
MALİYE POLİTİKASI 2
1. ÜNİTE

1) Devalüasyon : Ulusal paranın yabancı paralar 
karşısında değerinin düşmesidir.
2) 24 Ocak 1980 kararlarında alınan önlemler 
1: Kamu Kesiminin sınırlandırılması ve Piyasa  
Mekanizması
2: Ücret Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Uluslararası 
Rekabet
3:Yüksek faiz oranları ve tasarruflar.
4:Serbest döviz kuru ve dış Finansman
5: İhraca�n Ar�rılması  ve döviz gelirleri

3) 1980 öncesi uygulanan sanayileşme poli�kasının 
temel belirleyici özelliği İthal ikameci sanayileşmedir.
4) 1980 öncesinde Türkiye de tarım doğa koşullarına 
bağlıdır. İşletmeler küçük ölçeklidir. Ekonomide tarımın 
payı yüksek�r. Nüfus hızlı bir şekilde şehirlere doğru 
ilerler.
5) İhracata dayalı büyüme poli�kası yurt içinde ih�yaç 
duyulan malların ithal edilmesi yerine teşvik ve 
korumacılık yoluyla yurt içinde üre�lmesini amaç 
edinen poli�kadır.
6) 1980 yılında uygulamaya konulan is�krar programı 24 
OCAK 1980 is�krar programıdır.
7) 1980 is�krar programında Kamu kesiminin 
küçültülmesi Faizlerin yüksel�lmesi, Ücretlerin 
düşürülmesi, Serbest döviz kuru gibi kararlardır.
8) Net hata ve noksan: Ödemeler dengesinde nereden 
sağlandığı ya da nereye ödendiği bilinmeyen döviz gider 



ve geliridir.
9) Enflasyonla mücadele programında nominal çıpa 
olarak Döviz Kuru kullanılmış�r.
10) İthal ikameci sanayileşme poli�kasının belirleyici 
özelliği Yurt içi talebe dönük üre�m ve is�hdamdır.
11) 1980 yılına kadar uygulanmış�r. 24 Ocak 1980 
kararları alınmış�r
12) 1980 kararlarının prensip edindiği temel yaklaşım 
MONETARİST yaklaşımdır.
13) 1980 kararlarında amaç Yurt içi talebi azaltmak�r.
Döviz kurunun piyasada kendiliğinden belirlenmesine 
SERBEST DÖVİZ KURU denir.
14) 1994 yılında uygulamaya konulan program 5 NİSAN 
is�krar programıdır.
15) 2000 yılında Enflasyonla mücadele programı 
uygulanmış�r.
16) Görev zararı siyasi otorite tara�ndan KİT e verilen 
görevler ya da bu teşebbüslerin üre�ği mal ve hizmet 
fiyatlarının maliye�n al�nda belirlenmesinden ötürü 
meydana gelen zarardır.
17) Yaşadığımız son küresel kriz 2008 de meydana 
gelmiş�r.
18) 1970 lere damgasını vuran ülke dışında meydana 
gelen temek is�krarsızlık Petrol Krizidir.
19) Serbest döviz kurunun benimsenmesinin nedeni: 
Yurt içindeki resmi ve karaborsa fiyatlar arasındaki farkı 
azaltmak yurt dışında çalışan işçilerin döviz gelirlerini 
ar�rmak döviz geliri elde etmek ihraca� ar�rmak�r.
Yerli para yerine yabancı paranın kullanılmasına 
DOLARİZASYON denir.
20) 2001 yılında uygulamaya konulan güçlü ekonomiye 



