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TÜRKiYE EKONOMisi A 
2011 BS 4401-A 

1. Avrupa Birliği ülkeleri nde ortalama olarak 
işgücünün yüzde kaçı ve hangi sektörde yer 
aldığı aşağıdaki lerden hangisi nde sırasıyla, 

birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

Yüzde Sektör 

A) 5,30,65 
B) 7,28,65 
c) 10, 25, 65 
D) 17,35,48 
E) 25,30,45 

Tarım, Sanayi, Hizmetler 
Tarım, Hizmetler, Sanayi 
Sanayi, Tarım, Hizmetler 
Hizmetler, Sanayi, Tarım 
Sanayi, Hizmetler, Tarım 

2. Nüfusun işgücü olan bölümünün toplam nüfus 
içindeki payına ne ad verilir? 

A) Reel nüfus 
B) Aktif nüfus 
C) Bağımlılık oranı 

D) Tam istihdam nüfusu 
E) işgücüne katılma oranı 

3. Katar'ın petrol gelirleri dolayısıyla kişi başına 
düşen gelirinin ABD'den fazla olması Katar'ın 

ABD'den daha gelişmiş olduğunu ifade etmez. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
uluslararası karşılaştırmalarda kişi başına 

düşen gelir kadar, değerlendirmeye alınan 

toplum için esas teşkil edecek ekonomik ve 
toplumsal göstergelerden biri değildir? 

A) Kişi başına düşen dayanıksız tüketim 
mallarının miktarı 

B) Okunan gazete ve kitap sayısı 
C) Eğitim seviyesi 
D) Araştı rma-geliştirme ve sosyal güvenlik 

harcamaları 

E) Çocuk ölümleri 

4. Büyüme hızı (t) yılı ıçın aşağıdaki 
formüllerden hangisi ile tanımlanır? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

A 

G(t) = Gı -G I_1 

GI_1 

G(t) = Gı +G I+1 

GI+1 

G(t) = Gı +G I_1 

G 

G(t) =(Gı -G I_ 1 )xGı 
G(t) =(Gı +Gı +1 )xGI _1 

2 

5. 2002 yılında %26,9 olan gıda ve gıda dışı 

harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki 
nüfusun oranı 2008 yılında yüzde kaç 
olmuştur? 

A) 11,7 
B) 13,8 
C) 15,2 
D) 16,9 
E) 17,1 

hangisi Uluslararası 

Örgütü'nün yolsuzluğu 
6. Aşağıdakilerden 

Saydamlık 

belirlemede kullandığı araçlardan biri 
değildir? 

A) Küresel yolsuzluk barometresi 
B) Özel yarar sağlama endeksi 
C) Rüşvet verenler endeksi 
D) Rüşvete karşı iş dünyası kuralları 

E) Yolsuzluk algılama endeksi 

7. 2004 yılında gelir artırıcı çok sayıda 

düzenlemenin yanında yatırımı ve istihdamı 

teşvik edici vergi politikaları düzenlemeleri 
kapsamında kişi başına düşen geliri 1.500 
dolar ve daha az olan illerdeki uygulamalar 
aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

8. 

A) Enerji desteği ile gelir ve gider 
konsolidasyonu 

B) Sübvansiyonlar ile enerji desteği 
C) Vergi sigorta primi teşviği ile enerji desteği 
D) Vergi sigorta primi teşviği ile gelir ve gider 

konsolidasyonu 
E) Gelir ve gider konsolidasyonu ile 

sübvansiyonlar 

Dar anlamda kamu açığının tanımı 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) KiT, döner sermayeli kuruluşlar ve yerel 
idarelerin tamamının gelir-gider dengesinin 
bozulmasıdır. 

B) Genel ve katma bütçeli idarelerin gelir-gider 
dengesinin gider lehine bozulmasıdır. 

C) Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe 
gelirlerini artırmasıdır. 

D) KiT, döner sermayeli kuruluşların konsolide 
bütçe açıklarının genel ve katma bütçeli 
idarelerin gelirlerinden büyük olmasıdır. 

