oranı
• Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/

toplam dünya DYY stoku
• Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

YANIT: C

6. Aşağıdakilerden hangisi işgücünün küre-
selleşme düzeyi ile ilgili göstergelerinden 
biri değildir?

A) Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku
B) Kıtalar arası göç miktarı
C) Dünya göçmen stokunda kıtaların payı
D) Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin 

hacmi
E) Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama üc-

retlerde yakınlaşma

AÇIKLAMA
Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi fi-
nansal küreselleşmenin göstergeleri arasında yer 
alır.

YANIT: D

7. İkinci küreselleşme dalgası hangi dönem-
lerde güç kazanmaya başlamıştır?

A) 1870
B) 1914
C) 1920
D) 1970
E) 1980

AÇIKLAMA
İkinci küreselleşme dalgası 2. Dünya Savaşı son-
rasında ortaya çıkmaya başlamış ancak 1980 
sonrasında güç kazanmıştır.

YANIT: E
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8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme 
derecesini azaltıcı faktörlerden biri değil-
dir?

A) İthal ikameci sanayileşme stratejisi ve 
ulusal kalkınmacılık

B) Kapitalizm
C) Keynesci politikalar
D) Negatif göçmen politikaları
E) Dışa kapanma ve otarşi

AÇIKLAMA
Kapitalizm küreselleşme derecesini artıran faktör-
lerdendir.

YANIT: B

9. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme 
derecesini artırıcı faktörlerden biri değil-
dir?

A) Siyasi liberalizm
B) İhracata dönük sanayileşme stratejisi
C) Dışa kapalı sosyalist rejim
D) Pozitif göçmen politikaları
E) Ulaştırma maliyetlerinde düşmeler

AÇIKLAMA
Dışa kapalı sosyalist rejim küreselleşme derecesi-
ni azaltıcı faktörlerden biridir.

YANIT: C

10. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi dış dün-
ya ile ticarete geçen ülkelerin uluslararası 
araştırma merkezlerinde oluşan bilgi biri-
kimine ulaşmalarının önemini belirtir?

A) Grossman Helpman
B) Arrow
C) Romer
D) Young
E) Keynes

AÇIKLAMA
Grossman ve E. Helpman, dış dünya ile iletişi-
me/ticarete geçen ülkelerin uluslararası araştır-
ma merkezlerinde oluşan bilgi birikimine ulaşma-
larının önemini belirtir ve ar-ge harcamalarının art-
masının ve sınırsız yeniliklerin ve yenilikçi ürünle-
re ulaşabilme imkânının iktisadi büyümeyi hızlan-
dıracağını savunur.

YANIT: A

11. Aşağıdakilerden hangisi yansız büyüme-
nin koşullarından biridir?

A) Emek/sermaye oranının yükselmesi
B) Üretim faktörlerinin artış oranlarının farklı 

olması
C) Üretimin devamlılığının olmaması
D) İki malın tüketiminin aynı oranlarda de-

vam etmesi
E) Talebin devamlılığını sağlayacak gelir ar-

tışının yaşanmaması

AÇIKLAMA
Yansız büyümenin ortaya çıkması, faktörlerin bü-
yüme öncesi ile aynı oranda artması ve iki malın 
tüketiminin aynı oranlarda devam etmesi koşulla-
rıyla gerçekleşebilir.

YANIT: D

12. Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı 
Üstünlük Teorisi’nin varsayımlarından bi-
ri değildir?

A) Ekonomik sistemdeki reel ve parasal 
değişkenler birbirinden bağımsız olarak 
belirlenmektedir, yani ekonomide para 
nötrdür.

B) Değer yaratan tek üretim faktörü serma-
yedir.

C) Ticaret trampa olarak yapılmaktadır.
D) Üretim faktörleri ülke içinde tam hareket-

li, ülkeler arasında ise tamamen hareket-
sizdir.

E) Ekonomide tam rekabet şartları söz ko-
nusudur.

AÇIKLAMA
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’ne göre değer ya-
ratan tek üretim faktörü emektir.

YANIT: B
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13. Aşağıdakilerden hangisinde dış ticaret 
hadlerinden doğan kaybın büyümenin 
sağladığı reel gelir artışından fazla olması 
söz konusudur?

A) Sürdürülebilir büyüme
B) Mutlak üstünlük
C) Yoksullaştırıcı büyüme
D) Karşılaştırmalı üstünlük
E) Liberalizm

AÇIKLAMA
Yoksullaştırıcı büyümede dış ticaret hadlerinden 
doğan kaybın büyümenin sağladığı reel gelir artı-
şından fazla olması söz konusudur. Bu durum ser-
best dış ticaretin olumsuz etkileri arasında sayılır.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikamesine 
yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A) Korumacılık altında çalışan sanayilerde 
rekabet eksikliği kaynak israfını artırır.

B) Korumacılık altında çalışan sanayilerde 
rekabet eksikliği monopolleşmeyi teşvik 
eder.

C) İthalatı ikame eden endüstrilere yapılan 
teşvikler ülkede mevcut olan ihracat en-
düstrilerini zayıflatır.

D) Ülkenin dışa bağımlılığı azalır.
E) İhracat sanayilerinin zayıflaması ülkenin 

döviz ihtiyacının artmasına yol açar.

AÇIKLAMA
İthal ikamesi stratejisini uygulayan ülkelerde ara 
malı, yatırım malı ve teknoloji ithalatı artar ve dışa 
bağımlılık güçlenir.

YANIT: D

15. Aşağıdakilerden hangisi Asya Kaplanları 
arasında sayılamaz?

A) Güney Kore 
B) Hong Kong
C) Singapur 
D) Hindistan
E) Tayvan

AÇIKLAMA
Asya Kaplanları olarak da anılan Güney Kore, 
Hong Kong, Singapur ve Tayvan dışa açık bir şe-
kilde yüksek büyüme oranları yakalamışlardır.

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan si-
yasal yönetim modellerinin küresel dü-
zeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaş-
masına ne ad verilir?

A) Ekonomik küreselleşme
B) Toplumsal küreselleşme
C) Kültürel küreselleşme
D) Teknolojik küreselleşme
E) Siyasal küreselleşme

2. Üretim sistemlerinde ve iş süreçlerinde-
ki değişikliklerin uluslararası hâle gelme-
si ve dünyaya yayılmasına ne ad verilir?

A) Ekonomik küreselleşme
B) Kültürel küreselleşme
C) Toplumsal küreselleşme
D) Siyasal küreselleşme
E) Teknolojik küreselleşme

3. Ülkeler arasındaki sermaye hareketleri ve 
her türlü finansal işlemin önündeki engel-
lerin giderek azalması aşağıdakilerden 
hangisine yol açar?

A) Ticari küreselleşme
B) Finansal küreselleşme
C) Teknolojik küreselleşme
D) Siyasal küreselleşme
E) Toplumsal küreselleşme

4. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi nitelikte 
göç olarak kabul edilir?

A) Savaşların yol açtığı göçler
B) Devletin politik düzeni ile ters düşme
C) Doğal afetler
D) Gezi amaçlı yapılan göçler
E) İnsanların kaliteli koşullarda yaşamak 

için yaptıkları göçler

5. Birinci küreselleşme dalgasının temel 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal paraların değişim değerlerinin art-
ması

B) Serbest ticaret nedeniyle dış ticaret hac-
minin daralması

C) Yüksek taşımacılık maliyetleri
D) Mal ticaretinin oldukça belirgin ve düzenli 

kalıplar çerçevesinde yapılması
E) Üretim faktörlerinin gelirlerinin adaletsiz 

dağılımı

6. Ekonominin talep yönünü ön plana çıka-
ran, arz yönüne odaklanmayan teori aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Klasik Büyüme Teorisi
B) Keynesyen Büyüme Teorisi
C) İçsel Büyüme Modelleri
D) Neo-klasik Büyüme Teorisi
E) Post-Keynesyen Büyüme Modelleri

7. Dış ticaret hacminin oransal olarak geniş-
lemesi, üretim faktörleri ve tüketimin bü-
yüme öncesi ile aynı oranda artmasına ne 
ad verilir?