geçiş programı sayesinde 2006 yılında enflasyon 
hedeflerine geçilmiş 2009 da enflasyon % 6 lara kadar 
inmiş�r.
21) 1980 sonlarına doğru ihracat artmış fakat ekonomik 
göstergeler sürekli bozulmuş enflasyon artmış iç ve dış 
borçlar artmış işsizlik artmış�r. 
22) 2000 yılında Enflasyonla mücadele programına göre 
3 yıl içinde enflasyon % 5 e düşürülmek istenmiş�r. 
23) Güçlü ekonomiye geçiş programının amacı mali 
disiplin, fiyat is�krarı, is�krarlı büyüme, yapısal 
dönüşüm sağlamak�r. Faiz dışı fazla yara�larak borç 
yükünün hafifle�lmesi amaçlanmış�r.
24) 2008 kriziyle birlikte Türkiye de ekonomi daralmış 
faiz dışı fazla azalmış sermaye çıkışı yaşanmış�r.
25) Güçlü ekonomiye geçiş programında dış dengeyi 
sağlamak için Dalgalı döviz kur sistemi seçilmiş�r.
26) Türkiye de planlı kalkınma 1963 te başlamış�r.
27) Para poli�kasında nihai hedef olan fiyat is�krarına 
ulaşabilmek amacıyla ara hedef olarak kullanılan para 
arzı ve döviz kuru gibi Nominal değişkenler NOMİNAL 
ÇIPA dır.
28) Yurt içi talebe yönelik olarak yapılan üre�mle 
büyümenin sağlandığı ve kamu ya�rımları ile bu sürecin 
desteklendiği poli�ka İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME 
POLİTİKASI dır.
29) 1980 lerde ihraca�n artmasına neden olan baş 
sebep PARASAL DESTEKLER dir.
30) Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerde bazı 
güneydoğu asya ülkelerinde 2. Dünya savaşı sonrasında 
elde edilen yüksek büyümede BEŞERİ SERMAYE 



HARCAMASI nın payı yüksek�r.
2. ÜNİTE

1) EKONOMİK BÜYÜME : Bir ekonomide reel gayri safi 
milli hasıladaki (GSMH) ar�ş�r, bir ekonomide üre�m 
faktörlerinin artması veya sahip olunan kaynakların tam 
is�hdam ile milli gelirin ve kişi başına gelirin yükselmesi 
anlamına gelir.
2) Ekonomik Kalkınma: Geri kalmış ekonomide köklü 
yapısal değişim ve dönüşümü ifade eder.
3) Okun Kuralı: Belli gelişme haddinde ne oranda 
is�hdam ar�şı sağlanabileceği amprik olarak ifade den 
kuraldır. Kısaca ekonomik gelişme büyüme ile is�hdam 
arasındaki ilişkiyi gösterir.
4) EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Potansiyel Büyüme Oranı  - Büyüme Aralığı – Ekonomik 
Büyüme Oranı – Nominal Büyüme Oranı  - Reel Büyüme 
Oranı –Kişi Başına Büyüme Oranı 
5) EKONOMİK BÜYÜMEYİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 
6)  Kapalı Ekonomide Büyüme Dinamikleri
7) Harrod –Domar Modeli : Büyüme emek ve sermaye 
faktörleriyle açıklanmaktadır.
8) Keynes: Gelir ar�şının talep yaratarak ekonomik 
büyümeyi sağlayacağını savunmuştur.
9) Neoklasik Model: Emek ve sermaye faktörlerinin  
birbirleriyle ikame edilebilir olduğun u savunmuştur. 
Ana kısı� tasarruf eksiğidir.
10) Açık Ekonomide Büyüme Dinamikleri:
Ekonomik Büyüme unsurları üzerinde maliye poli�kası 
araçlarının etkileri 
Vergileri Etkiler – Kamu Harcamalarını Etkiler.



