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1. i. Ülke topraklarının büyük kısmı devlete aittir. 
ii. Devletin mülkü olan arazilerde üretim yapan 

köylünün ürününün bir kısmına, yönetici 
sınıf el koyar. 

iii. Devletin, ordunun, bilimsel, kültürel 
faaliyetlerin kaynağı tarımsal vergilerdir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri vergisel 
üretim tarzını tanımlamaktadır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
CL i ve II 
Dl ii ve III 
El I, II ve III 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 
ticareti teşvik ıçın gerçekleştirdiği 

faaliyetlerden biri değildir? 

A) Kervansaraylar inşa etmek 
Bl Yollarda güvenliği sağlamak 
CL Kervanlara güvenliği sağlayacak asker 

tahsis etmek 
D) Tacirlere imtiyazlar vermek 
E) Bedestenler inşa etmek 

3. i. 
ii. 
iii. 

Devlete savaşların maliyetinin artması 
Ganimet, tazminat ve haraçların azalması 
Ok, kılıç kullanan tımarlı sipahiye ihtiyacın 
azalması 

iV, Yeniçeri ocağının büyümesi ve ordunun 
masrafının artması 

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa 
ülkelerinde askeri teknolojinin gel işmesiyle 
Osmanlı aleyhine askeri güç dengesinin 
değişmesinin sonuçlarıdır? 

A) i ve II 
Bl ii ve III 
CL I, II ve III 
Dl II, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 

4. Osmanlı Devletinin belirli bir yöreden veya 
iktisadi faaliyetten vergi toplama yetkisini 
açık artırma yöntemi ile mültezim denilen 
kişilere veya ortaklıklara ihale ettiği sistem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tımar 

Bl iltizam 
C) Zeamet 
D) Has 
El Tağşiş 

A 2 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı ve Orta 
Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde sermayedar sınıfının 19. 
yüzyılda teknolojik icatların devam etmesi ve 
sermaye birikiminin hızlanması sonucunda 
gerçekleştirdiği faaliyetlerinden biri değildir? 

A) Sermayedar sınıfının, demiryollarını, buharlı 
gemileri ve telgraf ağlarını geliştirmesi 

B) Sermayedar sınıfının, pamuklu ve yünlü 
dokuma, kömür, demir, çelik üretimini 
muazzam artırması 

cı Sermayedar sınıfının, 

büyütmesi 
D) Sermayedar sınıfının, 

makineleştirmesi 

E) Sermayedar sınıfının, 

ödenmesinde tek 
sağlaması 

makine sanayini 

tarımı ve sanayiyi 

gümrük vergilerinin 
taraflı imtiyazlar 

6. Net dış alem faktör gelirleri aşağıdaki 
formüllerden hangisi ile hesaplanır? (iG = işçi 
gelirleri, FG = Faiz gelirleri, GHG = Girişimci 
hizmet gelirleri, FÖ = Faiz ödemeleri, KT = 
Kar transferleri) 

A) NDAFG = [ (iG+FG+GHGl - FÖ - KT] 
B) NDAFG = [ (iG+ FG - FÖL - KT] 
cı NDAFG = [ FG-FÖ-KT] 
Dl NDAFG = [ FÖ+iG-GHG] 
El NDAFG = [KT+GHG-FÖ] 

7. Gayri safi milli hasılanın ABD dolarına 
dönüştürülüp nüfusa bölünmesiyle 
aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 

A) GSMH 
B) GSYiH 
cı Gini katsayısı 
D) Hane halkı gelir dağılımı 
E) Kişi başına milli gelir 

8. Dünya bankasının kullandığı; ülkelerin milli 
gelirleri dolara çevrilirken cari yılın döviz 
kuru ile önceki iki yılın döviz kurlarının 
ortalamasının alındığı yöntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Örtük 
B) Atlas 

cı Otonom 
D) Karma 
E) Esnek 
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9. 2001 yılı ıçın hem GSYiH hem de toplam 
nüfus içinde !ll büvük paya sahip bölge 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karadeniz Bölgesi 
B) Ege Bölgesi 
C) Marmara Bölgesi 
D) Doğu Anadolu Bölgesi 
E) iç Anadolu Bölgesi 

10. ı. Gini katsayısı 
ıı. Hane halklarını gelire göre sıralamak 
iii. GSYiH bölgesel dağılımı 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜiK) tarafından sürdürülmekte olan 
anketlerde çeşitli yıllar için gelir dağılımının 
gelişiminin izlenebileceği önemli 
göstergelerdir? 

