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1. I. Orta Avrupa ve Orladogu'nun petrol zengini 
ülkeleri arasında en kısa karayolu olması 

II. Denize uç noktalarının denizden ulaşıma 
avantaj sağ laması 

iii. Karadeniz ülkelerini açık denizlere 
bağlayan deniz yolu üzerinde olması 

Türkiye'nin iki kıla üzerindeki topraklarıyla 
hem Asya hem de Avrupa devleti konumu 
nedeniyle sahıp olduğu stra1eJlk öneml 
yukarıdakilerden hangileri gös1ermek1edlr? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
Dl i ve III 
El ii ve iii 

2. Türkiye'nin iz düş üm alanı ile yerküre 
üzerindeki gerçek alanı arasındaki farik 
aşağıdakilerden hangisinden doğmaklad"? 

A) Arazinin engebeli olmasından 
Bl Göller ve adalann ölçüme dahil 

olmamasından 
C) işlenebilir toprak miktarının sınırtı 

olmasından 
Dl Jeolojik yapısından 
El Her bölgesinin volkanik açıdan farklılık 

taşımasından 

3. I. 
ii. 
iii. 

Yakıt madenieri 
Hammadde madenieri 
Çeş~li madenler 

Türkiye'de çıkanlan madenler grubu Içine 
yukarıdakilerden hangileri dahil edilebilir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
CL i ve ii 
Dl ii ve III 
El I, ii ve iii 

4. Bir ülkenin gucunu belirleyen önemli 
gÖstergeler aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte verilmiştir? 

Al Ekonomik kaynaklan, nüfusu, işgücü 
Bl Nüfusun n~elikleri, işgücü, nüfusun yaş 

gruplarına dağılımı 
C) Nüfusu, işgücü, nüfusun nitelikleri 
Dl Nüfusun yaş gruplarına dagılımı, ekonomik 

kaynakları, işgücü 
E) Nüfusu, nüfusun nitelikleri, nüfusun yaş 

gruplarına dağılımı 
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5. Aşağıdakilerden hangisi 

yapısı analız edilirken 
ülke nüfusunun 

önem taşıyan 
unsurlarda" biri değildir? 

Al Nüfusun milliyet ve din açısından dagılımı 
Bl Nüfusun eğ~im durumu 
CL Çalışan ve çalışmayan nüfus mikları 
Dl Nüfusun yaş, cins ve medeni hali 
El Nüfus azalış hızı 

6. GSYG aşağıdakilerden hangisini belirlemede 
yetersizdir? 

Al Faklörgelirlerini 
Bl Yıllık tahmini kişisel geliri 
cı Yurtiçi yerleşiklerin refahlarını 
Dl Kar tıansferlerini 
El Faiz ödemelerini 

7. Aşağıdakilerden hangilerinin toplamı dış 
tasarrufları verir? 

Al Mal ve hizmet ihracatı + Mal ve hizmet 
~halatı + Dış borç toplamı + Net dış alem 
cari transferteri 

Bl Mal ve hizmet ihracatı + Dış borç toplamı 
CL Mal ve hizmet ~halatı + Net d ıŞ alem cari 

transferleri + Dış borç toplamı 
Dl Net faklör gelirleri + Mal ve hizmet ihıacatı + 

Dış borç toplamı 
El Mal ve hizmet ihracatı + Mal ve hizmet 

~halatı + Net faktör gelirleri + Net dış alem 
cari transferteri 

8. Bir ekonomide toplam lasarrunar 
a§ağıdakllerden hangisine e§ 11I1r? 

Al GSYG 
Bl Toplam yatırımlara 
CL GSUG 
Dl K~isel gelirtoplamına 
El Kamu harcanabilir gelire 
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9. "TOiK 1998 yılı sabit fiyatlarla GSYG serisini 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırmak 
ıçın Merkez Bankası tara~ndan oluşturulan 
takvim etkisi regresörü kullanmıştır." Buna 
ili~kin a~ağıdaki ifadelerden hangisi 
vanlıstır? 