11) Fiyat değişimlerini de kapsayarak hesaplanan 
büyüme oranına Nominal Büyüme Oranı denir.
12) Nicel Ekonomik gelişmeler ile birlikte sosyal 
göstergelerdeki gelişmeleri kapsayan iyileşme sürecine 
NİTEL İyileşme denir.
13) Bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile ele edildiğini 
ifade eden katsayı SERMAYE HASILA KATSAYISI dır.
14) Harcama vergisi sistemi tasarrufların vergileme 
dışında kalarak teşvik edilmesidir. Bu sistemin son 
temsilcisi KALDOR dur.
Ya�rım maliye�nin bir kısmının belli yıllara yayılmış bir 
şekilde gelirden indirilmesine YATIRIM İNDİRİMİ denir.
15) Oto finansman işletme karlarının eskiye göre daha 
hafifi vergilendirilmesi ve karların şidde�e 
bırakılmasıyla uygulanan yöntemdir.
16) Bir ekonomide potansiyel büyüme haddi ile fiili 
büyüme haddi arasında yer alan kısma BÜYÜME 
ARALIĞI denir.
17) Ortalama vergi yükünün emek arzını ar�rması 
durumuna Verginin gelir etkisi denir.
18) Vergilerin emek gücü arzı üzerindeki etkileri İKAME 
ve GELİR etkileridir.
19) Verginin ikame etkisi marjinal vergi hadlerinin emek 
arzını düşürme etkisine denir.
20) Okun kuralı Ekonomik Gelişme ve İs�hdam 
arasındaki ilişkidir.
21) Belli bir yılda üre�len gelirin ülke nüfusuna 
bölünmesiyle hesaplanan kavram MİLLİ GELİR dir.
22) Gayri safi milli gelirden yıpranma ve aşınma payları 
çıkar�ldıktan sonra kalan değere SAFİ MİLLİ GELİR 
denir.



23) İlk yılda bütün amor�sman giderlerini gelirden 
indirme yöntemine ANİ AMORTİSMAN denir.
24) Sosyal Gelişmişlik Ölçütü: Bir ülkenin sağlık eği�m 
çocuk ölüm oranları şehirleşme veya kişi başına düşen 
TV otomobil gibi araçların kullanımı gibi göstergelerle 
ifade edilmesidir.
25) Uluslararası ilişkilerde ekonomik büyüme ile siyasi 
ve güç ilişkileri doğru oran�lıdır. Dolayısıyla gelişmiş 
ülke hakim siyasal aktördür.
26) Bir dönemde elde edilen ekonomik kaynakların 
mevcut kaynaklara oranına Ekonomik Büyüme Oranı 
denir.
27) Kaynağı hangi ülkede olursa olsun milli sınırlar 
içinde elde edilen gelirler toplamına YURT İÇİ GELİR 
denir.
28) Teknolojinin devreye sokulması ile iş gücü ve 
sermayenin verimliliğinin ar�rılması ve bu sayede daha 
yüksek gelir seviyesine ulaşılmasına İÇSEL BÜYÜME 
MODELİ denir.
29) Çevre konusu bireysel faydanın bireysel faaliye�en 
yüksek olmasından ötürü  ihmal edilen bir konudur.
Bir toplumun üre�m ve tüke�m faaliyetlerini gösterdiği 
alana PİYASA denir.
30) Doğal kaynakların kaybı ve çevre kirliliği büyümenin 
sosyal  maliyetler arasındadır.
31) Potansiyel büyüme oranı Kısa dönem yaklaşımıdır.
Büyüme aralığı bir ekonomide potansiyel büyüme haddi 
ve fiili büyüme haddi arasındaki aralık�r.
32) Diğer faktörlerin sabit olduğu şartlarda sermaye 
verimliliğin büyüme trendi azalan verimler yasasına 



uygun bir şekilde gelişir.
33) Yurt içi nominal gelirden milli reel gelire geçilirken 
Yurt dışına yapılan faktör geliri transferi  ve enflasyon 
hesaplanır.
34) Hardor Domar büyüme modeli ile Solow modeli 
arasındaki temel fark Solow modeli teknolojik 
gelişmeleri  önemser.
35) Neoklasik büyüme modelinin ana kısı� TASARRUF 
EKSİĞİ dir.
36) Emek arzının ar�rılabilmesi amacıyla gelir 
vergisinin GELİR ETKİSİ öne çıkar.
37) Özel tasarrufları teşvik amacıyla Düşük marjinal 
oranlı gelir vergisi, Yüksek marjinal oranlı gelir vergisi 
tercih edilir.
38) Diğer girdilerin sabit olduğu koşulda sermaye 
verimliliğinin büyüme trendi Azalan Verimler Yasasına 
uygun olarak gelişir.
39) Çevre konusu bireysel yararın bireysel maliye�en 
büyük olduğu içim ihmal edilen bir konudur.

