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1. Dünyadaki ülkeler için yaşam uzunluğu, 

okur-yazar oranı, eğitim ve refah seviyesi 
doğrultusunda hazırlanan ve bir ülkenin 
gelişmiş, gelişme yolunda olan ya da 
gelişmemiş bir ülke olduğunu gösteren ölçüm 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nüfus gücü gelişme endeksi 
B) işgücüne katılma oranı 
C) insani gelişmişlik seviyesi 
D) Aktif nüfus oranı 
E) insani gelişme endeksi 

2. 1970'li yıllar öncesinde kalkınmada amaç, üretim 
ve istihdam yapısını sanayi ve hizmet sektörleri 
doğrultusunda dönüştürmek olarak 
tanımlanmıştır. 

Bu yaklaşıma uygun şekilde ülke refahındaki 
değişimlerin temel göstergesi olarak 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? 

A) Kişi başına gelir 
B) Refah standardı 
C) Eğitim standardı 

D) Gayri safi yurtiçi gelir 
E) Ulusal gelir 

3. 2009 yılında Türkiye, satın alma gucu 
paritesine (SGP) göre, GSYG'yi cari fiyatlarla 
kaç milyar dolara yükseltmiştir? 

A) 303,3 
B) 330,5 
C) 510,2 
D) 720,8 
E) 869,1 

4. Yıllık nüfus artış hızı ile büyüme hızı 
arasındaki ilişkiyi açıklayan, ekonominin 
zaman içindeki gelişimini ortaya koyan ve 
uluslararası karşılaştırmalar açısından önem 
taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelişmişlik düzeyi 
B) Kişi başına gelirdeki gelişme 
c) istihdam 
D) Uluslararası kabul görme 
E) Nüfus büyüklüğü 
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5. Gelişme yolunda olan ülkelerde gelir 

dağılımının gelişmiş ülkelere göre daha 
adaletsiz dağılmasının ~ önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özelleştirmelerin sonucunda servetin alt ve 
orta gelir gruplarına yayılması 

B) Gini katsayısı açısından eşitsizlik oranının 

yüksek olması 
C) Tarım kesiminin ekonomideki ağırlığı ve 

nüfusun büyük kesiminin bu sektörde 
çalışması 

D) Ülke içi gelir dağılımlarının adaletsiz olması 
E) Uygulanan sosyal politikaların ücretli 

kesimin payını artırması 

6. i. Karşılanamayan temel ihtiyaçların 

doğrudan gözlemlendiği ve gözlemlenen 
durum ile normatif durumun her bir ihtiyaç 
ya da kişi açısından karşılaştırıldığı 
doğrudan yaklaşım 

ii. iyileştirmelerde ölçüme esas yoksulluk oranı 
ile AB ortalamasının karşılaştırılmasını esas 
alan doğrudan yaklaşım 

iii. Hane halkının sahip olduğu ve yönettiği 

kaynakların, temel ihtiyaçların karşılanması 
için gerekli olan kaynakların bileşimi ve 
büyüklüğü ile karşılaştırılmasına dayanan 
dolaylı yaklaşım 

Yoksulluğun ölçümünde kullanılan temel 
yaklaşımlar yukarıdakilerden hangileridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) i ve III 
E) ii ve III 

7. Bir ülkede kamu harcamalarının 

finansmanında kullanılabilecek !.!!. sağlıklı 

kaynak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Altı n ve döviz rezervleri 
B) Vergi gelirleri 
C) Sermaye gelirleri 
D) Alınan bağış ve yardımlar 
E) Merkez bankası munzam karşılık hesapları 
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8. Sayıştay Genel Kurul kararında "Genel ve 
katma bütçeli dairelerin özellik arz eden bazı 
görevlerinin, kendilerine mahsus hükümlerle 
yürütülmesi maksadı ile bütçelerden ayrılan 
veya bütçe dışı imkanlarla sağlanan ve sabit 
ve döner sermaye i i işletmelerin yatırım 

konuları ile de ilgili bulunmayan faaliyetlerine 
tahsis edilmiş para ve kıymetler karşılığı" 

tanımlaması aşağıdakilerden hangisi için 
yapılmıştır? 

Al Sermaye 
Bl Fon 
C) Gelir 
D) Transfer ödemeleri 
El Bağış 

9. Kamu harcamaları içinde ilk sırada 

aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? 

Al Cari harcamalar 
Bl Stok değişim fonu 
c) Transfer harcamaları 
D) Sermaye transferleri 
El Sabit sermaye yatırımları 

10. Türkiye'de iç borçlanma işlemini kamu adına 
aşağıdakilerden hangisi yapar? 

Al TCMM 
Bl Hükümet 
c) Hazine 
D) TCMB 
E) Maliye Bakanlığı 

11. ı. Türkiye ekonomisinde özellikle 1999 
yılından sonra iç borç anapara ödemeleri ile 
faiz ödemelerindeki h ızlı artış, ekonomik 
istikrarı bozmuş; enflasyonun düşürülmesi 

ve gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmıştır. 