Al Bu ragrasör ilgili aydaki gün sayısından 
Pazar günlerinin, resmi tatil günlerinin ve 
dini bayram günlerinin sayısı çıkarılarak 

oluşturulmuştur. 
Bl Model paıametraleri her hesaplamada 

yeniden hesaplanacaktır. 
CL Bir önceki yılın aynı dönemi ile yapılan 

kaışılaştırmalarda mevsim ve takvim 
etkilerinden anndınlmamış göstergeler 
kullanılmıştır. 

Dl Model ve aykırı değer yapısı, her yıl tekrar 
yenilenmek üzere bir yıl sabil kalacaktır. 

El Bu regresörde tatilierin aynı güne denk 
gelmesi halinde sadece birtanesi alınmıştır. 

10. I. 
II. 
iii. 

Siyasi gel~melere aş ın bağ ımlılık dönemi 
Askeri darbe dönemleri 
Ekonomik kriz yılları 

Yukarıdakilerden hangileri 2001 yılına kadar 
ulusal gelirin gerilediği dönemlerdir? 

Al Yalnız ii 
Bl Yalnız iii 
cı i ve ii 
Dl ii ve iii 
El I, ii ve iii 

11. Aşağıdakilerden hangisi toplumda gelir 
dağılımmın adaletsiz olmasının 
sonuçlarından biri değildir? 

Al Geniş kitleler için ülÜn yapılmayışının, 
fabrikalarda kapasilelerin büyütülmesini 
engellemesi 

Bl Ulusal gelirin yüksek gelir gruplarında 
yoğunlaşmasının, iç talebin genişlemesine 
engelolması 

C) Bütçe açıklarının yabancı sermayenin 
Tüıkiyeye gelmesini teşvik etmesi 

D) Ekonominin sağlıklı ve istikrari. büyümesini 
önlemesi 

El Sanayicilerin, ülÜnlerini yüksek gelirlilerin 
alım gücüne göre üretmeye başlaması 
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12. Türkiye'de gelir dağılımına yönelik ilk hane 

halkı gelır ve tükeUm anketinin, Tıcaret 
Bakanlığı Konjonktür Dairesi tara~ndan hangi 
iller için düzenlendiği ve kimleri kapsadığı 
a~ağıdakilerden hangisinde birliktıl ve 
sırasıyla verilmi~tir? 

A) Eızurum, istanbul ve memur aileleri 
B) i zmir, Erzurum ve memur ile işçi aileleri 
cı Ankara, istanbul ve memur ile işçi aileleri 
Dl ızmir, Ankara ve işçi aileleri 
El istanbul, izmirve işçi aileleri 

13. I. 
II. 
iii. 

Arasıırmanın kapsadığı alan 
Ömekleme yöntemi 
Örneksayısı 

Türkiye'de farklı tarihlerde çe§itli kurumlar 
tara~ndan yapılmış gelır dağılımı 
araştırmalannın çeşlUI yönlerıyle blnblrlnden 
farklılık göstılrdikleri konular 
yukarıdakilerden hangileridir? 

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

14. Kişisel gelır dağılımında ülke nüfusu kaç eşıt 
psrçaya bölünür? 

Al 2 
Bl 3 
cı 4 
Dl 5 
El 10 

15. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na 
göre yolsuzluğun önlenmesinde 
a~ağıdakilerden hangisi çok önemli değildir? 

A) Bütçe dışı tonlann denetim aHına alınması 
Bl Bankacılık sisteminde denetleyici 

mekanizmaların kaldınlması 
CL Vergi idarelerinin güçlendirilmeSi 
D) Merkez Bankasının bağ ımsızlığının teşvik 

edilmesi 
El KiTlerdeki mali denetimin sağlanması 
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16. Türkiye'de 1973 yılında program bütçe 
sisteminde (AL celveli cari (personel+di ğer 
cari), yatırım, transfer ayrımıyla kodlama 
~ekli a~ağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve 
birlikte V8rilmi~tir? 

