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1. Is lam Imparatorluğunda vergisel üretim tarzı 
"görevliye geçimi için arazi verme" a nlamına 
gelen aşağıdaki hangi kavramda 
somutlaşmaktaydı? 

Al ikta 
Bl Has 
cı Zaarnel 
Dl Dirlik 
El Tımar 

2. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yeni 
sorunlarla karşılaşmasına neden olan 
Avrupa 'daki değişikliklınin etkis i ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangis i 
yanhıtı r? 

Al Devletin bütçe açıklannı karşılamak için sık 
sık yeni vergiler salma.5l, hem reayayı hem 
de sipahileri yoksullaştırdı. 

Bl Yeniçeri ocağı küçüldü ve ordunun 
masraflan azaldı. 

CL Osmanlı devletinin Batıya doğru 

genişlemesi durdu. 
Dl Devle! zanaatkarlann mamullerine narh 

uyguladığı için hammadde fiyat artışlan 
zanaatkar gelirlerini azalttı. 

El Ateşli silahlann kullanılması Iımarlı sipahiye 
ihtiyacı azalttı. 

3. Av rupa devletl erine iktisadi ta v iz teşkil eden 
ve yabanc ı sermaye yatırımlarına izin veren 
reform ve tarihi aşağıdakilerden hangis inde 
birlikte verilmi~tir1 

Al 1876 , idam-i Nevahi 
GL 1864 , Te$kili Vilayet Nizamnamesi 
cı 1844 , Tashih-i AyarKararı 
Dl 1856 , Islahat Fermanı 
El 1839 , Gülhane Hattı Hümayunu 

A 
2 

4. Osmanlı Devletinin 19. yuzyılda maliye 
sorunlarıyla uğraşmasına ili ş kin aşağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Ayan denilen zümre devlet adına topladığı 
verginin büyük bir kısmına el koyuyordu. 

Bl Para gereğinden fazla değer kazanmıştı. 
cı Bütçe açıklannın zonamasıyla tagşişlerin 

iyice sıklaştıgı 1789 -1844 arasında fıyatlar 
10-15 katarttı. 

OL 1844 'te gümüş, a ltın liranın madeni içerikleri 
tespit edildi ve tağşişe son verildi. 

El iltizam sistemi merkezi devletin vergi 
gelirlerini zayıflatmıştı. 

5. i. 
ii. 
iii. 

Devalüasyona devam 
Ekonomiyi daraltıcı tedbirlere devam 
Dış ticareti serbestleştirmaye devam 

1954-1961 dış ticarette kontrole dönuş 

döneminde dış ticaret açığını karşılamaya 
ya rdım etme şartı olarak IMF 
yuka rıdakilerden hangileri iç in devlete ba skı 
yapmıştır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız II 
cı i ve ii 
OL ii ve III 
El ı. ii ve III 

6. Aşağıdakilerden hangis i 1961-1979 planlı 

ithal ikameci sanayileşme döneminde takip 
edilen uygulamalardan biri değildir? 

Al Grevli toplu wzle$me düzeni 
Bl Keynesçi tam istihdam politikası 
CL Kirlerde yüksek ücret politikası 
OL Tanmsal fıyat destekleme politikası 
E) Sosyal güvenlik sistemini geliştirme siyaseti 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7, Ekonominin büyüklüğünü gösteren ve 
ekonominin bütününe ilişkin !.!!. temel kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Dış ticaret açığı 
Bl Gini katsayısı 
cı SMH 
OL GSMH 
El Net dış alem faktör gelirleri 

8, GSVIH'mn Türkiye'de 2001 yılından sonra 
2006 yılı da dahilolmak üzere 6 yıl boyunca 
GSMH'nın üzerinde değer alması aşağıdaki 
iladelerden hangis i ile aşanlamIIdır? 

Al işçi döviz girişleri düşmüştür. 
Bl Kar transferleri değeri artıdır. 
CL Ülke sınırları içinde üretilen tamamlanmış 

mallann miktan yetersizdir. 
OL Net dış alem faktör gelirleri eksi değer 

almı~tır. 

El Dış borç faiz ödemeleri düşmüştür. 

9. Dünya Bankas ı tarafından Atlas Yöntemi 
olarak adandınlan yöntem aşağıdakilerden 
hangis inde doğru olarak tanımlanmışbr? 

Al Ülkelerin milli gelirleri dolara çevrilirken cari 
yılın döviz kuru ile önceki iki yılın döviz 
kurlannın ortalaması alınmaktadır. 

Bl Ülkenin bireylerinin refah düzeylerinin 
saptanmas ı için GSMH'nın ABD dolanna 
bölünmesidir. 

CL Kişi başına milli gQlirin ülke nüfusuna 
bölünmesidir. 

Dl GSYiH ile net dış alem faktör gelirlerinin 
toplanma~ı ile elde edilir. 