ıı. iç borç stoku reel faizi artış eğilimindedir. 
ııı. iç borç stokunun GSYG'ye oranı, 2003 

yılından bu yana hızla gerilemektedir. 

Türkiye'de iç borç stokundaki gelişmelere 

il işkin yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıstır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
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12. Tarımsal üretim, kendine yeterlilik ve 

Türkiye' nin dünya üretimindeki yeri 
açısından sulanan tarım arazisi ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Ülkemizde 2030 yılına kadar 
alanları n 10 milyon hektardan 
hektara çıkarılarak % 50 
büyütülmesi planlanmaktadır. 

B) Ülkemizde 2030 yılına kadar 
alanların 7,3 milyon hektardan 
hektara çıkarılarak % 75 
büyütülmesi planlanmaktadır. 

sulanabilir 
15 milyon 
oranında 

sulanabilir 
12 milyon 
oranında 

C) 2010 yılı verilerine göre ülkemiz tarımında 
halk sulamaları da dahilolmak üzere 
yaklaşık 5,3 milyon hektar alan sulamaya 
açılmıştır. Böylece ekonomik olarak 
sulanabilecek tarım arazisinin % 62'si 
sulama imkanına kavuşturulmuştur. 

D) 2010 yılı verilerine göre halk sulamaları da 
dahilolmak üzere yaklaşık 7,3 milyon hektar 
alan sulamaya açılmıştır. Böylece ekonomik 
olarak sulanabilecek tarım arazisinin % 65'i 
sulama imkanına kavuşturulmuştur. 

E) 2010 yılı verilerine göre halk sulamaları da 
dahilolmak üzere yaklaşık 10 milyon hektar 
alan sulamaya açılmıştır. Böylece ekonomik 
olarak sulanabilecek tarım arazisinin % 45'i 
sulama imkanına kavuşturulmuştur. 

13. 2008109 piyasa döneminde toplam tahıl 

üretiminde ~ büyük paya sahip olan 
buğdayda, yeterlilik derecesi yüzde kaçtır? 

A) 104 
B) 101 
C) 98 
D) 94 
E) 90 

14. 2008109 piyasa döneminde Türkiye'de 
mısırda, yeterlilik derecesi yüzde kaçtır? 

A) 79,9 
B) 92 
C) 94 
D) 98 
E) 104 
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15. Aşağıdakilerden hangisi DPT tarafından 

Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü 
sınıflandırmasında :ıL!!. almaz? 

Al Hizmet sektörü 
B) Madencilik 
CL imalat sanayi 
D) Elektrik 
E) Gaz ve su 

16. Osmanlı Devleti'nde sanayi sektörünün 
gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al ikinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle 
sanayileşme olmadan ülkenin 
kalkınamayacağını ileri süren devlet 
adamlarının sayısı artmaya başlamıştır. 

B) Aralık 1913 tarihinde iktidardaki ittihat ve 
Terakki Hükümeti, sanayileşmeyi teşvik 

etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu 
Muvakkatını yürürlüğe koymuştur. 

CL Sanayi kuruluşları aşırı derecede iç 
Anadolu'da yoğunlaşmıştır. 

D) ingiltere'de 18. yy. ortalarında buharın 
makineye uygulanması sonucunda 
başlayan sanayi devriminden Osmanlılar 

gerekli şekilde haberdar olamamışlardır. 
E) Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayalı 

bir yapıda olduğu için sanayi sektörü ikinci 
planda kalmış ve sanayileşme çabaları 

başarıya ulaşamamıştır. 

17. Aşağıdakilerden hangisi ticari hizmetler 
kapsamında :ıL!!. almaz? 

Al Bilgisayar hizmetleri 
B) Emlak hizmetleri 
cı Meslek hizmetleri 
D) Perakende hizmetleri 
E) Ar-ge hizmetleri 

18. Türkiye'de hizmetler sektörü, dünya 
ekonomisindeki gelişmeye paralelolarak 
katma değerdeki payını 1973 yılında %44,9 
iken, 2009 yılında yüzde kaça yükseltmiştir? 

Al 65,4 
B) 61,3 
CL 59,7 
D) 57,5 
El 55,4 

A 4 

A 
19. Fiyat istikrarına sahip ülkelerin yıllık 

enflasyon oranlarının alt ve üst yüzdeleri 
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve 
birlikte verilmiştir? 

A) %1 -%3 
B) %2 - %2,5 
CL %3 -%4 
D) %3,5 - %5 
E) %4 -%6 

20. Aşağıdakilerden hangisi genelolarak 
finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili 
olan faktörlerden biri değildir? 

