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1_ Zeametin tanımı aşağıdakilerden hangisinde 
verilm iştir? 

A) Geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasında 

olan bürokratlann maaşı karşılığında 

kendilerine tevcih edilen tımar topraklandır. 
Bl Geliri O ile 20.000 akçe arasında olan 

bürokratlann maaşı karşı lı ğında kendilerine 
tevcih edilen lımar topraklandır. 

cı Geliri 100.000 akçeden ta.Va olan genellikle 
üst düzey bürokratlann maaşı karşılığında 

kendilerine tevcih edilen tımar topraklandır. 
OL Bir topluluğun geçimini sağladığı , kendi 

içinde luıarlı ve i:stikrarlı o ları üretim ve 
bölüşüm :si:sıerııidir. 

El Devletin mülkü olan arazilerde üretim yapan 
köylünün ürününün bir kısmına yönetici 
sın ı fın el koymasıdır. 

2. 2001 yılı GSVIH'nın bölgesel dağılımı dikkate 
alındığında ülkenin üretim ve yatırım 

olanakları .iD. .IiWi. hangi bölgede 
yoğunlaşmaktadır? 

A) Mannara 
Bl Ege 
cı iç Anadolu 
OL Doğu Karadeniz 
El Güneydoğu Anadolu 

3. Aşağıdakilerden hangisi 5 Haziran 2003 
tarihinde kabul edilen 4875 sayılı "Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu"nun amaçları 

arasında ~ almaz? 

A) Doğrudan yabancı yatınmlann 

özendirilmesinin düzenlenmesi 
Bl Doğrudan yabancı yatınmlann 

gerçekleştiri lmesinde izin ve onay sisteminin 
bilgilendinne sistemine dönüştürülmesine 
ilişkin düzenlemenin yapılması 

cı Yatınm ve yatınmcı tanımlannda 

uyulmasının uluslararası standartlara 
düzenlenmesi 

Dl Türkiye'ye yabancı sennaye yatınmlannın 

bÖlgesel dağılı mının dengelenmesi 
El Yabancı yatınmc llann haklarının 

korunmasının düzenlenmesi 

A 
, 

4. 1997-2001 döneminde özel sektör sabit 
sermaye yatırımlarının gelişimi ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifade lerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Ticarete konu olan sektörlerdeki yatırım 

özellikle sabit kur dönemindeki aşın 
değerlenme ile 2001 yılında en düşük 

seviyesini bulmuştur. 
Bl Ticarete konu olan sektörlerde yatınm 

oranlan 1980·lerin alt seviyesi %4·lere 
inmiştir. 

cı 1999-2000 yıllan arasında izlenen sabit kur 
sistemi uygulaması sonucu yerli paranın 

değerlenmesi öze l sektörün ticarete konu 
olmayan sabit sermaye yatırımlarındaki 

düşmeyi biraz engellemiştir. 

Dl Bu dönemde ticarete konu olmayan 
sektörlerin yatın mlannda keskin bir düşme 
göze çarpmaktadır. 

El Ozel sektör sabit sermaye yatınmlannın 
GSMH'ya oran ı 1997 y ılında %1S'lere kadar 
inmiştir. 

5. Madencilik sektörü katma değerinin GSYIH 
içindeki payı 1981 yılı ile 1989 yılı arasında 
yüzde kaça ulaşmıştır? 

Ai 2 
Bi 3 
c) 4 
Di 5 
Ei 7 

6. 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu 
kuran ülkeler o yıllarda tarım ürünlerinde 
kendine yetmeyen ve gıda güvencesi 
olmayan bir yapı sergilediklerinden ilk 
uluslararası politika seti olarak 
aşağıdakilerden hangisini oluşturmuşlardır? 