A) Yalnız ii 
B) Yalnız iii 
C) i ve ii 
D) ii ve iii 
E) i, ii ve iii 

11. Yatırım indirimi, teşvik belgesi kapsamında 

yapılacak yatırımlar için kurumlar vergisi 
matrahında hangi oranlar arasında i ndi r i me 
olanaksağlar? 

A) 5-15 
Bl 8-24 
CL 25-30 
D) 40-200 
E) 50-100 

12. Aşağıdakilerden hangisi kalkınmada öncelikli 
yöre kapsamındaki illerden biri değildir? 

A) Adana 
B) Aksaray 
CL Çorum 
Dl Kastamonu 
E) Trabzon 

A 3 

A 
13. Ticarete konu olmayan sektörlerde görülen 

göreli yatırım artışını etkileyen !ll temel iki 
faktör aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

Al Türk Lirasının diğer yabancı paralar 
karşısında değerinin azalması ve spekülatif 
sermaye gırışı 

B) Yatırım indirimi ve gümrük vergisi istisnası 
cı Türk Lirasındaki değerlenme ve tüketim 

talebinin yükselmesi 
D) Tüketim talebinin yükselmesi ve kredi 

daralması 

E) Spekülatif sermaye girişi ve Türk Lirasındaki 
değerlenme 

14. Özel sektör ticarete konu olan sektörlerin 
sabit sermaye yatırımları 2001 yılında yüzde 
kaç olmuştur? 

15. 

Al 2 
B) 4 
cı 6 
D) 8 
E) 9 

Verimlilikte 
büyüme 

1 

Artı 

Artı 

Artı 

Çalışanlar 
sayısında 
büyüme 

2 
Artı 

Artı 

Eksi 

Ücretlerde 
büyüme 1 ve 2 3 

3 

1>3 Dinamik Sermaye 
yönelimli 

1<3 Dinamik Emek 
yönelimli 

1>3 X Sermaye 
yönelimli 

Yukarıdaki tabloda imalat sanayinde büyüme 
kalıplarına ilişkin tanımlar yatırımlardaki, 
verimlilikteki ve istihdamdaki büyümelere dayalı 
olarak gösterilmiştir. 

Buna göre X yerine ne yazılmalıdır? 

Al Statik 
Bl Durgun 
CL Daralan 
D) Dinamik 
E) Değişmez 
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16. 1975-1985-1995 yılları karşılaştırıldığında, 

özel sektör yatırımlarının yıllar içinde net 
olarak azaldığı sektörler aşağıdakilerin 
hangisinde birlikte ve doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Ulaştırma ve haberleşme 
B) Tarım ve ulaştırma 
C) Maden ve haberleşme 
D) Tarım ve imalat sanayi 
E) imalat sanayi ve maden 

17. 2004 yılı için imalat sanayi katma değerinin 
GSYiH içindeki payları dikkate alındığında !!..!!. 
alt sırada aşağıdaki ülkelerden hangisi yer 
almaktadır? 

A) Tayland 
B) Meksika 
C) Tunus 
D) Türkiye 
E) Hindistan 

18. imalat sanayi yatırımları 1978-79 krizi ile 
başlayarak azalma göstermiştir ve bu azalma 
1980 yılından sonra devam ederek yirmi yıl 

süre ile ortalama yüzde kaç civarında sabit 
kalmıştır? 

A) 2 
B) 4 
C) 5 
D) 7 
E) 9 

19. i. Develüasyonlarla para değerinin 
düşürülmesi 

ii. iç talebin ve işgücü ma liyetlerin in 
düşürülmesi 

iii. ihracata doğrudan parasal destekler 
sağlanması 

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye' de 1980 
yılından sonra uygulanmaya başlanan 
ihracata yönelik büyüme politikalarının 

dayandığı uygulamalardır? 

