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TÜRKiYE EKONOMisi A 
2009 VS 4401-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi "Üretim tarzı" 
kavramını !ll bil şekilde tanımlamaktadır? 

A) Toplumun üretim kavramını algılama biçimi 
B) Fabrikaların işleyiş sistemi 
C) Toplumun geçimini sağladığı üretim ve 

bölüşüm sistemi 
D) Üretimin tarım, sanayi ve hizmetler 

arasındaki dağılımı 
E) Devlet, işletmeler ve bireylerin iktisadi yaşam 

biçimi 

2. Aşağıdakilerden hangisi "vergisel üretim 
tarzı "nı n özelliklerinden biri değildir? 

A) "Görevliye geçimi ıçın arazi verme" 
kavramının somut bir ömeği olması 

B) Köylüler tarafından yapılan üretimin bir 
kısmına devletin el koyması 

C) Devlet hizmetleri için ihtiyaç duyulan maddi 
kaynağın temelolarak tarımsal vergilerden 
sağlanması 

D) Toprakların büyük bölümünün devlete ait 
olması 

E) Feodalizmin tam karşıtı bir yapı olması 

3. Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda 

iktisadi sisteminin bir çevre ülkesi 
gelmesi aşağıdakilerden hangisi 
açıklanabilir? 

dünya 
haline 

ile 

A) Devletin iktisadi ve toplumsal gelişmesinin 

kapitalist ülkelerden gelen uyarılarla 
şekillenmesi 

B) Teknolojik gelişmeler doğrultusunda ülke 
içinde ihtiyaç fazlası ürünlerin üretilmeye 
başlaması 

C) ihracatın arttırılmasıyla yeni siyasi ilişkilerin 
de şekillenmeye başlaması 

D) Osmanlı tacirlerinin diğer devletlerin ihtiyaç 
duyduğu mallarla sürekli ihracata yönelmesi 

E) Osmanlı devletinin mali sorunları çözmek 
için yabancı ülkelerle ekonomik anlaşmalar 
yapması 

4. Bir ülkede ekonominin büyüklüğü konusunda 
ilk fikir veren değer aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Milli gelir 
B) GSMH 
C) Enflasyon 
D) GSViH 
E) istihdam 
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5. Gayri safi yurt içi hasılaya net dış alem faktör 
gelirlerinin eklenmesi ile elde edilen 
büyüklük aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Milli gelir 
B) Gayri safi yurt içi hasıla 
c) Gayri safi milli hasıla 
D) Kişi başına milli gelir 
E) Vurt içi hasıla 

6. Ülkeler arasındaki fıyat düzeyi 
farklılaşmasını ortadan kaldırmaya ve ulusal 
para birimlerini birbirine dönüştürmeye 

olanak tanıyan kişi başına milli gelir hesabı 
aşağıdakilerden hangisine göre 
yapılmaktadır? 

A) GSMH 
B) Toptan eşya fiyat endeksi 
c) Satın alma gücü paritesi 
D) Toptan üretici fiyat endeksi 
E) Milli gelir 

7. Aşağıdakilerden hangisi belli bir yılda 

ekonomideki üretim araçları toplamını 

arttırmaya yönelik yatırımlardan biridir? 

A) Ulaşım araçları 
B) Elektrik nakil hatları 
c) idari yapılar 
D) Sınai yapılar 
E) Limanlar 

8. Aşağıdakilerden hangisi yatırımları etkileyen 
faktörler arasında ~ almaz? 

A) Faiz oranı 
B) Stok değişmeleri 
c) Karlılık 
D) Talep 
E) Döviz kuru 
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9. Dünya Bankası'nın "borç uyumu" raporlarına 
göre yapısal uyum politikaları uygulayan 
gelişmekte olan ülkelerde yatırımlarla ilgili 
olarak yapılan !ill. öneml i saptama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatırımlarda azalma olduğu 
B) Sabit sermaye yatırımlarında artış olduğu 
C) inşaat yatırımlarında azalma olduğu 
D) Ulaştırma yatırımlarında artış olduğu 
E) ihracatla azalma olduğu 

10. Aşağıdakilerden hangisi finansal serbestlik 
pol itikaları nı n imalat sanayi üzerindeki 
etkilerinden biri değildir? 