A) Sürdürülebilir büyüme
B) Yansız büyüme
C) İntansif büyüme
D) Yoğun büyüme
E) Yaygın büyüme

8. İhraç edilebilir malların üretiminin ithâl 
edilebilir malların üretiminden nispi ola-
rak daha fazla artması ve dış ticaretin 
GSYH’deki toplam artıştan daha yüksek 
oranda genişlemesine ne ad verilir?

A) Ticareti artırıcı yanlı büyüme
B) Ticaret karşıtı yanlı büyüme
C) Yansız büyüme
D) Sermaye yoğun büyüme
E) Ekstansif büyüme
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9. “Tek bir üretim faktörünün artırılması duru-
munda bu üretim faktörünün yoğun olarak 
kullanıldığı mal üretimi artar diğerininki aza-
lır.” Buna ne ad verilir?

A) Klasik Büyüme Teorisi
B) Keynesyen Büyüme Teorisi
C) İçsel Büyüme Modelleri
D) Neo-klasik Büyüme Teorisi
E) Rybczynski Teorisi

10. Gelişmiş ülkelerde emeğin kıt ve paha-
lı bir faktör olması nedeniyle bu ülkelerin 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini eme-
ğin yerine sermayeyi ikame etme amacıy-
la yapmaları ve yeniliklerin bu şekilde or-
taya çıkması aşağıdakilerden hangisini 
ifade eder?

A) Uyarılmış Teknolojik Gelişme Tezi
B) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
C) Mutlak Üstünlük Teorisi
D) İçsel Büyüme Modeli
E) Rybczynski Teorisi

11. Aşağıdakilerden hangisi yoksullaştırıcı 
büyüme kavramını açıklamıştır?

A) Rybczynski
B) A. Grossman
C) Jagdish Bhagwati
D) E. Helpman
E) A. Young

12. Ticaret hadlerindeki bozulma nedeniyle 
oluşan refah kaybının iktisadi büyüme ne-
deniyle oluşan refah artışından daha bü-
yük olmasına ne ad verilir?

A) Ticareti artırıcı yanlı büyüme
B) Ticaret karşıtı yanlı büyüme
C) Yansız büyüme
D) Yoksullaştırıcı büyüme
E) Yaygın büyüme

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kar-
şı ülkeye göre hangi malları daha düşük 
maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde 
uzmanlaşması ve bunları ihraç ederek da-
ha pahalıya üretebildiğini dışarıdan ithal 
etmesinin iki ülkenin de yararına olacağı-
nı açıklayan teoridir?

A) Yoksullaştırıcı büyüme
B) İçsel Büyüme Modeli
C) Heckscher-Ohlin Teorisi
D) Neo-klasik Büyüme Teorisi
E) Mutlak Üstünlük Teorisi

14. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi aşağıda-
kilerden hangisi tarafından ortaya atılmış-
tır?

A) A. Smith
B) A. Grossman
C) Jagdish Bhagwati
D) D. Ricardo
E) E. Helpman

15. Aşağıdakilerden hangisine göre bir ül-
ke hangi üretim faktörüne zengin olarak 
sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde 
gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstün-
lük elde eder, yani onları daha ucuza üre-
tir ve o alanlarda uzmanlaşır?

A) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
B) Klasik Büyüme Teorisi
C) Heckscher-Ohlin Teorisi
D) Neo-klasik Büyüme Teorisi
E) Mutlak Üstünlük Teorisi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Siyasal küreselleşme, ulusal toplum dü-
zeyinde geçerli olan siyasal yönetim mo-
dellerinin küresel düzeyde geçerlilik ka-
zanması ve yaygınlaşmasıdır.

2. E Teknolojik küreselleşme, genellikle bilim 
ve teknolojide ileride olan ülkelerde orta-
ya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde 
ve iş süreçlerindeki değişikliklerin ulusla-
rarası hâle gelmesi ve dünyaya yayılma-
sıdır.

3. B Ülkeler arasındaki sermaye hareketleri 
ve her türlü finansal işlemin önündeki en-
gellerin giderek azalması ve sermayenin 
dünya üzerinde çok hızlı yer değiştirmesi 
finansal küreselleşme adını alır.

4. E İnsanların iş bulmak ve daha kaliteli ko-
şullarda yaşayabilmek için yaptıkları göç-
ler iktisadi nitelikli göçlerdir.

5. D Birinci küreselleşme dalgasının temel 
özelliği mal ticaretinin oldukça belirgin ve 
düzenli kalıplar çerçevesinde yapılması, 
ekonomik sistemin ileri sanayi ülkelerinin 
imalata dayalı üretimine ve yine bunların 
azgelişmiş ülkelerden hammadde ve te-
mel gıda ithal etmesine göre şekillenme-
sidir.

6. B Keynesyen Model, 1929 Büyük Bunalımı 
koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin ta-
lep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönü-
ne odaklanmamıştır.

7. B Dış ticaret hacminin oransal olarak ge-
nişlemesi, üretim faktörleri ve tüketimin 
büyüme öncesi ile aynı oranda artması-
na yansız büyüme denir.

8. A İhraç edilebilir malların üretiminin ithâl 
edilebilir malların üretiminden nispi ola-
rak daha fazla artması ve dış ticaretin 
GSYH’deki toplam artıştan daha yüksek 
oranda genişlemesi şeklindeki büyüme-
ye ticareti artırıcı yanlı büyüme adı verilir.

9. E Tek bir üretim faktörünün artırılması du-
rumunda bu üretim faktörünün yoğun 
olarak kullanıldığı mal üretimi artar diğe-
rininki azalır. İktisat literatüründe buna 
Rybczynski Teorisi denir.

10. C Neoklasik teoride teknoloji dışsal bir fak-
tör olarak kabul edilmiştir.

11. C Jagdish Bhagwati büyümenin ülke refa-
hını azaltabileceği durumuna “Yoksullaş-
tırıcı Büyüme” adını verir.

12. D Ticaret hadlerindeki bozulma nedeniy-
le oluşan refah kaybının iktisadi büyüme 
nedeniyle oluşan refah artışından daha 
büyük olmasına yoksullaştırıcı büyüme 
denir.

13. E Adam Smith’in serbest ticaret ve ulusla-
rarası uzmanlaşmanın yararlarını açık-
ladığı Mutlak Üstünlük Teorisi’nin temel 
önerisi, bir ülkenin karşı ülkeye göre han-
gi malları daha düşük maliyetle üretiyor-
sa o malların üretiminde uzmanlaşma-
sı ve bunları ihraç ederek daha pahalıya 
üretebildiğini dışarıdan ithal etmesinin iki 
ülkenin de yararına olacağıdır.

14. D D. Ricardo’ya göre, her iki malın üreti-
minde de mutlak olarak dezavantajlı olan 
bir ülke, göreli olarak daha az dezavan-
tajlı olduğu malı üreterek dış ülkelere sa-
tarsa bu malın üretim ve ihracatında kar-
şılaştırmalı üstünlüğe sahip olur.

15. C Heckscher-Ohlin Teorisi’ne göre bir ül-
ke hangi üretim faktörüne zengin olarak 
sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçim-
de gerektiren mallarda karşılaştırmalı üs-
tünlük elde eder, yani onları daha ucuza 
üretir ve o alanlarda uzmanlaşır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; İktisadi büyümenin ne olduğuna, ikti-
sadi büyümenin tarihsel gelişimine, arz ve talep yanlı büyümenin kay-
naklarına, Türkiye’nin arza ve uzun vadeli stratejilerine dikkat edilme-
lidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

TÜrKİYE EKoNoMİSİ’NDE İKTİSADI BÜYÜME  
VE TEMEL BELİrLEYİcİLErİ

Millî gelir artışı başka bir deyişle iktisadi büyüme, ülkelerin refah düzeylerinin en önemli belirleyici-
sidir. 

İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖNEMİ
İktisadi büyüme temel olarak bir ülkede, belli bir dönemde genellikle bir yılda üretilen tüm nihai mal 

ve hizmetlerin parasal ifadesi olan GSYH’de ya da kişi başına düşen gelirde meydana gelen artış ola-
rak tanımlanır.

Bir ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi, tam istihdamda bulunan ekonominin 
iktisadi kaynaklarını daha etkin kullanmasıyla büyüme gerçekleşebilir. İkinci olarak büyüme, tam istih-
damda kullanılan kaynak miktarına yeni kaynakların eklenmesi sonucunda meydana gelir.

Ülkelerin yüksek ve istikrarlı büyüme hızına sahip olması bireylerin ve toplumların iktisadi refah dü-
zeylerini yükseltecektir. İktisadi büyümede 70 kuralı çerçevesinde büyüme oranında meydana gelen kü-
çük farklılıklar kişi başına düşen gelirde önemli farklılıklar yaratmaktadır. 

70 KURALI: Lucas tarafından kullanılan temel kurala göre, yılda g oranında büyüyen bir ülke, her 
70/g yılda kişi başına gelirini iki katına çıkaracaktır. Başka bir ifadeyle 70 rakamını ülkenin yıllık büyü-
me hızına bölerek bir ülkenin kaç yıl sonra gelirini ikiye katlayacağını bulabilirsiniz. Ancak büyüme hızı 
%5’den büyük olduğunda 72/g formülünü kullanarak hesaplama yapmak daha doğru olur.

 Wagner Yasası’nın da belirttiği gibi iktisadi büyüme ile birlikte kamu harcamaları artma yönünde 
değişecektir. Kamunun sosyal yatırım harcamalarını arttırması insan gücünün niteliğini arttıracağı gibi 
gelir dengesizliklerinin hafifletilmesinde de rol oynayacaktır. 

TÜrKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜMENİN TArİHSEL GELİşİMİ

1923-38 DÖNEMİ
Bu dönemde iktisadi anlamda en önemli gelişmeler yeni Türk devletinin dünya içindeki konumunu 

belirleyen Lozan Anlaşması ile 1929 yılında ortaya çıkan ve dünya ekonomilerini derinden etkileyen Bü-
yük Buhran’dır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusal ekonomiye geçiş yılları olarak da nitelendirilen 1923-1930 döne-
mimde hükümet demir yollarına öncelik vermiş, yabancı şirketlerin millîleştirilmesine başlanmıştı. 

1930’lu yıllarda Türkiye’de dışa kapalı, devlet öncülüğünde sanayileşme hamlesi başlatılmıştır. 
T.C. Merkez Bankası 1931 yılında, Sümerbank, Etibank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Halkbank 

kurulmuştur. Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme amacıyla Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) 
1934-1938 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. BBYSP’nin başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

 ➣ Temel hammaddeleri yurtiçinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislerinin kurulması,
 ➣ Özellikle ithalat konusu olan temel tüketim mallarının yerli üretimine(özellikle dokuma sanayine) 
öncelik verilmesi,

 ➣ Sanayi işletmelerinin kuruluş yerlerinin hammadde ve işgücü kaynaklarına yakın olması,
BBYSP ile kurulması planlanan sanayi beş ana grupta toplanmaktaydı. Bunlar: Dokuma(pamuk, 

yün), maden işleme (demir, çelik, bakır), kâğıt, kimya, taş, toprak(cam, çimento).

8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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1939-46 DÖNEMİ
Yıllık ortalama yaklaşık % 8’lik bu hızlı büyüme, özellikle sanayi sektöründeki gelişmeden kaynak-

lanmıştır. 
1939-46 yılları arasında büyüme oranı ortalama % 0.1 olmuştur. Bu dönemin sonu olan 1946 yılında 

siyasi açıdan önemli bir gelişme gerçekleşmiş, tek partili rejimden çok partili rejime geçilmiştir.

1947-1960 DÖNEMİ
Bu dönemde iktisadi açıdan korumacı, içe dönük iktisat politikalarının gevşetilerek, ithalatın serbest-

leştirildiği, dış açıkların kronikleşmeye başladığı dolayısıyla dış yardım, kredi ve yabancı sermaye yatı-
rımlarına dayalı bir iktisadi yapının geliştiği bir dönem olmuştur.

Bu dönemde büyüme hızı artarak ortalama % 6.3, kişi başına büyüme oranı da % 3.6’ya ulaşmıştır.

1961-1980 DÖNEMİ: 1980 ÖNcESİ pLANLI DÖNEM
Türkiye, 1960’lı yıllarla birlikte planlı bir iktisat politikası anlayışına dayalı olarak ekonomisini yeniden 

büyüyen bir çizgiye getirme çabasına girmiştir. 
1962 sonrasında iktisat politikaları planlama tabanına oluşturulmuş, ilk olarak 1962 yılında hazırla-

nan beşer yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-
1967 yıllarını kapsamış bu plan döneminde istikrar içinde hızlı büyüme sağlanmış, enflasyon oranı % 
5.3 olarak gerçekleşmiştir.

1968-1972 dönemini kapsayan II. Beş Yıllık Kalkınma Planının (1968-1972) hedefleri arasında 
büyüme oranının ortalama % 7 olması ve ekonomide sanayi sektörünün sürükleyici olması yer almıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) hızlı sanayileşme ve tüketim malları yerine ara ve ya-
tırım malları üretiminin ağırlık kazandığı bir sanayi yapısına ulaşmak amaçlanmıştır. 

İthal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinde temelde iki aşama izlenmelidir. İthal ikamesinin ilk 
aşamasında (kolay aşama) tamamlanmış tüketim mallarının üretilmesi söz konusunda Türkiye 1950’li 
yılların ortalarından I960’lı yılların başlarına kadar ki dönemde gıda, tekstil sanayinde yerli üretimi ger-
çekleştirmiştir. İkinci aşamada (zor aşama) ara ve yatırım mallarının üretimine geçilir. Türkiye’de 1970’li 
yıllar ithal ikamesi stratejisine dayalı sanayileşmeyi derinleştirme dönemi olarak da tanımlanabilir. 

1970’lerin ortasından itibaren izlenen ithal ikamesine dayalı kalkınma stratejisi, artan petrol fiyatları-
nın da baskısıyla ciddi ödemeler dengesi sorununun yaşanmasına yol açmıştır. Ödemeler dengesi so-
runu ve döviz darboğazının, üretim için gerekli ara ve yatırım mallarının ithalatını engellemeye başlama-
sı ve bu sürece sosyopolitik istikrarsızlığın eklenmesi sonucunda 1970’lerin sonunda Türkiye iktisadi kri-
ze girmiş, GSMH düşmeye başlamıştır.

1981-2001 DÖNEMİ
1980, sonrasında ithal ikamesine dayalı kalkınma modelinden ihracata dayalı, dışa açık kalkınma 

modeline geçilmiştir. İç piyasanın daralması, ücretlerin baskı altında tutulması, gerçekleştirilen devalü-
asyon ve ihracata yönelik teşvik tedbirleri sonucunda ihracatta önemli ölçüde artış gerçekleştirilmiş ve 
büyüme oranı tekrar yükselmiştir.