E) KiT, genel ve katma bütçeli idarelerin 
gelir-gider den gesin in gelirler leh ine 
bozulmasıdır. 
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9. i. Türk sanayisi büyük bir çöküş içine girmiştir. 
ii. Önce pamuk, daha sonra da ipek ve tiftik 

sanayi krize sürüklenmiştir. 
iii. Deri işleme sanayi ve aile içinde yürütülen 

pamuklu sanayi de zarar görmüş, pamuk 
ipliği üretimi gerilemiş, pamuk işlenmeden 
hammadde halinde satılmaya başlanmıştır. 

1838 Antlaşması ile dışa karşı indirilen 
gümrük duvarlarından sonra 
yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmiştir? 

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

10. Türkiye'n i n net dış borç stoku aşağıdaki 

hangi işlem yapılarak elde edilmektedir? 
(Bankacılık sektörü hariç brüt dış borç stoku 
(BSHBOBS), Bankacılık sektörü net dış varlıkları 
(BSNOV)) 

A) TNOBS = BSHBOBS - BSNOV 
B) TNOBS = BSHBOBS + BSNOV 
C) TNOBS = BSHBOBS i BSNOV 
D) TNOBS = BSHBOBS x BSNOV 
E) TNOBS = (1 - BSHBOBS) 1100 x BSNOV 

11. Türkiye'de Cumhuriyetten gunu muze, 
yaklaşık 87 yıllık ekonomik gelişme çabası 
sonucunda, tarım sektörünün milli gelir 
içindeki payının 1938 ve 2009 yılında yüzde 
kaç olduğu aşağıdakilerden hangisi nde 
birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

A) %47 
B) % 47 
C) %51 
D) % 57 
E) %58 

% 8.3 
% 9.4 
% 8.9 
% 8.8 
% 8.3 

12. Türkiye'de 2009 yılında toplam nüfusun yüzde 
kaçının kırsal yörelerde yaşadığı ve tarımsal 
istihdamın toplam istihdam içindeki payının 
yüzde kaç olduğu aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir? 

A) %31,1ve%22,7 
B) % 30,2 ve % 32,4 
C) % 29 ve % 30,6 
D) % 24,4 ve % 30,9 
E) %22,7ve%41,1 

A 3 

A 
13. 2009 yılı destekleme bütçesinin yaklaşık % 

27,2'sini oluşturan alan bazlı destek 
kalemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak ve birlikte verilmiştir? 

A) Mazot, ceviz, organik tarım, iyi tarım, örtü 
altı iyi tarım, alternatif ürün (tütün) ve fındık 

B) Mazot, kimyevi gübre, toprak analizi, 
organik tarım, iyi tarım, örtü altı iyi tarım, 

alternatif ürün (tütün) ve fındık 
C) Mazot, patates, soğan, alternatif ürün 

(tütün) ve fındık 
D) Mazot, kimyevi gübre, pamuk, kayısı, 

organik tarım, iyi tarım, örtü altı iyi tarım, 

alternatif ürün (tütün) ve fındık 
E) Mazot, kimyevi gübre, fıstık, örtü altı ıyı 

tarım, alternatif ürün (tütün) ve fındık 

14. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal 
Atatürk'ün "iktisadiyatımıza önem vermek 
zorundayız" derken belirtmek istediği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gümrük tarifelerini düzenlemek 
B) Eğitim düzeyini yükseltmek 
C) Çağdaşlık 

D) Bankacılığı teşvik etmek 
E) Sanayileşme k 

15. Aşağıdak~lerden hangisi 17 Şubat 1923 
Türkiye Iktisat Kongresi'nde karar altına 

alınarak hükümet tarafından zaman içinde 
yerine getirilen sanayicilerin isteklerinden 
biri değildir? 