Al Avrupa Tarırn$al Garanti ve YÖn Verme 
Fonu 

Bl Tanmsal ürünler Topluluğu 
cı Gıda Güvenliği - Bitki ve Hayvan Saglığını 

Koruma Orgütü 
OL Tanm ve Kırsal Kalkınma Örgütü 
El Ortak Tanm Politikası 

7. 1932 yılında TC Ziraat Bankası aracılığı ile 
başlanan ük. pazar fıyat desteği uygulaması 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Çay destekleme alımlan 
Bl Tütün destekleme alımlan 
CL BUğday destekleme alımlan 
Dl Arpa destekleme alımları 
El Şeker pancan destekleme alımlan 

Izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
http://acikogretimx.com



2010 BS 4401 .A 

8. i. Tütün ve tütün mamullerini ve alkollü içkiler 
piyasasını düzenleme kurulu 

ii. Şeker kurulu ve tanm satış kooperatifleri 
birliklerini yeniden yapılandı mıa kurulu 

iii. Tanm kredi ve koordinasyon kurulu 

2000'Ii yılların baş ından itibaren, yönetiş im 

ilkes inin etkilerin in Türkiye ve ta r ı m 

sektörüne yansıması doğrultusunda Tarım 

Bakanlığı tütün-şeker ve tar ı m satış 

kooperatifleri alanında e linde bulunan 
yetkileri yukarıdaki kurullardan hangile r ine 
devretmiştir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i ve ii 
ol ii ve iii 
El 1,11 ve II I 

9. Aşağıdakilerden hangis i SYDTF'nun sosyal 
ya rd ım ça lışma larına i l i şkin ya pılan 
eleştirilerden biri değildir? 

Al Yardımlann bazı yerlerde ayni, bazı 

yerlerde nakdi yapılması 
Bl Vakıfla çalışan personelin yardımlardan pay 

alması 
cı ihtiyaç sahiplerinin yardımın hangi koşulda 

ve ne zaman yapılacağını bilmemesi 
OL Korumas ız durumda olanlann 

saptanmasına ilişkin Ölçütlerinin 
geliştirilememiş olması 

El Yardım başvurularının değerlendirilmesinde 

Ölçütler bulunmaması 

10. i. Sistemdeki denetim ve bilgi eksikliği 
ii. Kayıt dışı ekonominin büyük olması 
iii. Özellikle tanmda çalışan kişilerin önemli bir 

kısmının sosyal sigorta sisteminin kapsamı 
dışında kalması 

DPT verilerine göre, 2004 yılı iç in toplam s ivil 
istihdamının 'Ya4S'inin sosyal sigorta sistemi 
kapsamı dı ş ında olmas ının 2n!.mli. nedenleri 
yukarıdakilerden hangileridir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
ol ii ve iii 
El 1,11 ve II I 

A 
3 

A 
11. Türkiye'de bankacılık sektörü son dönemde 
!.!l~ krizini ka ç yılında ya şa mı ştır? 

Al 1994 
Bl 1996 
cı 2000 
D) 2001 
E) 2005 

12. Türkiye'de ulaştırma ile ilgili ola rak a şağıda ki 

ifadelerden hangisi yanlıstı r? 

Al Eski bir alt yapı üzerinde işletmecilik yapılan 
demiryollann," rekabet edebilir1igi her geçen 
gün azalmaktadır. 

Bl Artan yük ve yolcu taşıma talebine uygun 
demiryolu ve denizyolu fiziki alt yapısı 

zamanında gerçekleştirilememiştir. 

cı Karayollanna dayalı ve verimsiz taşıma 

sistemi artan trafik kazalann ın Oluşmasına 

neden olmuştur. 
OL DenizyOllarında büyük liman alt yapılan nın 

inşası gerçekleştirilmiştir. 

El Türkiye'de ulaştımıa kesimi iki açıdan 

ince lenebilir. 

13. Kamu kesiminde kurumların birbirleriyle ve 
ekonomi ile maddi ilişkilerini görmek iç in 
aşağıdakilerden hangis ini incelemek 
yararlıdır? 

Al Hazine Müsteşarlığı Kamu Net Borç Stoku 
Tablosu 

B) Genel Bütçe Gelir Hedef Gerçekleşme 

Oranlan 
c) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü Genel Bütçeli Daireler Bütçe 
Performansı 

D) Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik 
Göstergeler 

El Devlet Planlama Teşkilatının her yıl 

programlannda yayımladıgı Kamu Kesimi 
Genel Denge Tablosu 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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14. i. Genişletici pOlitikalar nedeniyle sabit döviz 
kurlannı tehdit eden sürekli dış ticaret 
açıklan oluşmuyordu. 

ii. ABD dışındaki toplam dolar arzı ABD'nin 
elindeki altın stoklannın değerini aşmıştı. 