Ayrıca 1989 yılında dış finansal serbestliğe geçilmiş böylece ülkeye yönelik yabancı sermaye artış 
göstermiştir. 1990’lı yıllar içte ve dışta önemli askerî, siyasal ve iktisadi değişimlerin ve gelişmelerin ya-
şandığı ve Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin büyük ölçüde hissedildiği yıllar olmuştur. 1990’larda 
Doğu Bloku ülkelerinde sistem değişimi başlamıştır. Komşumuz Irak’ın Kuveyt’e girmesi (1. Körfez Sa-
vaşı),

1997 Asya ve 1998 Rusya Krizleri ülkemize iktisadi açıdan olumsuzluklar doğurmuştur. Ülke için-
de görülen politik ve iktisadi istikrarsızlık, 1994 Ekonomi Krizi, terörün tırmanması, 1999 Depremi 
Türkiye’nin büyüme performansını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu faktörlerin etkisi ile finansal sistem-
deki aksaklıklar birleşince Türkiye 2001 yılında yeni bir krize girmiş, 2001 yılında sabit fiyatlarla GSMH 
% 9.5  oranında daralmıştır. 

2002-2016 DÖNEMİ, KÜrESEL Krİz VE SoNrASI
2008 yılında ilk olarak ABD’de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünya ülkelerine yayılarak etkisi altı-

na alan küresel krizin Türkiye ekonomisine de olumsuz yansımaları olmuş, 2008 yılında % 0,7 oranında 
gerçekleşen büyüme oranı dış piyasalarda ortaya çıkan olumsuz gelişmelerle birlikte etkisini reel sektö-
rü de kapsayacak şekilde daha yoğun hissettirmeye başlamış ve Türkiye ekonomisi 2009 yılında %4.8 
oranında küçülmüştür. 2011 yılında %8.8 oranında yüksek büyüme performansı yakalanmıştır. Büyüme 
2013 yılında %4.2, 2014 yılında %3 gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise Türkiye ekonomisinin içinde bulun-
duğu iç ve dış koşullar nedeniyle %3.2 ile potansiyelinin altında kalmıştır.
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TÜrKİYE EKoNoMİSİ’NDE BÜYÜMENİN KAYNAKLArI VE  
BÜYÜME STrATEJİSİ

Büyüme olgusu arz ve talep veya harcamalar kaynaklı olmak üzere iki şekilde incelenebilir. İktisadi 
büyüme talep kaynaklı olduğunda başka bir deyişle talep veya harcamalardaki artışlar yoluyla ortaya çı-
kan büyümenin ekonomi üzerinde kısa dönemli etkileri olacaktır. 

Ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve performansında belirleyici olan ekonominin arz kaynak-
lı unsurları yani üretim faktörleridir. 

Üretim faktörlerinin miktar ve verimliliklerindeki artışlar ile teknolojik değişme iktisadi büyüme-
nin temel belirleyicileridir. Bununla birlikte ekonomide talep kaynaklı bileşenler de büyüme üzerinde 
etkilidir. Özellikle iç ve dış talep, bunların nispi büyüklükleri ülkenin büyümesinin iç talebe ya da dış 
talebe(ihracat) bağlı olarak gerçekleştiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Üretim Faktörleri Toprak, doğal kaynaklar, sermaye donanımı ve teknoloji düzeyi büyümeyi belir-
leyen temel üretim faktörleridir.

TÜrKİYE EKoNoMİSİ’NDE Arz YANLI BÜYÜMENİN KAYNAKLArI
Bu başlık altında öncelikle tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin üretime katkıları incelenerek Tür-

kiye ekonomisinde büyümenin arz yönlü kaynakları temel sektörler itibarıyla açıklanmıştır. Türkiye’de 
tarımın payı 1998 yılında % 12.5’den 2014’de % 8.8’e gerilemiştir. Sanayinin payı ise 1998-2014 döne-
minde önemli bir değişim göstermemiş, % 30 %33 arasında değişen değerler almıştır. Sanayinin payı, 
1998 yılında %32.4’den 2014’de %32.9’a yükselmiştir. GSYH’ya katkısı en yüksek sektör olan hizmet-
lerin payı 1998 yılında % 51.9’dan 2014’de % 59’a yükselmiştir.

Dünya genelinde hizmetler sektörünün ülke ekonomilerindeki payının giderek artış göstermesine 
paralel olarak Türkiye’de de hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı zaman içinde yükselmiştir. Bu ya-
pısal değişim ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyi arttıkça hizmetler sektörünün payının yükselmesi, bu-
na karşılık tarımın ve sanayinin payının azalması ile açıklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tarımın payı % 
5’in altında seyrederken, sanayinin payı %20’lerde, hizmetlerin payı ise %70’ler düzeyindedir. Sektörle-
rin GSYH içindeki paylarının değişimi yapısal değişiklikler arasında yer almaktadır.

İktisadi büyüme ve kalkınma literatüründe Kaldorgil Büyüme Yasaları olarak geçen yasalar, ülke 
üretimindeki yapısal değişimle oldukça ilişkilidir. Koldor 1960’larda sanayinin büyümesi ve verimlilik ar-
tışı ile GSYH’daki büyüme arasındaki pozitif ilişkileri açıklayan; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
yatay kesit ve zaman serileriyle test edilmiş bazı yasalar ortaya koymuştur.

Bunlardan Birinci Kaldor Yasası’nda, imalat sanayi büyümesi ile GSYH’nın büyümesi arasında 
güçlü bir pozitif ilişkinin bulunduğu belirtilmektedir.

İkinci Kaldor Yasası’nda, imalat sanayindeki üretim büyümesi ile imalat sanayindeki verimlilik artı-
şı arasında güçlü bir pozitif ilişkinin bulunduğu ifade edilmektedir. Üçüncü Kaldor Yasası’nda ise, ima-
lat sanayinin büyümesi ile imalat sanayi dışındaki verimlilik artışı arasında güçlü bir pozitif ilişkinin bu-
lunduğu ileri sürülmektedir.

Sermaye stoku artışı, istihdam artışı ve toplam faktör verimliliğindeki artışa bakılarak, iktisadi bü-
yümenin temel belirleyicileri görülebilir. Bu kapsamda Türkiye ekonomisi için üretim faktörlerinin iktisa-
di büyümeye katkıları Saygılı ve Cihan’ın(2008) çalışmaları ile Kalkınma Bakanlığı’nın 2017 yılı Katılım 
Öncesi Ekonomik Reform Programı’na dayalı olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Türkiye ekonomi-
si için Saygılı ve Cihan’ın (2008) yapmış oldukları çalışma bulgularına göre 19882007 döneminde bü-
yümenin temel belirleyicisi sermaye birikimidir. 1988-2007 dönemindeki yıllık ortalama % 4.32 oranın-
daki büyümenin % 15.3’ü işgücü artışından, % 54.5’i sermaye birikiminden, % 30.2’si ise verimlilik artı-
şından kaynaklanmaktadır.

1990’lı yıllarda yaşanan makroekonomik istikrarsızlıkların da etkisiyle 1985-2000 döneminde 
TFV’nin büyümeye katkısı %5.1 ile oldukça düşük düzeyde gerçekleşmiştir. İstihdamın büyümeye kat-
kısı ise 1985’den günümüze farklı dönemler itibarıyla incelendiğinde, %22.2-%32.7 aralığında gerçek-
leşmiştir. 1985-2015 döneminde üretim faktörlerinin büyümeye katkıları sırasıyla sermaye stoku % 65.5, 
istihdam %26.4 ve TFV %8.1 olmuştur.