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

A 4 

A 
20. i. Sermaye yoğunluğunun artması ve 

çalışılan saat başına üretim miktarının 

yükselmesi 
ii. Çalışılan sürenin uzamış olması 
iii. Yatırım malı ithalatının GSMH içindeki 

payının artması 

Yukarıdakilerden hangileri özellikle 2000' li 
yıllarda imalat sanayinde görülen yatırım ve 
üretim artışının istihdamda çok zayıf bir artış 
sağlamasının nedenleridir? 

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

21. Aşağıdakilerden hangisi kırsal dönüşümün 
gerçekleştirilmesini hedefleyen 1930'larla 
başlayan dönemde, Cumhuriyet'in 
aydınlanma projesinin aktif ortağı olarak 
kurgulanan yapının adımlarından biri 
değildir? 

A) TC Ziraat Bankasının açılması 
B) Zirai kombinaların kurulması 
cı Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinin 

kurulması 

D) Devlet Ziraat işletmesi'nin kurulması 
E) Köy Enstitülerinin açılması 

22. 2001 yılı sonu ve 2002 yılının başlarında 

Türkiye'nin yaşadığı iki büyük ekonomik 
krizden sonra genel istihdam düzeyinde 
önemli daralmalar yaşanırken yalnızca 

aşağıdaki sektörlerden hangisinde istihdam 
düzeyi yükselmiştir? 

A) inşaat 
B) Tarım 

cı Haberleşme 
D) Ulaşım 

E) imalat sanayi 

23. Aşağıdakilerden hangisi 1985 
reorganizasyonu ile Tarım Bakanlığının 

kaldırılan genel müdürlükleri arasında Y.!L 
almaz? 

A) Zirai mücadele 
B) Hayvancılığı geliştirme 
cı Ziraat işleri 
D) Zirai planlama 
E) Toprak-su 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. AB Gümrük Birliği Anlaşması hangi tarihte 
yürürlüğe girmiştir? 

A) 1 Ocak 1996 
B) 1 Şubat 1997 
C) 1 Mart 1998 
D) 1 Nisan 1999 
E) 1 Ocak 2000 

25. ı. TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü) 

ii. ÇAYKUR (Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü) 
iii. TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayi AŞ) 
iV, TiGEM (Tarım işletmeleri Genel müdürlüğü) 

Türkiye'deki neoliberal uygulamalar 
sonrasında, 233 sayılı KHK kapsamında 
bulunan tarımsal KiT'lerden, iktisadi devlet 
teşekkülü niteliğinde yukarıdakilerden 

hangileri kalmıştır? 

A) Yalnız II 
B) i ve II 
C) I, II ve III 
D) 1,llvelV 
E) I, II, III ve LV 

26. Hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre, 
hizmet sektörü GSYiH'nın %60 ını üretmesine 
karşın istihdamın yaklaşık olarak yüzde 
kaçı nı gerçekleştirmektedir? 

A) 20 
B) 30 
C) 45 
D) 50 
E) 55 

27. i. Ekonomik ve parasal birlik 
ii. Ortak dışişleri ve ortak güvenlik 
ııı. Adalet ve içişlerinde işbirliği 

Yukarıdakilerden hangileri Maastricht 
Anlaşması ile sağlanan temel yeniliklerdir? 

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

A 5 

A 
28. AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında 2003 

yılı verilerine göre, 15-29 yaş nüfusunun 
toplam nüfusa oranı en yüksek ikinci ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yunanistan 
B) Türkiye 
c) Meksika 
D) Portekiz 
E) ispanya 

29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye az 
öğrenci gelmesinin veya Türkiye' den yurt 
dışına az ogrenci gitmesinin ogrenci 
hareketliliğindeki payının düşük olmasının 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Dil ve ingilizce açılan ders sayısının kısıtlı 
olması 

B) Uluslararası akreditasyon sisteminin 
kurulamamış olması 

c) Yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin ek 
gelire ihtiyaç duyması 

D) Üniversitelerin değişim programları için ofis 
kurmaları ve uluslar arası eğitim fuarlarına 

katılım ıçın organizasyon yapılmasının 

gerekmesi 
E) Türk üniversitelerinin tanıtım faaliyetlerinin 

yetersiz olması 

30. Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
kaç yılında ve hangi sayılı kanunla 
kurulm uştur? 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Yıl 
1986 
1990 
1994 
1996 
2001 

Sayılı Kanun 
3294 
3195 
3295 
4198 
4295 
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