III. Dolann piyasa değeri Bretton Woods 
sisteminde öngörülen sabit altın-deger 

ilişkisini temsil etmiyor ve diger ülkelerin 
mer1o;eZ banka lannın dolar cinSinden döviz 
rezervlerinin erimesine yol açıyordu. 

iV. Dolann gücüne olan inancın sarsılmas ı , 

dünya para ilişkisinin çöküşüne işaret 

ediyordu. 

Yukarıdakilerden hangileri 15 Agustos 1971 
yılında fiilen Bretton Woods sisteminin 
çöküşüne i.!i!.D noktay ı koyan gelişmelerdir? 

Al i ve ii 
Bl ii ve LV 
cı 1.11 ve II I 
Dl II . II I ve LV 
El 1. 11 . 111 ve LV 

15. II. Dünya Sava şı'nın ardından dünya 
ekonomisinde (1945-1973) büyüme ve refah 
sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Devletler maliye ve kredi politikalanyla 
üretim ve istihdam artı şlannı 
destekleyebiliyor, büyümeyle uyumlu 
bölüşüm pOlitikalannı sürdürebiliYOrlardı. 

Bl Hızla büyüyen özel mali sermaye eşliginde 
dünya giderek parasallaşmaktaydı. 

cı Dünya ticaret hacmi gelir artışlanndan çok 
daha hızlı artarak. merkez ülkelerdeki 
büyüme etkilerini dış ticaret kanallanyla 
çevre ülkelere de yayabilmişti. 

Dl Dünya ekonomisinin işleyişi büyük ölçüde 
Keynesyen politikalarla biçimlendiriliyor ve 
söz konusu politikalar küresel düzeyde IMF 
gibi kurumlar tarafından yönlendiriliyordu . 

El Ilke olarak, ülkelerin sermaye hesaplarını 
korumalan teşvik ediliyor ve ülkeler 
arasındaki iktisadi ilişkiler dış ticaret 
kanallan üzerinden tanımlanıyordu . 

A 
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A 
16. i. Faiz dışı bütçe fazlası için belirlenen 

hedeflere baglı o larak kamu harcamasında 
tasarrufa gidilmesi 

ii . Merkez bankasının net d ış varlık durumu 
için likidite üretim mekanizması nı O luşturan 
ve merkez bankasını yan para kurulu olarak 
hareket etmeye yönlendirecek bir parasal 
düzen 

III. Hedeflenen enflasyon oranıyla paralel 
olarak paranın dış değer kaybı oranı için 
önceden ilan edilen bir takvim 

Yukarıdakilerden hangileri 2000-Enflasyonu 
Düşürme Programının LiWi.I. unsurlarıdır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
cı i ve ii 
Dl ii ve III 
El I. ii ve II I 

17. Türkiye ekonomisinde 1994 krizinin ardındaki 
etken aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mali sistemin kendi içindeki dengesizlikler 
Bl Parasal genişleme 
cı DüşÜk reel faizler 
Dl Tür1o; Lirasının degerine dayalı dengesiıJikler 
El Sermaye girişlerinin sınırfandınlması 

18. i. Yurtiçi ve yurtdışı tasarruflar mali sisteme 
aktarı lacak . dolayıs ı yla kredi hacmi 
genişleyecektir. 

ii . Ulusal mali piyasalarda belirlenen yurtiçi faiz 
haddi düşecek ve uluslararası faiz oranına 
yaklaşacaktır. 

iii. Ucuzlayan semıaye maliyeti ve genişleyen 
kredi hacmi sayesinde sabit sermaye 
yatınm harcamalan düşecek ve ekonominin 
büyüme hız ı yavaşlayacaktır. 