Öngörülen makroekonomik yapı çerçevesinde, sermaye stoku, istihdam ve TFV’nin büyümeye kat-
kılarının Program döneminde (2017-2019) sırasıyla ortalama % 49.4, %32.7 ve %17.8 olacağı öngö-
rülmektedir.
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TÜrKİYE EKoNoMİSİ’NDE TALEp YANLI BÜYÜMENİN KAYNAKLArI
Toplam talep bileşenlerinin 1999-2015 yılları arasında iktisadi büyümeye yaptığı katkılar. Burada, 

genel itibarıyla iktisadi büyümeye en fazla katkı yapan bileşenlerin özel tüketim ve özel yatırım harca-
maları olduğu anlaşılmaktadır. Böylece özel sektörün iktisadi büyümede öncü olduğu söylenebilir. Ör-
neğin, 2002 yılında Türkiye ekonomisi % 6.2 oranında büyümüş ve bu büyümenin %5.2’si özel tüketim 
ve yatırım harcamalarından kaynaklanmıştır.

Hızlı büyümenin gerçekleştiği 2010 yılında yatırım harcamalarının özellikle özel yatırım harcamala-
rının iktisadi büyümeye katkısı özel tüketim harcamalarının katkısından daha fazladır.

Öte yandan 2012 yılından itibaren iktisadi büyüme büyük ölçüde hız kesmiş, tüketim ve yatırım har-
camalarının büyümeye katkısı önemli ölçüde düşmüş hatta negatif değerler almıştır.

2015 yılında %4’lük büyümeye katkısının sadece % 0.9 olduğu, büyümeye en fazla katkıyı %3 ile 
özel tüketim harcamalarının yaptığı anlaşılmaktadır.

Türkiye ekonomisinde büyümenin genellikle tüketim ve yatırım harcamalarından oluşacak şekilde iç 
talep kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır.

BÜYÜME STrATEJİSİ
Türkiye’de 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Plan’ında, refah artışının hızlandırılması 

yolunda, uzun vadeli bakış açısıyla yüksek ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması temel amaç ola-
rak benimsenmiştir. Yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik temel stratejinin, özel sektör öncülüğünde dı-
şa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi olduğu belirtilmiştir. Verimlilik artışı ve sanayileşme 
sürecinin güçlendirilmesi bu stratejinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Maliye, para ve ödemeler 
dengesi politikalarıyla makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü 
piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güç-
lendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi açısından önü-
müzdeki dönemde önemli politika alanları arasında sayılmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı’nın 2018-2010 Orta Vadeli Program (OVP) döneminde Orta Türkiye ekonomi-
sinde nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruflar ve 
doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme yapısı hedeflenmek-
tedir. Bu programda istikrarlı ve yüksek hızda büyüyen bir ekonomik yapı için;

 ➣ Makroekonomik istikrarın korunması,
 ➣ Nitelikli istihdam oluşturulması,
 ➣ Yüksek katma değerli üretimin artırılması,
 ➣ Özel sektör yatırımları için uygun ortamın geliştirilmesi ve iş yapma kolaylığının artırılması,
 ➣ Özel sektöre destek olacak şekilde kamuda kurumsal kalitenin artırılması hedeflenmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bir ülkede, belli bir dönemde üretilen tüm 
nihai mal ve hizmetlerin parasal ifadesi 
olan GSYH’de ya da kişi başına düşen ge-
lirde meydana gelen artışa ne ad verilir?

A) İktisadi kalkınma
B) İktisadi büyüme
C) Küreselleşme
D) Globalleşme
E) Ticaret haddi

AÇIKLAMA
İktisadi büyüme bir ülkede, belli bir dönemde ge-
nellikle bir yılda üretilen tüm nihai mal ve hizmetle-
rin parasal ifadesi olan GSYH’de ya da kişi başına 
düşen gelirde meydana gelen artıştır.

YANIT: B

2. Yılda % 5 büyüme oranına sahip bir ülke-
de kaç yıl sonra kişi başına gelir ikiye kat-
lar?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
E) 16

AÇIKLAMA
70 kuralına göre % 5 yıllık büyümeye sahip bir ül-
ke 70/5 = 14 yıl sonra kişi başına gelirini ikiye kat-
lar.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
ye ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Bireyler iktisadi büyümenin arttığı kon-
jonktürel genişleme dönemlerinde daha 
kolay iş bulabilirler.

B) İktisadi büyüme artışlarının yoksulluğun 
azaltılmasına dolaylı olarak olumlu yön-
de etkisi söz konusudur.

C) Büyüme üretimin sektörel kompozisyo-
nunu, istihdamı, finansal sistemi, gelir 
ve servet dağılımını, demografik yapıyı, 
çevreyi etkilemektedir.

D) İktisadi büyüme süreciyle birlikte yalnız-
ca üretim yapısı değişmektedir.

E) İktisadi büyüme sonucunda eğitim, sağ-
lık hizmetlerinin artması beklenebilir.

AÇIKLAMA
İktisadi büyüme süreciyle birlikte yalnızca üretim 
yapısı değişmemekte ayrıca tüketim yapısı da de-
ğişmektedir.

YANIT: D

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

4. Türkiye ekonomisinde 1923-1938 dönemi 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) 1931 yılında T.C. Merkez Bankası kurul-
muştur.

B) 1923-1930 döneminde demiryolu yapı-
mına önem verilmiştir.

C) 1923-1930 döneminde yabancı şirketle-
rin millileştirilmesine başlanmıştır.

D) 1934-1938 yıllarını kapsayan Birinci Beş 
Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmıştır.

E) 1930’lu yıllarda dışa açık sanayileşme 
hamlesi başlatılmıştır.

AÇIKLAMA
Türkiye’de 1923-1938 döneminde dışa kapalı, it-
hal ikameci politikalar uygulanmıştır.

YANIT: A
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5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı’nda kurulması planlanan sa-
nayi sektörlerinden biri değildir?

A) Dokuma
B) Kereste
C) Kâğıt
D) Kimya
E) Taş

AÇIKLAMA
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda kurulması plan-
lanan sanayi altı ana grupta toplanmaktaydı. Bun-
lar: Dokuma (pamuk, yün), maden işleme (demir, 
çelik, bakır), kâğıt, kimya, taş, toprak (cam, çimen-
to).

YANIT: B

6. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi dö-
nemler arasında uygulanmıştır?

A) 1963-1967
B) 1968-1972
C) 1973-1977
D) 1979-1983
E) 1990-1994

AÇIKLAMA
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967 tarih-
leri arasında uygulanmıştır.

YANIT: A

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ikti-
sadi büyüme oranının negatif olduğu yıl-
lar arasında sayılamaz?

A) 1994
B) 1999
C) 2001
D) 2004
E) 2009

AÇIKLAMA
2004 yılında Türkiye’de % 9,4 oranında büyüme 
sağlanmıştır.

YANIT: D

8. Ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyeli 
ve performansında belirleyici olan unsur 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talep
B) Ekonominin arz kaynaklı unsurları
C) Ülkenin parasallaşma derecesi
D) Ekonominin dışa açıklık derecesi
E) Tüketici tercihleri

AÇIKLAMA
Ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve per-
formansında belirleyici olan ekonominin arz kay-
naklı unsurları yani üretim faktörleridir.

YANIT: B

9. Türkiye’de 1988-2007 döneminde büyü-
menin temel belirleyicisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğal kaynaklar
B) İşgücü
C) Emek
D) Sermaye birikimi
E) Girişimci

AÇIKLAMA
Türkiye ekonomisi için Saygılı ve Cihan’ın (2008) 
yapmış oldukları çalışmaya göre 1988-2007 döne-
minde büyümenin temel belirleyicisi sermaye biri-
kimidir.

YANIT: D

10. Aşağıdakilerden hangisi talep yanlı büyü-
menin bileşenlerinden biri değildir?

A) Yerleşik hanehalklarının tüketim harca-
maları

B) Mal ve hizmet ihracatı
C) Mal ve hizmet ithalatı
D) Devletin nihai tüketim harcamaları
E) Sanayi üretimi

AÇIKLAMA
Sanayi üretimi arz yanlı büyümenin bileşenlerin-
den biridir.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisi 2018-2020 Orta 
Vadeli Program (OVP)’in büyüme ve istih-
damı destekleyen öncelikli politika alanla-
rı içinde yer almaz?