El işçi gelirlerine faiz gelirlerinin ilave edilerek 
bu toplamdan girişimci hizmet gelirleri 
düşülerek elde edilir. 

A 3 

A 
10. 2007 tarihli DPT temel ekonomik göstergelere 

göre , GSVIH iç indeki payı sürekli olarak 
azalış gösteren sektör aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Hizmetler 
Bl Ener, 
cı Sanayi 
Dj Tanm 
El Imalat 

11. Türkıye'nin GSMH'mn büyümesi 
incelendiğinde 1981·1988 yıllarım kapsayan 
dışa açık büyüme döneminde yüzde kaç 
arasında kalan ve s ürekli pozitif olan bir 
büyüme yaşanmı şbr? 

Al %2 - %10 
B) %11 - %1 4 
cı %15 - %17 
OL %19 - %21 
E) %22 - %25 

12. i. 
ii. 
III. 

Gini katsayısı 
Kişibaşına gelir 
Hanehalkı gelir dağılımı 

Türkiye'de lDıK tarafından çeş itii yıllar için 
gelir dağılımının gelişiminin izlenebileceği 
önemli göstergeler yukarıdakilerdQn 

hangileridir? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız III 
cı i ve ii 
OL i ve III 
El I, ii ve III 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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13. i. 
ii 
iii. 
LV 

Temel ücret karşılığında çalışanlar 
Yevmiyeli çalışanlar 
işveren olarak çalışanlar 
Kendi hesabına çalışanlar 

lşteki durum sınıflandırmas ı TDlK Hanehalkı 
Bütçe ankederinde yukarıdakilerden hangileri 
yer alır? 

Al i ve iii 
Bl ii ve iV 
c) i , ii ve iii 
Dl ii , iii ve LV 
El i , ii , iii ve LV 

14. Aşağıdakilsrden hangisi 1989-1993 yılları 

arasında görülen dı ş finansa l serbesdik 
politikalarının yatırımlar üzerindeki etkileri 
değsrlsndirilirksn İsmsl alınan uluslararası 

ticarete konu olan sektörler aras ında ;tiL 
almaz? 

Al Turizm 
Bl Enerj 
CL Tanm 
ol imalat 
El Maden 

15. 1990'1ı yıllarda yabancı sermaye girişleriyle 
birlikte, yurtiçi göreli fiyadarın ticarete konu 
olmayan sektörler lehine ciddi bir şekilde 

değiştiğinin görülebilmes i için 
aşağıdakile rden hangisine bakılmalıdır? 

Al GSMH deflatörü i Toptan eşya fıyat indeksi 
Bl Sanayi deflatörü i Gini katsayısı 
CL Toptan e~ya fıyat indeksi i Tüketici fıyat 

indeksi 
Dl Tüketici fıyat indeksi i Gini katsayısı 
El Sanayi deflatörü i SMH deflatörü 

A • 

A 
16. i. 

ii. 
Faiz oranlannın yeniden düzenlenmesi 
ihracat ve yatınm artışını teşvik edebilecek 
ücretlerin düşürülmesi 

iii. Devalüasyon 

1994 ekonomik krizi ve daha sonra alınan 
ciddi istikrar önlemleri yukarıdakilerden 

hangileridir? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız iii 
c) i ve ii 
ol ii ve iii 
El I, ii ve iii 

17. i. 
ii. 
iii. 

imalat sanayi üretim indeksi 
Çalışı lan saat başına üretim 
Çah~ılan saat için reel ücret indeksi 

Yukarıdakilerden hangileri karlılıkla ilgili 
faktörlerin gösterges i olarak alınabilir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
ol ii ve iii 
El ı. ii ve iii 

18. Kır-kent nUfus denges inde öne çıkan iki 
önemli değişim tarihi a şağıdakilerden 

hangisinde birlikte verilmi!jtir1 

Al 1947 -1970 
Gl 1950 -1980 
c) 1955-1982 
OL 1962 -1987 
El 1965-1990 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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19, 1930'Iarla başlayan dönemde, kırsal dönüşüm 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir, Bu bağlamda 

köylü için, toprak sahibi, tanmsal üretim 
tekniklerini bilen ve başanyla uygulayan, 
ürettigine sahip çıkan , Cumhuriyetin aydınlanma 
projesinin aktif ortagı bir yapı kurgulanmaya 
çalışılmıştır. 

Buna göre ablan ilk adım aşa ğıdakilerden 

hangis idir? 

Al Tanm kredi ve tanm satıŞ kooperatiflerinin 
kurulması 

Bl Köyenstitülerinin açılması 
c) Devlet ziraat işletmesinin kurulması 
OL Zirai kombinalann kurulması 
El Toprak refomıu 

20. BM, 2005 kaynağına göre Türkiye'de 
üniversiteye giden kadınların toplam kadın 

nüfusuna oranı kaçtır? 