3. ÜNİTE

1) Ekonomik kalkınma : Ekonomide yapısal dönüşüm 
nedeniyle verimlilikte ve üre�m kapasitesinde ortaya 
çıkan yükselişin soysal siyasal ve kültürel gelişmeyi 
besleyerek insanların yaşam standardını yükseltmesidir.
2) Beşeri Sermaye: Kişisel bilgi beceri yetenek ve 
tecrübelere dayalı üre�m kapasitesidir.
3) 2. Dünya savaşından sonra 1950-1970 li yılların 



ortasına kadar hakim olan görüş Planlamaya Dayalı 
Görüş tür.
4) İkili yapı modeli gelişmekte olan ülkelerde geleneksel 
tarım kesimi ve modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiyi 
açıklayan modeldir.
5) Bütçe siyasal bir karardır.
6) Bir ülkede üre�m seviyesinde sahip olunan vergi 
sistemi ile toplanabilecek vergi miktarına VERGİ 
KAPASİTESİ denir.
7) Gelişmekte olan ülkelerin ya�rımcılar için çekici olan 
finansal piyasalarını ifade eden kavrama yükselen 
piyasalar adı verilir.
8) Dünya bankası gelir düzeyi tanımında kişi başına 
düşen gelir 1000 Doların al�ndakiler düşük gelir 
grubundadır. 1000-3700 Dolar arası Orta Gelir 
gurubudur. 3700-11500 Dolar Orta Üst gelir gurubudur. 
11500 Dolar üstü Yüksek gelir gurubudur.
9) Kişinin beslenme giyim barınma gibi temel  
ih�yaçlarını karşılayabilmek için lazım olan miktar 
YOKSULLUK SINIRI dır.
10) Vergi dairesinin vergi toplama mükellefin vergi 
ödeme çabaları ne�cesinde vergi kapasitesinin 
kullanılabilen kısmına VERGİ GAYRETİ denir.
11) Toplam kamu gelirleri ile ya�rım dışındaki kamu 
gelirleri arasındaki farka KAMU TASARRUFU denir.
12) Mevcut sermaye ile ne kadar üre�m yapılabileceğini 
ifade eden katsayı SERMAYE / HASILA KATSAYISI dır.
13) İs�krarsızlık yaratan etkilerin yok edilmesi  yada 
hafifle�lmesi için kısa vadeli sermaye hareketleri veya 
sıcak para olarak isimlendirilen finansal hareketler 



üzerinden alınacak düşük oranlı vergiye TOBİN VERGİSİ 
denir.
14) Yabancı ya�rımcılar için daha fazla olanak sağlayan 
bu ya�rımlara daha cazip görülen ülkelere YÜKSELEN 
PİYASALAR denir.
15) Bir ülkenin zenginleşmesiyle birlikte o ülkedeki 
toplumun yaşam standardının yükselmesine EKONOMİK 
KALKINMA denir.
16) Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen gelir 
düşük tasarrufları yetersiz sermaye birikimi yavaş,  gizli 
işsizlik yaygın, nüfus ar�ş hızı yüksek üre�m yapısı tarım 
ağırlıklı eği�m düşük gelir adaletsizliği yüksek olur.
17) Kalkınma sürecini 1950 li yıllarda çözmeye çalışan 
ikili yapı modelini geliş�ren LEWİS �r.
18) Bütçe süresi Devle�n hangi hizmetlere ne kadar 
sunacağı bu hizmetler için ne kadar harcama yapacağı 
hangi kaynaktan ne kadar vergi toplayacağı nereye 
borçlanacağını belirler.
19) Veri üre�m kapasitesinde üre�m düzeyi  / Sermaye 
hasıla oranına bağlıdır.
20) Üre�m maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri 
yüklerin hafifle�lmesi ile büyümenin hızlanacağı ve 
beklendiğinin tersine vergi gelirlerinin yükseleceğini 
savunan yaklaşım Arz yanlı yaklaşımdır.
21) Ekonomik kalkınmayla yaşam standartlarının 
artması doğrudan ilişkilidir.
22) Kalkınmacı devlet anlayışı devle�n finansal 
kaynakları stratejik sanayi alanlarına tahsis etmesiyle 
hızlı gelişeceğini savunur.
23) Kamu tasarrufu toplam kamu gelirleri ile ya�rım 