A) İş ve yatırım ortamı
B) Yüksek katma değerli üretim
C) Beşeri sermaye
D) Makro ekonomik istikrar
E) Düşük nitelikli istihdam oluşturulması

AÇIKLAMA
Orta Vadeli Programın (2018-2010) temel odağın-
da büyüme ve istihdamı destekleyen beş öncelikli 
politika alanı yer almaktadır.
Bunlar:
• İş ve yatırım ortamı
• Yüksek katma değerli üretim
• Beşeri sermaye
• Makro ekonomik istikrar
• Kamuda kurumsal kalitedir.

YANIT: E

12. İmalat sanayindeki üretim artışı ile imalat 
sanayindeki verimlilik artışı arasında güç-
lü bir pozitif ilişki olduğunu ifade eden ya-
sa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci Kaldor Yasası
B) Gresham Yasası
C) Say Yasası
D) Üçüncü Kaldor Yasası
E) Wagner Yasası

AÇIKLAMA
Birinci Kaldor Yasası, imalat sanayindeki üretim 
artışı ile imalat sanayindeki verimlilik artışı arasın-
da güçlü bir pozitif ilişki olduğunu ifade eder.

YANIT: A

13. Wagner Yasası’na göre iktisadi büyüme 
ile beraber aşağıdaki durumlardan hangi-
si ortaya çıkar?

A) Yaşam standardı azalır.
B) İstihdam düzeyi artar.
C) Kamu harcamaları artar.
D) Faiz oranı artar.
E) Cari açık artar.

AÇIKLAMA
Wagner Yasasına göre iktisadi büyüme ile birlikte 
kamu harcamaları artar.

YANIT: C

ÇIKMIŞ SORU 2015-DÖNEM SONU

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2001-
2023 yılları arasında geçerli olacak uzun 
vadeli gelişme stratejisinin temel amaçla-
rından biri değildir?

A) İthal ikameci sanayileşme politikası izle-
mek

B) Dünya standartında üretim yapmak
C) Gelirin adil paylaşımı
D) Hukukun üstünlüğünü sağlamak
E) İnsan hak ve sorumluluklarını güvence 

altına almak

AÇIKLAMA
Uzun vadeli gelişme stratejisinin temel amacı; 
Türkiye’nin dünya standardında üretim yapan, ge-
lirini daha adil paylaşan, insan hak ve sorumluluk-
larını güvence altına alan, hukukun üstünlüğünü, 
katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgür-
lüğünü en üst düzeyde gerçekleştiren, küresel dü-
zeyde etkili bir dünya devleti olmasıdır.

YANIT: A

15. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin arz 
kaynakları arasında yer almaz?
A) Sermaye birikimi
B) İşgücü
C) İşgücünün verimliliği
D) Sermayenin verimliliği
E) Kamu yatırım harcamaları

AÇIKLAMA
Kamu yatırım harcamaları iktisadi büyümenin ta-
lep kaynakları arasında yer alır. Büyümenin arz 
kaynakları arasında ise sermaye stoku, işgücü gi-
bi üretim faktörleri ile ilgilidir.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Türkiye’de çok partili döneme geçiş ne 
zaman yaşanmıştır?

A) 1923-1938
B) 1947-1960
C) 1981-1989
D) 1990-1998
E) 2010-2012

2. Türkiye hangi tarihler arasında finansal 
serbestleşme yaşamıştır?

A) 1923-1938
B) 1947-1960
C) 1978-1980
D) 1981-1989
E) 1990-1998

3. Türkiye’de dışa kapalı, devlet öncülüğün-
de sanayileşme hamlesi ne zaman başla-
tılmıştır?

A) 1920’li yıllar
B) 1930’lu yıllar
C) 1940’lı yıllar
D) 1950’li yıllar
E) 1960’lı yıllar

4. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi dö-
nemleri kapsar?

A) 1934-1938
B) 1963-1967
C) 1968-1972
D) 1973-1977
E) 1979-1989

5. Türkiye’de ilk devalüasyon ne zaman ya-
pılmıştır?

A) 1923
B) 1938
C) 1945
D) 1946
E) 1951

6. İthal ikamesinin ikinci aşamasında hangi 
sektörde üretime geçilir?

A) Ara ve yatırım malları
B) Tüketim malları
C) Kamusal mallar
D) Erdemli mallar
E) Merit mallar

7. Küresel kriz ne zaman yaşanmıştır?

A) 1995
B) 2001
C) 2006
D) 2007
E) 2008

8. Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkla-
rını ortadan kaldırarak, farklı para birimle-
rinin satınalma gücünü eşitleyen değişim 
oranına ne ad verilir?

A) Satınalma gücü paritesi
B) Ticaret haddi
C) Mutlak üstünlük
D) Kazanılmış üstünlük
E) Döviz kuru
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9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kar-
şılaştırmalarda kullanılan göstergelerden 
biri değildir?

A) Doğumda yaşam beklentisi
B) Suç oranları
C) Milli gelir
D) Elektrik tüketimi
E) Okullaşma oranları

10. Büyümenin ekonomi üzerindeki etkisinin 
kısa dönemli olabilmesi için hangi kay-
naklı büyüme yaşanmalıdır?

A) Arz
B) Dış ticaret
C) Talep
D) Gelir
E) Faiz

11. Türkiye’de imalat sanayi ve sermaye mal-
larında yerli üretim kapasitesinin arttırıl-
ması amacıyla güçlü kamu yatırım prog-
ramının yapıldığı yıllar aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1950’li yıllar
B) 1960’lı yıllar
C) 1970’li yıllar
D) 1980’li yıllar
E) 2000’li yıllar

12. Türkiye’de 1998-2011 döneminde 
GSYH’ya katkısı en yüksek düzeyde olan 
sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım
B) Hizmet
C) Sanayi
D) İmalat
E) Ziraat

13. 2002-2007 döneminde büyümenin sürük-
leyici faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücret azalışı
B) Sermaye birikimi
C) Üretim faktörleri miktarı artışı
D) Nüfus artışı
E) Verimlilik artışı

14. Büyüyen bir ekonomide aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) Yoksulluğun azalması
B) Yapısal değişimin hızlanması
C) İşsizliğin artması
D) Refah düzeyinin artması
E) İşsizliğin azalması

15. Aşağıdakilerden hangisi talep yanlı büyü-
menin bileşenlerinden biri değildir?

A) Devletin tüketim harcamaları
B) Sanayi üretimi
C) Mal ve hizmet ithalatı
D) Mal ve hizmet ihracatı
E) Hane halkı tüketim harcamaları
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. B 1947-1960 döneminde Türkiye’de liberal 
gelişmeler yaşanmış ve çok partili döne-
me geçilmiştir.

2. E 1990-1998 tarihleri arasında Türkiye’de 
finansal serbestleşme yaşanmıştır.

3. B 1930’lu yıllarda Türkiye’de dışa kapalı, 
devlet öncülüğünde sanayileşme hamle-
si başlatılmıştır. Bu dönemde iç pazara 
yönelik sanayileşmeye ağırlık verilmiş ve 
korumacılık önlemleri uygulanmıştır.

4. A Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme 
amacıyla Birinci Beş Yıllık Sanayi Plan 
1934-1938 yıllarını kapsayacak şekilde 
hazırlanmıştır.

5. D Türkiye ekonomisinin ilk devalüasyonu 
7 Eylül 1946 yılında yapılmıştır. Bir ABD 
dolarının ¨ fiyatı, 1.30’den 2.80’ye çıka-
rılmış, ¨  %115.4 oranında devalüe edil-
miştir.