A) 9 Nisan 1924'te çıkarılan yasa ile ihracata 
dönük sanayilerin kullandıkları ithal 
hammaddelerin gümrük vergisinden muaf 
tutulması 

B) 1929 yılında etkili bir gümrük 
korumacılığının başlatılması 

C) 1924 yılında Türkiye iş Bankası'nın 
kurulması 

D) ithalattan alınan tüm vergilerin oranı Ekim 
1929'da %26 iken bu oranın bir yıl sonra 
%10'a düşürülmesi 

E) 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası'nın 
kurulması 
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16. Türkiye'de sektörlerin büyüme hızları ve 
GSYG içindeki payları dikkate alındığında 2.!!. 
büyük değere sahip sektörler 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve 
birlikte verilmiştir? 

A) Kamu yönetimi, Toptan ve perakende 
ticaret 

B) Sağlık hizmetleri, imalat sanayi 
C) Balıkçılık, Gayrimenkul 
D) Balıkçılık, imalat sanayi 
E) Madencilik, imalat sanayi 

17. Türkiye'de ulaştırma sektörü ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Ulaştırma sektörü kara, hava, deniz ve 
demiryolları taşıma faaliyetlerini 
kapsamaktadır. 

B) Ekonominin pazara açılması ve bölgesel 
fiyat farklılıklarının ortadan kalkması, ancak 
bu sektörün büyümesi ile mümkündür. 

C) Türkiye'de yük taşımalarında ağırlık kara 
yollarındadı r. 

D) Osmanlı Devleti zamanında bu sektöre 
büyük önem verilmiştir. 

E) Sektörün katkısıyla ülkenin gerek sanayi ve 
gerekse tarım ürünleri daha etkin dağıtım 

imkanına kavuşur. 

18. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide 
enflasyonu belirleyen temel faktörlerden biri 
değildir? 

A) Döviz kurları 
B) Bekleyişler 

C) Kamu hizmetleri 
D) Üretim açığı 
E) Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları 

19. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla 
mücadelede hükümetlerin, enflasyon 
üzerinde belirleyici olan değişkenlerin 

mevcut ve gelecek dönemde dikkate alacağı 
hareketlerinden biri değildir? 

A) Kamu fiyatları 
B) Ücretler, istihdam ve işgücü birim maliyetleri 
C) Artan fırsat maliyeti 
D) Maliye politikası göstergeleri 
E) Döviz kuru ve ödemeler dengesi gelişmeleri 

A 4 

A 
20. Dünya ülkelerinde enflasyon ile ilgil i olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Gelişme yolunda olan ülkeler, sanayileşmiş 
ülkeler gibi homojen bir yapıda değildirler. 

B) Sıkı para ve kredi politikaları, Beyaz Rusya, 
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi 
ülkelerde enflasyon oranını tek haneli 
rakamlara indirmede etkili olmuştur. 

C) israil'de 1982-1985'li yıllarda üç haneli olan 
enflasyon oranı, uygulanan istikrar programı 
sonucunda 1991-2000 döneminde %9,5'e 
inmiştir. 

D) Dünya ekonomisinde 2008 
yarısından sonra talep 
koşullarının yarattığı yukarı 

sonucu enflasyon hızlı 

göstermiştir. 

yılının ikinci 
ve maliyet 
yönlü baskı 

bir yükseliş 

E) Brezilya'da 1 Temmuz 1994 tarihinde yeni 
para biriminin kullanıma başlanması ve 
istikrar programının başarısıyla aylık 

enflasyon % 1 ,5'e gerilemiştir. 

21. Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel 
daraltıcı ortodoks istikrar politikalarının 

uygulanmasında genelolarak tercih edilen 
araçlardan biri değildir? 

A) Sıkı gelirler politikası (ücretlerin kontrolü) 
B) Uluslararası ticaretin kısıtlanması 
C) Fiyat kontrollerinin kaldırılması 
D) Devalüasyon 
E) Faiz oranlarının yükseltilmesi 

22. 10 Ağustos 1970 istikrar kararlarıyla birlikte 
dolar kuru kaç TL olarak belirlenmiştir? 

A) 9 
B) 15 
C) 18 
D) 28 
E) 70 

23. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980' de 
Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 
Haziran 1980' de ek olarak uygulamaya 
konan 33 karardan biri değildir? 