dışındaki kamu giderleri arasındaki fark�r.
24) Sa�n alma gücü paritesi 1 Doların farklı ülkelerde 
sa�n alabileceği mal ve hizmet miktarlarını farklı 
olabileceğini ifade eder.
25) Gelişmekte olan ülkelerde toplanması daha kolay 
olan Dolaylı Vergi payları yüksek�r.
26) Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik düzeyi düşük 
olduğundan tasarrufların verimli  ya�rımlara 
dönüşebilmesi  için tasarruflarla birlikte YABANCI 
TASARRUFLAR haya� öneme sahip�r.
27) İkili yapı modelinde yer alan 2 kesim Geleneksel 
Tarım Sektörü ve Modern sanayi sektörüdür.
28) Bir ekonomide veri üre�m düzeyinde ve mevcut 
vergi sistemi ile toplanabilecek vergi miktarı kavramına 
VERGİ KAPASİTESİ denir.

4. ÜNİTE

1) Ekonomik Büyüme : Üre�m olanaklarının artması 
ne�cesinde milli gelirin yükselmesi yani kişi başı gelirin 
artmasına denir.
2) İnsani Gelişme Göstergesi : Ülkelerde izlenen yaşam 
süresi okur yazar oranı ile yaşam kalitesi ögelerini 
kapsayan bir ölçüm türüdür.
3) 1923-1929 dönemi liberal poli�kalar içeren özel 
sermaye birikimine katkı yapan bir dönemi ifade eder.
4) Türkiye de 1934 yılında 1. Sanayi planı uygulamasıyla 
devletçilik başla�lmış�r.
5) Türkiye Marshall Yardımını 1950-1960 yıllarında 
almış�r.



6) Türkiye de 1960 yılında Devlet Planlama Teşkila�nın 
kurulmasıyla birlikte 5 Yıllık Plan ve Program dönemine 
girmiş�r.
7) Türkiye 1980 sonrası döneminde ekonominin 
İhracata dayalı, liberal , parasalcı (Monaterist) 
poli�kalara yönelmiş�r.
8) Üre�len milli gelirden kamusal amaçlara tahsil 
edilmek için kullanılan fonlara SOSYAL TASARRUF FONU 
denir.
9) Ekonomik kalkınma ölçütlerinde şehirleşme, Okuma 
Yazma  oranı Bebek ölüm oranları Ortalama yaşam 
beklen�si, Ekonomik verimliliğin artması , gibi sosyal ve 
ekonomik ölçütlerle ifade edilir.
10) Türkiye de 1934 yılında 1 sanayi planı uygulamasıyla 
devletçilik başlamış ve ETİBANK SÜMERBANK gibi 
kuruluşlar kurulmuştur.
11) 1nci 5 yıllık kalkınma planı 1963-1967 yılları 
arasında gerçekleşmiş�r.
12) 1970 lerde yaşanan Kıbrıs olayları ABD Ambargosu 
ve petrol krizlerinin verdiği sıkın�lar sebebiyle 4ncü 
kalkınma planı yarım kalmış�r.  
13) 2001 kriziyle birlikte güçlü ekonomiye geçiş 
programı başla�lmış ve dalgalı döviz kuru tercih 
edilmiş�r. Maliye poli�kası açısından faiz dışı fazla 
benimsenmiş�r.
14) Milli gelirin ne kadarının kalkınma için kullanılacağı 
kararı TOPLAM VERGİ YÜKÜ ile cevaplandırılır.
15) 1923 İzmir ik�sat Kongresinde alınan kararlar aşar 
vergisi kaldırıldı, toprak ağalarına im�yaz verildi, tüccar 
ve özel kesime kredi tahsis edildi, işçilere yönelik 