6. A İthal ikamesine dayalı sanayileşme stra-
tejisinde temelde iki aşama izlenmelidir. 
İthal ikamesinin ilk aşamasında (kolay 
aşama) tamamlanmış tüketim mallarının 
üretilmesi söz konusudur. İkinci aşama-
da (zor aşama) ara ve yatırım mallarının 
üretimine geçilir.

7. E 2008 yılında ilk olarak ABD’de ortaya çı-
kan ve daha sonra tüm dünya ülkelerine 
yayılarak etkisi altına alan küresel krizin 
Türkiye ekonomisine de olumsuz yansı-
maları olmuştur.

8. A Satınalma gücü paritesi, ülkeler arasın-
daki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan 
kaldırarak, farklı para birimlerinin satınal-
ma gücünü eşitleyen bir değişim oranı-
dır.

9. B Uluslararası karşılaştırmalarda millî gelir 
ya da kişi başına düşen gelir düzeyi ya-
nında ülkelerin okullaşma oranları, çocuk 
ölüm oranları, doğumda yaşam beklen-
tisi, araştırma ve geliştirme harcamala-
rı, sosyal güvenlik harcamaları, internete 
erişim, okunan gazete kitap sayısı, işgü-
cünün sektörel dağılımı, elektrik tüketimi, 
gelir dağılımı gibi iktisadi ve sosyal gös-
tergeler de dikkate alınır.

10. C İktisadi büyüme talep kaynaklı olduğun-
da başka bir deyişle talep veya harcama-
lardaki artışlar yoluyla ortaya çıkan büyü-
menin ekonomi üzerinde kısa dönemli et-
kileri olacaktır.

11. C 1970’li yıllar ağır imalat sanayi ve serma-
ye mallarında yerli üretim kapasitesinin 
arttırılması amacıyla güçlü kamu yatırım 
programının yapıldığı yıllardır.

12. B GSYH’ya katkısı en yüksek düzeyde olan 
hizmetlerin payı 1998 yılında % 57.6’dan 
% 63.3’e yükselmiştir.

13. E 2002-2007 döneminde % 58.7 ile büyü-
menin sürükleyici faktörü verimlilik artışı-
dır.

14. C Büyüyen bir ekonomide, kişi başına gelir 
artarken, yoksulluk ve işsizlik azalır. Re-
fah düzeyi ise artar.

15. B Sanayi, tarım, hizmet üretim büyümenin 
arz kaynaklı bileşenleri arasında yer al-
maktadır. Talep yanlı bileşenler ise; tüke-
tim, yatırım, ihracat ve ithalat gibi harca-
malardan oluşmaktadır.
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI 1

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomilerin ge-
nellikle eşitsizliklerin, dengesizliklerin ve 
hiyerarşinin içinde bulunduğunu, bu özel-
liklerin ortadan kaldırılmaya çalışılması 
yerin onlardan faydalanma yoluna gidil-
mesinin çok daha yararlı olacağını ifade 
etmiştir? 

A) Perroux 
B) Nurkse
C) List 
D) Leibenstein
E) Rosenstein Rodan

2. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin olumsuz etkileri arasında yer almaz?

A) Yatırımlar ve üretimin artması 
B) Çevre kirliliği 
C) Hava kirliliği 
D) Kötü ve çarpık kentleşme  
E) Gürültü 

3. Aşağıdaki toplum aşamalarının hangisin-
de tarımda zihniyet değişikliği ve yeni tek-
nolojilerin uygulanması, yeni bir sosyal 
ve politik kadronun ve yeni müteşebbis-
ler sınıfının ortaya çıkması önem kazan-
mıştır?

A) Geleneksel toplum aşaması
B) Kalkış aşaması
C) Kalkışa hazırlık aşaması
D) Olgunluk aşaması
E) Kitle tüketim aşaması

4. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez do-
ğal kaynaklardan biri değildir?

A) Hava 
B) Doğalgaz
C) Madenler 
D) Petrol yatakları
E) Kömür

5. Hızlandıran ilkesinin büyüklüğünü belirle-
yen katsayıya yani marjinal yatırım eğili-
mine ne ad verilir?

A) Sermayenin marjinal verimliliği
B) Emeğin marjinal verimliliği
C) Çarpan katsayısı
D) Hızlandıran katsayısı
E) Etkinlik katsayısı

6. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’a göre 
kâr teorisinin açıklanmasında kullanılan 
kavramlar arasında yer almaz?

A) Emek değer teorisi
B) Artı değer oranı
C) Kâr oranı
D) Sermayenin organik bileşimi
E) Malın değeri

7. Harrod büyüme modeline göre, bir ekono-
mide sermaye hasıla katsayısı k= 3 oldu-
ğunda ekonominin % 9 oranında büyüme-
si isteniyorsa tasarruf oranının yüzde kaç 
olması gerekir?

A) 3 B) 7 C) 18
D) 22 E) 27
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8. Harrod büyüme modelinde planlanan ya-
tırım düzeyinin belirlenmesinde etkili olan 
katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım çarpanı
B) Sermaye emek katsayısı
C) Sermaye hasıla katsayısı
D) Tasarruf oranı
E) Hızlandıran katsayısı

9. Neo-klasik modelde Solow  tarafından ge-
liştirilen modele ne ad verilmiştir? 

A) İçsel büyüme modeli
B) Endojen büyüme modeli
C) Solow modeli
D) Yoksullaştırıcı büyüme
E) Sürdürülebilir büyüme

10. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik büyü-
me modelinin varsayımları arasında yer 
almaz?

A) Ekonomi daima potansiyel çıktı ve tam 
istihdam düzeyinde olup piyasa meka-
nizması sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.

B) Ekonomide homojen tek bir mal üretil-
mekte, tüketilmekte ve bu mal aynı za-
manda o ülkenin GSYH’sını da oluştur-
maktadır.

C) Tasarruf yatırımlara eşittir ve bu yüzden 
modele ayrı bir yatı rım fonksiyonunun 
katılmasına gerek yoktur.

D) İşgücü, veri ve n kadar sabit bir hızla bü-
yümekte olup, başlangıçta teknolojik ge-
lişme yoktur.

E) Nüfusun büyümesi ekonomik faktörlere 
bağlıdır.

11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi girdi-
ler eşit oranda artırılırken çıktının da aynı 
oranda arttığını ifade eder?

A) Ölçeğe göre azalan getiri
B) Ölçeğe göre artan getiri
C) Ölçeğe göre sabit getiri
D) Ölçeğe göre değişen getiri
E) Ölçeğe göre marjinal getiri

12. Yaparak öğrenme kavramını geliştiren ik-
tisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurkse B) Arrow
C) Schumpeter D) Lewis
E) Romer

13. AK Modeli aşağıdaki iktisatçılardan han-
gisi tarafından geliştirilmiştir?

A) Romer B) Lucas
C) Schumpeter D) Arrow
E) Rebelo 

14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye biriki-
minin altın kuralı düzeyini açıklar?

A) Kişi başına çıktının minumum olduğu 
noktadır.

B) Kişi başına maksimum tüketim, düzeyi-
nin yer aldığı noktadır.

C) Kişi başına çıktının tüketim düzeyi ile 
aynı olduğu noktadır.

D) Kişi başına çıktı ile kişi başına tüketim 
miktarının maksimize edildiği noktadır.

E) Kişi başına minumum tüketimin olduğu 
noktadır.

15. Ulusal unsurların tüm dünyaya yayılması, 
uluslararası unsurların ise ulusal hâle gel-
mesine ne ad verilir?

A) Uluslaşma
B) Küreselleşme
C) Ulusallaşma
D) Demokratikleşme
E) Merkezileşme
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16. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi olmayan 

nedenlerle uluslararası işgücü göçlerine 
örnek olamaz?

A) Savaşların yol açtığı göçler
B) Devletin politik düzeni ile ters düşme
C) Doğal afetler
D) Gezi ve macera arzusuyla yapılan göçler
E) İş bulmak

17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kişi 
başına gelirinin kaç yıl sonra iki katına çı-
kacağını açıklayan görüştür?