"Finansal Küreselleşme" olarak anılan ve 
mal ve para piyasaları ile tam bütünleşmeyi 
amaçlayan serbestle§me politikalarından 

beklentiler yukarıdakilerden hangileridir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
CL i ve ii 
Dl ii ve III 
El I. ii ve II I 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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19, Geniş tanımlı para arzı (M2) aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 

A) M2 = M2Y + M1 
Bl M2 = Yerleşiklerin döviz mevduatlan + 1 
c) M2 = M1 + Vadelı Mevduatlar 
OL M2 = Dolaşımdaki para T Vadesiz 

mevduatlar 
El Mı = Mı + Döviz mevduatıarı 

20, ABD dışındaki herhangi bir ülkede doların 

ülke içindeki işlemlerde kullanılmas ına ne ad 
verilir? 

Al Sınırlı uzmanlaşma 

Bl Tarife 
c) Sübvansiyon 
OL Negatif dışsa llı k 
El Dolarizasyon 

21, 32 Sayılı karar ve finansal derinleşme ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Mal piyasalan dış pazarlara açılmış ve 
ticaret kotalannın koruması altındaki ithalat 
rejimi serbestleştirilmiştir. 

Bl 1990'lar, finansal serbesııeştirmenin 

tamamlandığı dönemi göstermektedir. 
cı Yurtiçi talebe dönük ve dış ticarette koruma 

rantlan ile beslenen cari açıklara neden 
olunmuştur, 

OL Döviz kuru, yüksek bir devalüasyonu 
takiben esnekleştirilmiş ve dolayıl t eşviklerle 
birleştirilerek sanayi sektörlerinin ihracata 
yönlendirilmesinde temel bir araç görevi 
görmüştür, 

El Türkiye ekonomisi 1990'11 y ı llara tamamıyla 
dışa açık bir ekonomi konumunda girmiştir. 

A 
5 

A 
22, i. "Cari açığın finanse edilmekte oldugu ve 

dolayısıyla finansman sorunu olmadığı 

sürece bir tehlikenin söz konusu 
olamayacağıdır, " 

II . "Türkiye'de cari açık diye bir sorun 
olmadıgı , söz konusu açıgın Avrupa Birliği 
yolunda dOğa l sayılması gereken bir 
gelişme olduğudur, " 

III. "Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye 
girişleri kısıtlanmakta ve ulusal ekonominin 
yatınm temposu yükselmektedir." 

Yuka rıdakilerden hangileri Türkiye'de cari 
işlemler açığının olmadığını savunmak için 
One sQrOlen savlardır? 

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

23, GEGP ve izleyen niyet mektupları doğrudan 
dogruya aşağıdakilerden hangisi tarafından 

yönlendirilmiş ve mal i açıdan da 
desteklenmiştir? 

Al IMF 
B) Dünya Bankası 
cı Merkez bankası 
D) Maliye Bakanlı ğı 

E) Hazine 

24. 2001 krizi sonrasında Türkiye'nin yurt 
dışından önemli miktarda spekülatif finansal 
akım çekmeye devam elmesi sonucunda söz 
konusu "sıcak" para hareketlerini uyaran ini 
iktisadi değişken için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

Al Yurtiçi reel faizi ile yabancı paranın yıllı k 

aşınması arasındaki arbitratdan 
doğmaktadır. 

B) Türkiye finans piyasalanna giriş yapan 1 
dolarlık dövizin, dönem başındaki kurdan 
işlem görmesinin etkisidir. 

cı Türkiye para piyasasında döviz bolluğu 
yaşanması kaçın ılmazdır. 

D) Türkiye'nin uluslararas ı finans piyasalarına 
sunduğu finansal arbitrajın hızla 

gerilemesidir. 
E) Hassas spekülatif dengelere dayalı döviz 

girişlerine dayanan büyüme 
konjonktüründeki değişikliktir. 

Izteyen sayfaya geçiniz, 
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25. Bir ülkenin bir malı herhangi 
ülkeden daha düşük fırsat 

üretmesi durumuna ne ad verilir? 

A) Ihracat ambargosu 
B) Karşılaştırmalı üstünlükler 
c) Ticaret hadleri 
D) Mutlak üstünlük 
E) Artan maliyetler ve uzmanlaşma 

başka bir 
maliyetiyle 

26. ı. Büyümenin ardında yatan temel etkenin iç 
talepten kaynaklandığ ı görunümüydü. 