Al 100'ler, 100'ler, l'ler 
Bl 100'ler, 10'lar, l'ler 
CL i O'lar, i O'lar, l'ler 
DI 10'lar. l'ler. l'ler 
El i 'ler. l'Ier. i 'ler 

17. I. Mali disiplin 
ii. Kaynaklann stratejik önceliklerine göre 

tahsisi ve kullanımı 
iii. Kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesinde 

etkinlik ve verimlilik 

Yukarıdakilerden hangileri 2006 yılında 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile gerçekleştirilen reformun lImI.L 
amaçlarıdır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
CL i ve ii 
DI ii ve III 
El I. ii ve iii 

18. Takip eden yıl için devletin hedef, strateji ve 
politikaları çerçevesinde devlet karar 
verielleri tarafından hazırlanan, bır yıllık 
faaliyetlere yönelik harcamalan ve elde 
edilecek gelirleri parasal ve sayısalolarak 
ifade eden yasal belgeye ne ad verilir? 

Al Gelir tablosu 
Bl Bilanço 
CL Bütçe 
DI Peıformans cetveli 
El Mizan 

19. Aşağıdakilerden hangisi 2004 yılından sonra 
uygulamaya konan analHlk bütçe 
sınıflandırmasında ekonomik ayrıma göre 
biilçe giderlerinin albnda toplandığı ana 
gruplardan biri değildir? 

Al Faiz gide~eri 
Bl PelSOnel gide~eri 
CL Mal ve hizmet alımları 
DI Munzam kal1llıklar 
El Cari transfe~er 

A 4 

20. I. 
ii. 
iii. 

Yasama 
Yürütme 
Yaıgı 

A 

Yukarıdakilerden hangileri genel bütçeye 
giren birimlerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı i ve ii 
DI ii ve iii 
El I. ii ve iii 

21. 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki 
Yasa"da borç ve risk yönetiminin temel ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Makroekonomik dengeleri gözeterek para 
ve maliye pol~ikalan ile uyumlu, 
sürdürülebilir, saydam ve hesap verebilir bir 
borçlanma politikası izlenmesi ve finansman 
ihtiyaçlarının, iç ve dış piyasa koşullan ve 
maliyet unsurtan göz önüne alınarak makul 
risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun 
vadede mümkün olan en uygun maliyetle 
kal1llanmasl 

Bl Ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak 
piyasalarda güven ve istikrann korunması 

cı Makroekonomik dengeleri gözeteıek 
devletin borç ve hibe vermesi, hibe alması, 
nakit yönetiminin maliye ve para politikaları 

ile koordineli bir şekilde YÜlÜlülmesi 
OL Hazine Müsteşa~ıgı tarafından üstlenilen 

her tü~ü mali yükümlülüğün geri ödenmesi, 
ilgili bütçe hesaplarına kaydedilmesi 

El Verilecek garantilerin borçlanma ve 
garantilerden doğan finansal alacaldar ile 
devlet iç ve dış boıcunun etkin bir şekikle 
yönetimi ve izlenmesi 

22. iç borçlanma ile ilgili olarak a~ağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Uzun vadeli iç borçlara hazinenin gelir ve 
gidelteri arasındaki zaman ~ibariyle 

dengesizliğ i gidermek için başvurulur. 
Bl Hükümetin ülke sını~an içindeki kişi ve 

kurumlara ulusal para cinsinden 
borçlanmasıdır. 

CL Iç borçlanmanın ekonomik n~eliği, satın 
alma gücünün özel kesimler ve kamu 
kesimleri arasında el deği~tirmesidir. 

OL Iç borçlanmada ülkenin kullanabilecegi 
kaynaklara ek bir kaynak yoktur. 