A) 70 kuralı
B) Mutlak üstünlük
C) Ticaret haddi
D) Küreselleşme
E) İnovasyon

18. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye 
yatırımları arasında sayılır?

A) Altyapı
B) Ulaşım
C) Eğitim
D) Diplomasi
E) Adalet

19. Wagner Yasası aşağıdakilerden hangisin-
de ifade edilmiştir?

A) İktisadi büyüme ile birlikte kamu harca-
maları azalma yönünde değişir.

B) İktisadi büyüme ile birlikte kamu harca-
maları artma yönünde değişir.

C) İktisadi büyüme kamu harcamalarını de-
ğiştirmez.

D) İktisadi büyüme ile birlikte kamu gelirleri 
azalma yönünde değişir.

E) İktisadi büyüme ile birlikte dış ticaret 
azalma yönünde değişir.

20. Günümüzde Türkiye’nin GSYH’sına en 
yüksek katkıyı hangi temel sektör sağlar?

A) Ulaştırma
B) Sanayi
C) Hizmet
D) Enerji
E) Madencilik

1. A
2. A
3. B
4. A
5. D

6. A
7. E
8. E
9. C

10. E

11. C
12. B
13. E
14. B
15. B

16. E
17. A
18. C
19. B
20. C

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI 2

1. Bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim 
kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi 
hasılasında görülen ve sayısal olarak öl-
çülebilen reel artışlara ne ad verilir?

A) Enflasyon
B) Stagflasyon
C) İktisadi büyüme
D) İktisadi kalkınma
E) İşsizlik

2. I. Doğumda yaşam beklentisi 
 II. Yetişkin okur yazarlığı ve birleşik okullaş-

ma oranı 
 III. Satın alma gücü paritesine göre kişi ba-

şına düşen GSYH 
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

insani gelişme indeksine dahil edilen un-
surlardır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II 
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerin iktisadi büyüme 
sürecini hızlandırmak için girişimcilikle il-
gili desteklerinden biri değildir?

A) Kurumsal düzenlemelerin yapılması
B) Piyasaların genişletilmesi
C) Teknoloji transferi yapılması
D) Tekelci yapının desteklenmesi
E) Faktör hareketlerinin hızlandırılması

4. Rostow’un iktisadi büyüme aşamaları ku-
ramına göre, aşağıdakilerden hangisi kal-
kışa hazırlık aşamasının bir özelliği değil-
dir?

A) Tarım ve sanayide verimin yükselmesi
B) Teknik yeniliklerin artması
C) Beyaz yakalı işçilerin oranının artması 
D) Altyapının oluşturulmaya başlanması
E) Yatırımların artması

5. Schumpeter’e göre tek nik ilerleme veya 
yeni kaynakların bulunması olarak tanım-
lanan kavrama ne ad verilir?

A) Yenilikler
B) Rekabet
C) Teknoloji
D) Ar-Ge
E) Artı değer

6. Domar büyüme modeline göre tam istih-
dam denge büyüme şartı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yatırımların üretim kapasitesini artırıcı 
etkisinin yatırımların toplam geliri artırıcı 
etkisinden büyük olması.

B) Yatırımların üretim kapasitesini artırıcı 
etkisi ile yatırımların toplam geliri artırıcı 
etkisi birbirlerine eşit olmasıdır.

C) Sermaye hasıla katsayısının büyük ol-
ması

D) Hızlandıran katsayısının büyük olması
E) Sermaye katsayısının küçük olması

7. Domar büyüme modelinde, yatırımların 
ekonomi üzerinde kaç yönde etkisi ol-
maktadır?

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

8. Aşağıdakilerden hangisi işçibaşına çıktı 
miktarını ifade eder?

A) s = y – c
B) y = c + k
C) y = i + c
D) i = y – c
E) s = I
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9. İşgücüne yeni katılanları sermaye ile do-
natmak için gerekli olan yatırımların kar-
şılandığı tasarruf düzeyine ne ad verilir?

A) Başabaş yatırım
B) Başabaşın üstünde yatırım
C) Başabaşın altında yatırım
D) Sermaye birikimi
E) Sermaye aşınması

10. İşgücü başına düşen sermaye ile serma-
ye genişlemesi arasındaki farka ne ad ve-
rilir?

A) Sermaye genişlemesi
B) Sermaye derinleşmesi
C) Sermaye birikimi
D) Sermaye ihtiyacı
E) Sermaye aşınması

11. Aşağıdakilerden hangisi Solow Artığı’nın 
tanımıdır?

A) Teknolojik gelişme sonucu gerçekleşen 
ekonomik büyümedir.

B) Sermaye artışı sonucu gerçekleşen eko-
nomik büyümedir.

C) Dışa açıklık sonucu sonucu gerçekleşen 
ekonomik büyümedir.

D) İthal ikameci politikalar sonucu gerçekle-
şen ekonomik büyümedir.

E) İşgücü artışı sonucu gerçekleşen ekono-
mik büyümedir.

12. Büyümenin kaynağını dikey teknolojik 
gelişmelerin oluşturduğunu açıklayan Ar-
Ge’ye dayalı model aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Romer Modeli
B) Aghion ve Howitt Modeli
C) Grossman ve Helpman Modeli
D) Lucas Modeli
E) Schumpeter Modeli

13. Rekabetçi olmayan büyüme modeli ola-
rak da bilinen büyüme modeli aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yaparak öğrenme modeli
B) AK modeli
C) Klasik model
D) Araştırmacı-Geliştirme modeli (Ar-Ge)
E) Beşeri sermaye modeli

14. Ülkeler arasında aynı mal ve hizmetlerin 
ortalama fiyatları arasında görülen farklı-
lıkların azalmasına yol açan unsur aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Verimlilik
B) Rasyonellik
C) Arbitraj
D) Damping
E) Opsiyon

15. İlk küreselleşme dalgası hangi tarihler 
arasında yaşanmıştır?

A) 1820-1910
B) 1870-1914
C) 1914-1929
D) 1929-1980
E) 1929-1970

16. Aşağıdakilerden hangisine göre dış tica-
ret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun 
dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur?

A) Klasik Büyüme Teorisi
B) Keynesyen Büyüme Teorisi
C) İçsel Büyüme Modelleri
D) Neo-klasik Büyüme Teorisi
E) Post-Keynesyen Büyüme Modelleri



İKTİSADİ BÜYÜME

104

17. İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat en-
deksine oranına ne ad verilir?

A) Fiyat endeksi
B) Ticaret haddi
C) Döviz kuru
D) Dış açık
E) Faiz dışı fazla

18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı’nın temel amaçlarından biri 
değildir?

A) Temel hammaddeleri yurtiçinde üretilen 
sınai tesislerinin kurulması

B) İthalat konusu olan temel tüketim malları-
nın yerli üretimine öncelik verilmesi

C) Yatırım malları ihracatının artırılması
D) Sanayi işletmelerinin kuruluş yerlerinin 

hammadde kaynaklarına yakın olması
E) Sanayi işletmelerinin kuruluş yerlerinin 

işgücü kaynaklarına yakın olması

19. Türkiye’de planlı kalkınma dönemi ne za-
man başlamıştır?

A) 1923
B) 1940
C) 1945
D) 1960
E) 1980

20. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme-
nin arz kaynakları arasında yer almaz?

A) Devletin yatırım harcamaları
B) Sermaye birikimi
C) İşgücünün verimliliği
D) Sermayenin verimliliği
E) İşgücü

1. C
2. E
3. D
4. C
5. A

6. B
7. B
8. C
9. A

10. B

11. A
12. B
13. D
14. C
15. B

16. D
17. B
18. C
19. D
20. A
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