ıı. Uluslararası finans piyasalannda yaşanan 
olağanüstü genişleme sonucunda 
Tü r1c:iye'ye gelmekte olan döviz girişlerinin 

artmasıyd!. 
111. Kamu açıkla nnın daraltılması yönündeki 

uygulama la rd ı. 

Türkiye ekonomisi 2003 sonrasında hızlı bir 
büyüme konjonktürü altında enflasyonun 
göreceli olarak yavaşlatıldığı ve kamu 
açıklarının da daraltıldığı bir dönem 
yaşamıştır. Buna i lişkin enflasyonist 
beklentilerin kırılmasında rol oynayan ~ 
.2ni.m.li. gelişme l er yukarıdakilerden 

hangileridir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
c) i ve ii 
D) II volll 
E) I, II ve III 

27. ?nn1 .. n n n ... ı ıuı:- nrnnr::ım,nın :::ın:::ı Irı ı rn, ' ''' ' , 

k ısmi denge yaklaşımı altında , borç dinamiğini 
veren bir cebirsel eşitli{}e dayanmaktadır. 

Buna göre, borç stokunda bir sonraki (t+1) 
dönemde gerçekleşmesi beklenen rakam 
aşağıdaki hangi cebirsel ifade tarafından 
h .. lirl .. nm .. lrt .. tiir? Imiıli h:::ı .. ,I:::ı hi 'lvi',mA hı?, I n\, 

faiz haddi (r), verilmesi planlanan kamu kesimi 
faiz dış ı fazla (z) hedefleri altında) 

' +z 
B) -_ .. . _' ----

A 6 

A 
28. ı. Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla 

mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir biçimde 
sürdürülmesi 

ı ı. Bankacılık sektöründe h ı zlı ve kapsamlı bir 
yeniden yapılan dı rma ile bankacılık kesimi 
ve reel sektör arasında sağlı k lı bir ilişkinin 

kurulması 
ııı. Kamu finansman dengesinin geçici de olsa 

bir süreliğine kurulması 
iV. Toplumsal uzlaşmaya dayalı , fedakarlığın 

tüm kesimlerce adil bir biçimde 
paylaşılmasın ı öngören ve enflasyon 
hedefleri ile uyumlu gelirler po litikasın ın 

sürdürülmesi 

Yukarıdakilerden hangileri GEGP'nin l!.mi.1. 
amaç ve araçları arasında yer verilen 
görüşlerdir? 

A) i ve iV 
B) II vollI 
C) i, Ilve III 
D) I, II vo lV 
E) I, II , iii vo LV 

29. Ülkelerin genel refahı fert başına gayrisafi 
hası layı artırmaksızın yükseltme 
performanslarını aşağıdakilerden hangisinde 
görmek mümkündür? 

A) Dünya Bankası Karşılaştırmalı Tasarruf 
Performansı 

B) Birleşmiş Milletlerin Beşeri Kalkınma 
Raporlan 

C) TCMB Hedeflerne Rej mi Genel Çerçevesi 
Raporlan 

D) Hazine Müsteşarlı ğı Sermaye Akıma n 
Raporlan 

E) Tür1c: Mali Piyasalannda Spekülatif Finansal 
Arbitraj Gelirleri Raporlan 

30. Fert başına GSYIH'y1 yüksek oranda artırmak 
için aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
§artl:ır? 

A) Son yirmi y ı ldır 

tarafından düşük 

yükseltilmelidir. 

uygulanan politikalar 
tutulan faiz hadleri 

B) Sabit sennaye yatınmlannın milli hası laya 

oranı artınımalıdır. 
C) Özel sektör yatın mannı teşvik edecek bir 

ortam yaratmak için kuı1ar üzerinde finansal 
sermaye hareketlerin in etkisi artınımalıdır. 

D) Doğrudan yabancı yatınmlar artınımalıdır. 
E) Yatınmlar açısından ülke riski minimum 

seviyeye çekilmelidir. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