Al %20 
Bi %24 
CL %30 
OL %35 
Ei %40 

21. Sağlık harcamaları içinde kamunun 
gerçekle§tirdiği sağlık harcamalarının 

GSVIH'ya oranı bakımından ülkelerin 
sıralanmas ı durumunda ilk sırada 
a~ağıdakil8rden hangisi yer alır? 

Al Almanya 
GL Türkiye 
CL isveç 
OL Danimarka 
El Japonya 

A 5 

A 
22. Bankacılık sisteminin varlık büyüklüğündeki 

yükselmenin 2001 yılına kadar s ürmesi daha 
sonra is. azalma göstermes inin temel 
nedenlerinefen biri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al TMSF'nuna alınan bankalann bilanço 
büyüklüklerinin sistem dışında kalması 

Bl Mevduat kabul edemeyen 18 bankanın 

sistem dışında kalması 
c) Bankacılık sektörü var1lklannın GSViH'ya 

oranı nın azalması 
OL Yabancı bankalann sektör içindeki 

etkinliğinin artması 
El Bankaların kredi açma kapasitelerinin düşük 

olması 

Büyümeyi finanse elmek 23. ı. 

ii. 
ııı. 

Uzun dönemli yatmmlar için kaynak bulmak 
Sanayinin üretim kapasitesini artırmak 

Yukarıdakilerden hangileri 
sektörünün temel i ~ l.vl.ridir? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız III 
c) i ve ii 
OL ii ve III 
El ı. ii ve III 

bankacılık 

24. A§ağıdakilerden hangisi özel bfrtç eli idareler 
arasında ll.!!. almaz? 

Ai ÖSYM 
Gl TÜBiTAK 
Ci 1BMM 
OL Üniversiteler 
El Özelleştirme idaresi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Banka ların sermaye yeterliliği 

hesaplamalarında tuttukları DIBS'lerinin riziko 
ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 0,3 
Bl 0,7 
cı O 
ol 1 
El 2 

26. Bretton Woods sistemi ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlısbr1 

Al Söz konusu genişletici politikalar 
ekonomilerde sürekli dış açığa yol açıyordu. 

Bl Dünya ticaret hacmi gelir artışlanndan çok 
daha hızlı artmıştı. 

c) Bu süreçte dünya ekonomisinin işleyişi 

büyük ölçüde Keynesyen politikalarla 
biçimlendiriliyordu. 

Dl Bu sislem küresel düzeyde düzenlenniş bir 
ticaret ve üretim sistemiydi. 

El Devletler maliye ve kredi politikalan ile 
üretim ve istihdam artışlannı 

destekleyebiliyordu. 

27. Dünya ekonomisinin 1970'ler sonras ı genel 
görünümü iç indeki gelişmelerin .tn önemli 
etkis i aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Merkez ve çevre ülkelerde büyüme ile 
desteklenen refah rejimierinin ortaya 
çıkması 

Bl Reel yatıom ve istihdam art ı ş ı şeklinde 

formüle edilen sermaye birikimi il i şkisinin 
gündeme gelmesi 

CL KÜfQsel düzeyde finansal piyasalar ile reel 
sektörün faaliyetleri arasındaki 

tamamlayıcılık ili$kisinin kaybolması 
Dl Artan enflasyon ve cari açıklara müdahale 

edilmesi 
El Ma li sermaye ve istihdamsız büyüme 

düşüncesinin ortadan kalkması 

A 
, 

A 
28, ı. Kamunun maliye politikası , merkez 

bankasının parasal politikalannı ikame 
ederek , kamuya sınırsız bir kredi hacmi 
sunmuştur. 

ıı. Finansal serbestıeşma Hazine 'ye finansal 
piyasalarda bir tekel konumu yaratarak 
kredi havuzunun dağıtımında etkinlik 
ölçütlerini geçersiz kılmıştır. 

III. Kamu DiBS'lerinin düzensiz aralıklarla ve 
büyük boyutlarda piyasaya giriyor olması 
sonucu , para çarpanı dalgalanmaya ve 
belirsizlige itilmiştir. 

Yukarıdakilerden hangileri , DIBS'ne dayalı 
finansal serbestleşmenin mali piyasalardaki 
lemel etkileridir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
cı i ve ii 
OL ii ve III 
El ı. ii ve III 

29. Türkiye'de 2002 yılından buyana TOFE 
bazında ölç ülen fiyatların izlediği seyir iç in 
aşağıdakilerden hangisi söylenebil ir? 

Al Hiperenflasyon süreci 
Bl Defiasyon süreci 
c) Dezenflasyon süreci 
OL Stagflasyon süreci 
El Slumpflasyon süreci 

30. Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetleri 
ödemek iç in ihraç emesi gereken mal ve 
hizmet miktarına ne ad verilir? 

Al Fertbaşına gayrisafi sermaye yatınmı 
Bl Kalkınma oranı 
c) Tıcaret hadleri 
OL Net dış alem faktörü 
El Sabit sermaye stoğu 

izleyen sayfaya geçiniz. 