A) imalat sanayi ihracatının azalması 
B) Faiz oranının yükselmesi nedeniyle 

ihracatın azalması 

C) iç talebin yükselmesi nedeniyle ihracatın 
azalması 

D) imalat sanayi ihracatının artması 
E) iç talebe yönelik yatırımların artması 

11. 1989 yılından sonra kamu ve 
imalat sanayi üretim 
karşılaştırıldığında aşağıdaki 
hangisi doğrudur? 

özel kesim 
indeksi 

ifadelerden 

A) Kamu üretim indeksi yavaş artarken, özel 
sektör indeksi hızlı artmıştır. 

B) Kamu üretim indeksi sabit kalırken, özel 
sektör indeksi yavaş artmıştır, 

C) Kamu üretim indeksi hızlı artarken, özel 
sektör indeksi sabit kalmıştır, 

D) Kamu üretim indeksi yavaş artarken, özel 
sektör indeksi de yavaş artmıştır, 

E) Kamu üretim indeksi hızlı artarken, özel 
sektör indeksi de hızlı artmıştır, 

12. Türkiye'de ilk kez kırsal nüfusun mutlak 
olarak azalmaya başladığı dönem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1950-1955 
B) 1960-1965 
C) 1970-1975 
D) 1980-1985 
E) 1990-1995 
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A 
13. Günümüzde GSMH içindeki payı %11 olan 

tarımın 1920'lerde GSMH içindeki payı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) %10 
B) %25 
c) %35 
D) %45 
E) %50 

14. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Bakanlığının 

1985 yılındaki reorganizasyonu sonucunda 
ortaya çıkan olumsuzluklardan biri değildir? 

A) Farklı kurumlar arasında yetki çatışmasının 
ortaya çıkması 

B) Taşra teşkilatının işlevlerini yerine 
getirmemesi 

c) Bakanlığın uzman birimlerinin kapatılması 
D) Farklı kurumlar arasında eşgüdüm 

yetersizliğinin olması 

E) Tarıma ilgili kurumlarda görev tanımlarının 
iyi yapılmaması 

15. Aşağıdaki hizmet alt sektörlerinden hangisi 
GSViH' ya katkı bakımından .!tl! yüksek paya 
sahiptir? 

A) Mali Müesseseler 
B) Kar Amacı olmayan hizmetler 
c) Ulaştırma 

D) Konut 
E) Ticaret 

16. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik 
gelişmeler ve bilginin temel rolündeki 
değişim sonucu oluşan durumlardan biri 
değildir? 

A) Teknoloji üretme bilgisine sahip olmanın ön 
plana çıkması 

B) Tarımsal üretimin salt el emeği ile 
gerçekleştirilmesi 

c) Bilgi üretimi ve kullanımının ekonomide 
önemli bir yer tutması 

D) Teknoloji üretmenin en temel rekabet gücü 
haline gelmesi 

E) Bilginin her sektör için öneminin artması 
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17. Ülkemizde yüksek öğrenim almış işsizlerin 
sayısının çok fazla olmasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Firmaların hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
yetersiz olması 

B) Üniversite sayısının yetersiz olması 
C) Mezunların bilgi ve becerileriyle piyasanın 

taleplerinin uyuşmaması 
D) Okullarda gerekli donanım kütüphane ve 

laboratuvar olanaklarının olmaması 
E) Ekonomik krizlerin çok sık yaşanması 

18. Ülkenin çeşitli bölgeleri arasındaki fiyat 
farklılıklarının giderilmesi ve ülkenin 
uluslararası pazarlara açılabilmesi ıçın 

aşağıdaki sektörlerden hangisinin gelişmesi 
mutlaka gereklidir? 

A) Turizm 
B) Sağlık 

C) Ulaştırma 

D) Bankacılık 
E) inşaat 

19. Ülkemizde gerek yolcu gerekse yük 
taşımacılığının 

aşağıdakilerden 
gerçekleştirilmektedir? 

büyük bölümü 
hangisi ile 

A) Tüp geçit 
B) Hava yolu 
C) iç su yolları 
D) Denizyolu 
E) Karayolu 

20. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme 

sektörünün düzenlenmesine ilişkin yapılan 

işlerden biridir? 