A) Fiyat Saptama-Kontrol Koordinasyon 
Komitesinin kaldırılması 

B) Kredi ve vadeli mevduat faiz oranlarının 

serbest bırakılması 
C) Destekleme alımlarındaki sı n ırland i rman i n 

kaldırılması 

D) Döviz alım ve satımlarının serbest 
bırakılması 

E) Özelleştirme politikasının gündeme alınması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 BS 4401-A 

24. TC Merkez Bankası kaç tarihinde çıkarılan 

yasa ile kurulmuştur? 

A) 24 Temmuz 1923 
B) 29 Ekim 1923 
C) 30 Haziran 1930 
D) 3 Ekim 1931 
E) 14 Ocak 1970 

25. Günümüzde TCMB' nin temel amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkiye'yi uluslararası mali kuruluşlar 

nezdinde temsil etmek 
B) istihdam seviyesini yükseltmek 
C) Ülkenin döviz sıkıntısı çekmesini önlemek 
D) Büyümeye katkıda bulunmak 
E) Fiyat istikrarını sağlamak 

26. Hizmet kalemleri gelir ve giderleri toplamları 
arasındaki farka ne ad verilir? 

A) Sermaye hesabı 
B) Dış ticaret dengesi 
C) Cari işlemler dengesi 
D) Karşılıksız transferler hesabı 
E) Görünmez işlemler dengesi 

27. Aşağıdakilerden hangisi 1984 yılı ortalarında 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 
sayılı kararın çıkması sonucunda ortaya 
çıkan gelişmelerden biri değildir? 

A) Ticari bankalara uluslararası para 
piyasalarından kısa vadeli kredi sağlama 

yetkisinin verilmesi 
B) Bankacılık sektörünün daha fazla dışa 

açılması 

C) Döviz pozisyonu limitlerinin kaldırılmasıyla 

resmi para otoritelerinin bankaların döviz 
varlıkları üzerindeki kontrolünün kalkması 

D) Ticari bankalara döviz işlemlerini 

yürütmelerinde serbestlik getirilmesi 
E) Türkiye'de yerleşik yabancılara 5 milyon 

ABD doları karşılığı döviz tutarını 

geçmeyecek şekilde yurt ıçıne yatırım 

yapma yetkisinin verilmesi 

A 5 

A 
28. Döviz reJımını düzenleyen ilk yasa 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4501 Sayılı Tahkim Yasası 
B) 4482 Sayılı Danıştay Kanunu ve idari 

Yargılama Usulü Kanunu 
C) 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun 
D) 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu 
E) 1946 IMF ana sözleşmesi hakkındaki kanun 

29. Türkiye'de devalüasyonlu yıllara ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) IMF, GATT savaş döneminde uygulanan 
döviz kontrol rejimine son vererek dış 

ekonomik ilişkilerde liberalleşmeyi teşvik 

etmişlerdir. 

B) 1-22 Temmuz 1944 tarihleri arasında 
toplanan Konferans'ta savaş sonrası 

uluslararası para sisteminin esasları kabul 
edilmiş ve Bretton Woods Anlaşması 

imzalanmıştır. 

C) Uluslararası Para Fonu kurulmuş ve 
uluslararası para konularını düzenleme 
görevi Fon'a verilmiştir. 

D) IMF ve GATT Avrupa ekonomisindeki 
gelişmelere dayanarak dünya ticaretinin 
sınırlandırılmasını savunmuştur. 

E) ii. Dünya Savaşı'nın sona erdiği ve Dünya 
üzerinde yeni bir ekonomik yapılanmanın 
başladığı yılları kapsamaktadır. 

30. i. 
ii. 
iii. 
iV. 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC Tahkimi) 
Amerikan Tahkim Kurumu (AAA) 
Londra Tahkim Kurumu (LCA) 
isveç Tahkim Kurumu (SCA) 

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası 
tahkim kurumlarıdır? 

A) i ve II 
B) II ve LV 
C) I, II ve III 
D) II, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 
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