A) Arz ve talepte ani dalgalanmaların olması 
B) Deregülasyon ve finansal serbestleşmeye 

erken geçilmesi 
CL Firma bilançolarının bozulması 
D) Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur 

politikalarının uygulanması 
E) Borçlanmanın azaltılması ve faiz oranlarının 

düşmesi 

21. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerden 
biri değildir? 

A) Borsa krizi 
B) Para krizi 
cı Bankacılık krizi 
D) işsizlik krizi 
E) Borç krizi 

22. Aşağıdakilerden hangisi ekonomiyi 5 Nisan 
1994 krizine götüren önemli sebeplerden biri 
değildir? 

A) 1990 Körfez Savaşı'nın etkisiyle 
bankalardaki mevduatıarın geri çekilmeye 
başlaması 

B) Bankaların temel amaçları olan kredi 
sağlama işlevinden giderek uzaklaşması 

C) Bankaların açık pozisyonlarının sürekli 
olarak artması 

D) Kötü hava koşullarının tarımsal arzı 

daraltması 

E) 1994 yılındaki yerel seçimlerin kamu 
harcamalarını artırıcı etkisinin olması 
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23. Sermaye piyasasında faaliyet göstermek, 
sermaye piyasası araçları kullanılarak 

sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak, 
işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı 

mali yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve 
birleşme konuları dahil danışmanlık 

hizmetleri vermek, mevduat kabulü hariç 
bankacılık işlemleri yapmak üzere 
aşağıdakilerden hangisi kurulur? 

A) Kredi kooperatifleri 
B) Bankerler 
c) Sigorta şirketleri 
D) Yatırım fonları 

E) Yatırım bankaları 

24. Aşağıdakilerden 

parasıdır? 

A) Kaime 
B) Kuruş 

C) Mecidiye 
D) Akçe 
E) Sultani 

hangisi Osmanlı 

25. Aşağıdakilerden hangisi Cari işlemler 
Hesabı'nın alt hesabı Uluslararası Hizmetler 
Hesabının baslıca kalemleri arasında LL!.!:. 
almaz? 

A) Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 
B) Turizm, işçi gelir ve giderleri 
c) Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve 

giderleri 
D) Dış borç faiz gelir ve giderleri 
E) Uluslararası ulaştırma hizmetleri ve transit 

ticaret 

26. IMF'nin "belirli bir süre içinde bir ekonominin 
yerlileri ile yabancılar arasında meydana 
gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin 

transfer ödemelerinin ve rezervlerde 
meydana gelen değişikliklerin sistematik ve 
muhasebe kayıtlarına uygun olarak tespit 
edildiği istatistiki bir belgedir" şeklindeki 

tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Para politikası 
B) Bütçe dengesi 
C) Gelir dengesi 
D) Harcama dengesizliği 
E) Ödemeler dengesi 
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27. Nakit, döviz, altın veya senet gibi menkul 

değerler üzerinde yapılan işlemleri aşağıdaki 
kavramlardan hangisi kapsamaktadır? 

A) Kambiyo 
B) Portföy 
C) Efektif 
D) Konvertibl para 
E) Banknal 

28. i. 
ii. 
iii. 

Dünya ekonomisindeki gelişmeler 
Uluslararası para sistemindeki değişiklikler 
Kara parayla mücadele 

Yukarıdakilerden hangileri ülkelerin döviz 
rejimini etkileyen faktörlerdir? 

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

29. Bir yabancı yatırımcı tarafından 

gerçekleştirilen portföy hisse yatırımlarının 

doğrudan yatırımı sayılabilmesi için yatırım 
yapılan ülkedeki bağlı alt işleminin ~ si.! 
yüzde kaç olması gereklidir? 

A) 5 
B) 7 
C) 10 
D) 12 
E) 15 

30. Mali harcamaların ulusal hesaplar açısından 
yatırım kavramının dışında olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Bu tür harcamaların ülkenin mevcut sabit 
sermaye stokunda herhangi bir artışa yol 
açmaması, sadece bu stok üzerindeki 
hakları ve bu hakların el değiştirmesini 

göstermesi 
B) Bu tür harcamaların ülkenin mevcut üretim 

kapasitesinde herhangi bir azalışa yol 
açmaması 

C) Bu tür harcamaların üretilmemiş varlıklar 
kapsamında değerlendirilememesi 

D) Bu tür harcamaların ülkeye gelen yabancı 
sermayenin o ülkenin devletine değil 

vatandaşına ait olduğunu göstermesi 
E) Bu tür harcamaların dünyanın çeşitli 

bölgelerindeki sermaye stoku akımı 

üzerindeki öneminin yeterince 
kavranamamış olması 
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