A) Merkez bankasının bağımsız olması 
B) Asgari ücretin artırılması 
C) Karayolu ağının geliştirilmesi 
D) Sosyal sigortalar reformunun yapılması 
E) Telekomünikasyon kurumunun faaliyete 

geçmesi 

A 4 

A 
21. iktisadi bir karar birimi olarak devlete 

yüklenen ilk ve temel işlevaşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) işsizliği önlemek 
B) Enflasyonu düşürmek 
c) Kamu mal ve hizmetleri üretmeye kaynak 

bulmak ve bunları üretmek 
D) Gelir dağılımını düzeltecek transferler 

yapmak 
E) Para ve maliye politikası ile toplam faaliyet 

hacmini etkilemek 

22. Aşağıdakilerden hangisi bütçede genellik 
ilkesinin esnetilmesi ile ortaya çıkan kamu 
ekonomisi öğeleri arasında ~ almaz? 

A) Özel bütçeli mahalli idareler 
B) Anonim Şirketler 
c) Düzenleme ve denetleme kurumları 
D) Fonlar ve döner sermayeler 
E) Sosyal güvenlik kurumları 

23. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçe 
kapsamındaki idareler arasında ~ almaz? 

A) Yüksek yargı organları 
B) Üniversiteler 
c) Cumhurbaşkanlığı 

D) Bakanlıklar 
E) TBMM 

24. Aşağıdakilerden hangisi ii. Dünya 
savaşından 1970'Iere değin uygulanan 
Bretton Woods sistemi içinde Dünya 
ekonomisinde yaşanan gelişmelerden biri 
değildir? 

A) Dalgalı döviz kuru sisteminin yürürlükte 
olması 

B) iktisat politikalarının Keynesyen politikalarla 
belirlenmesi 

c) Ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin ticaret 
kanallarıyla sağlanması 

D) Sermaye hareketlerinin kontrol altında 
tutulması 

E) Dünya ticaret hacminin çok hızlı artması 
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25. Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods 
sisteminin çöküşünü hazırlayan ABD ile ilgili 
olaylardan biri değildir? 

A) Dış ticaret açıklarının artması 
B) Vietnam savaşının kamu harcamaları 

üzerinde yarattığı etkinin olumsuz olması 
C) imalat sanayi yatırımlarının azalıp büyüme 

oranlarının düşmesi 

D) Üretken sektörlerdeki kar oranlarının 
düşmesi 

E) Piyasada yeterli dolar arzının bulunmaması 

26. 1978 yılında ABD'nin artan enflasyon ve cari 
açıklarına müdahale amacıyla faiz oranlarını 
yükseltmesi çevre ekonomiler açısından 

aşağıdaki sonuçlardan hangisini 
doğurmuştur? 

A) ihracat gelirlerinin artması 
B) Kredi hacminin genişlemesi ile büyüme 

oranlarının artması 
C) Büyüme ile birlikte yeni istihdam 

olanaklarının yaratılması 

D) Negatif reel faizlerle borçlanma imkanının 

doğması 
E) Borç ana para ve faiz yükümlülüklerinin 

sürdürülemeyecek düzeyde artması 

27. Türkiye'de kambiyo rejimini tamamen 
serbestleştiren ve sermaye hareketlerini 
uluslararası sermayenin spekülatif 
hareketlerine açan uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iMKB'nin kurulması 
B) 12, Stand by anlaşması 
C) Dünya Bankası ile yapılan anlaşma 
D) 32 sayılı karar 
E) Merkez bankasının kurulması 

28. Aşağıdakilerden hangisi finansal serbestlik 
deneyimi sonucunda Türkiye'de gerçekleşen 
olaylardan biridir? 

A) Reel faizler düşmüştür. 
B) Ulusal ekonominin dışa bağımlılığı artmıştır, 
C) Kredi maliyetleri düşmüştür. 
D) Gelir dağılımı düzelmiştir, 
E) Enflasyon oranları düşmüştür, 

A 5 

A 
29. Güçlü ekonomiye geçiş programına göre 

2001 yılında yaşanan krizin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hiperenflasyon 
B) işsizlik 
c) Yüksek cari açık 
D) Sürdürülemez iç borç dinamiği 
E) Düşük kapasite kullanım oranları 

30. Nüfusun tümünün temel ihtiyaçlarını 

medeniyetin sunduğu olanaklar seviyesinde 
karşılayacak duruma gelmesi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? 

A) Finansal serbestleşme 
B) Küreselleşme 
c) Konvertibilite 
D) iktisadi kalkınma 
E) Spekülasyon 
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