El I ç borçlar, kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. 
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23. I. iç borçlann yükü 
II. Toplam talep üzerindeki etkileri 
iii. Borçlanmanın gerçekleştiği dönemdeki 

nesile etkileri 

Yukarıdakilerden hangileri iç borçların 
ekonomı üzerınde yarattığı Önemlı etkılerdır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) i ve ii 
D) ii ve iii 
E) I. ii ve iii 

24. I. Borç stokuna ilişkin tüm verilerin analizinin 
yapılması 

II. Borcun sürdürülebilirliğinin sağlanması 
iii. Borç yükünün makul seviyeleıa indirileıak 

bu seviyelerde tutulması 

Yukarıdakilerden hangileri bir ekonomide 
makro ekonomık Istikrarın sağlanması ıçın 

gereken lemel unsurların başmda 
gelmektedir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
cı i ve ii 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

25. Türk Lirası cinsinden hesaplanmakta olan 
kamu net borcunun belirlenmesine ilişkin 

metodololl aşağıdakilerden hangisinde tam 
olarak ve birlikte verilmi~tir? 

A) Toplam kamu borç stoku (net), Kamu 
mevduatı, Meıkez bankası bıüt vsrlıklan 

B) Merkez bankası net varlıklan, Kamu 
mevduatı, işSizlik fonu bıüt vsrlıklan 

C) Toplam kamu borç stoku (bıüt), Meıkez 
bankası bıüt varlıklan, Özel mevduat 
toplamı, işsizlik fonu brüt vartıklan 

D) Toplam kamu borç stoku (bıüt), Meıkez 

bankası net varlıklan, Kamu mevduatı, 

işsizlik fonu net vsrlıklan . 
E) Merkez Bankası bıüt varlıklan, Işsizlik fonu 

net vsrlıklan 

28. Cumhuriyet dönemine ait tanrnla ilgili ziraat 
sayımı sonucunda ilk sayısal bilgiler kaç 
yılında elde edilmiştir? 

A) 1923 
B) 1927 
C) 1928 
D) 1930 
E) 1935 

A 5 
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27. Osmanlıda tarımdan ayni olarak alınan a~ar 

vergısı kaç yılında kaldırılmışbr? 

A) 1926 
B) 1925 
C) 1923 
D) 1913 
E) 1930 

28. Osmanlıda, toprakta özel mülkiyete geçışın 
kaç yılında ve nasıl gerçekleştiği 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve 
birlikte verilmiştir? 

A) 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni 
Kanunu ile 

B) 1858 kanunnamesi ile birlikte köylünün 
topraktan yararlanma hakkının devrinin 
mümkün olmasıyla 

cı 19231e toplanan izmir iktisat Kongıasinde 
alınan karar ile 

D) 23 Nisan 1923 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışı ile 

E) 1911 tarihli kanunla, mir-i arazinin onu 
tasanuf eden köylü tarafından ipotek 
edilebilir hale gelmesi ve borca karşılık 
satışa çıkarılabilmesi ile 

29. XiV. yüzyıl başından bu yüzyılın ortalarına 

kadar Osmanlılann zaferden zafere 
koşmalarmda, roloynayan !!! büyük etmen 
aşağılardakinden hangisidir? 

A) Padişahların çok iyi yet~miş ve dirayetli 
olması 

B) Mir-i arazi rejimine dayalı olarak ortaya 
çıkanlan güçlü oıdu (eyalet askerleri) ve 
güçlü bir merkezi organizasyonun olması 

C) Osmanlı ekonomisinin çok güçlü olması 
D) Osmanlı tanmının çok verimli olması ve 

kalabalık oıdulan kolayca besleyebilmesi 
E) Yeniçeri ordusunun olması 

30. Aşağıdakilerin hangisi mir-i arazi rejiminin 
özellikleri arasında .Y![ almaz? 

A) Bir çift öküzle süıülebilecek büyüklükte çiftlik 
verilen köylü öklüğünde, toprağının belirli 
bir öncelik sırasına göre mirasçılarına 

geçmesi 
B) Köylünün "ırsi ve ebedi" kiracı statüsünde 

toprağ i ~Iemesi 
C) Toprakların çıplak mülkiyetinin (rakabesi) 

devlete ait olması 
D) Savaşta yararlılık gösteıan eyalet 

askerlerine, yeni çiftlikler verilmesi 
E) Toprakların büyüklüklerine göıa, has, 

zeamet ve tımar olarak dirtiklere ayrılması 
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