kararlar alındı.
16) Birinci sanayi planı 1934 de 2. Sanayi planı 1936 da 
uygulamaya konmuştur.
17) 1960 lı yıllardan sonra başlayan planlama 
döneminde yeteri kadar kaynak bulunamaması 
nedeniyle beklenen başarı sağlanamamış�r.
18) 1nci 5 yıllık kalkınma planı Harrod-Domar büyüme 
modeline dayanır 1963-1967 yılları arasını kapsar. Dış 
kaynaklara gerek duyulmuş , Devlet müdahalesiyle 
korumacı ve ithal ikameci bir plandır.
19) İthal ikameci poli�kalarda gelişememenin ve 1979 
yılında yaşanan olağanüstü döviz krizinin en önemli 
nedeni PATENT ANLAŞMALARI dır.
20) Türkiye de 2000 yılında IMF ile Stand – by anlaşması 
yapıldı ana hedef borçların sürdürülebildiği ve 
enflasyonun kontrol al�na alınmasıdır. Para 
programında döviz çıpası uygulanmış ve enflasyon 
denetlenmeye çalışılmış bu programa ENFLASYONLA 
MÜCEDELE PROGRAMI denmiş�r.
21) PPBS aşamasında ilk aşaması olan planlama aşaması 
fiziksel yapılır.
22) Ekonomik kalkınma ile Ekonomik büyüme arasındaki 
en temel fark YAŞAM STANDARDI dır.
23) İnsani gelişme göstergesi daha çok sosyal ve kültürel 
göstergeleri içerdiği için ekonomik olarak sadece kişi 
başı gelir ile kesişir.
24) Çoğu gelişmekte olan ülkeler 1960-1970 li yıllarda 
TİNBERG tara�ndan geliş�rilmiş olan Planlama ve Girdi 
Çık� Yöntemini kullanmış�r.
25) Devletçilik döneminde güdülen sosyal amaçları 



Kamu kuruluşlarının kuruluş yeri seçiminde güdülen 
uygulamalarda görebiliriz.
26) Türkiye 1958 yılında ağır bir borç batağına 
sağlanmış ve borçlarını uzun vadeye yaymak için 
KONSOLİDASYON/MORATORYUM ilan etmiş.
27) 3ncü 5 yıllık Kalkınma Planında verimlilik kavramı 
ortaya a�lmış fakat  güçlü bir bilim ve teknoloji 
programı geliş�rememiş�r.
28) 1980 sonrası döneminde Hazinenin merkez 
bankasından borçlanmasına sınırlama ge�rilmiş.
29) Hazinenin bankalar sistemine borçlanmaya 
gitmesinden faizler yükseltmiş ülkeye iç ve dış kaynaklı 
döviz girişine sebep olmuştur. SICAK PARA operasyonu 
yapılmış�r.
30) 1927 yılında 15 yıllık süreyle kabul edilen kanun 
TEŞVİKİ SANAYİ KANUNU dur.
31) 1923-1929 İLK UÇAK SANAYİ kuruluşudur.
32) 1960 askeri müdahalesiyle 1950-1958 dönemi 
MOTARYUM ile sonlanmış�r.
33) 1930 ları kapsayan DEVLETÇİLİK DÖNEMİNDE  
poli�kalar nispi olarak ağırlıklıdır.
34) Üre�len milli gelirden kamu amaçlarına tahsil edilen 
fonlara SOSYAL TASARRUF FONU denir.
35) Marshall planının devreye girmesiyle DEVLETÇİLİK 
anlayışı terk edildi.
36) Planlanan dönemde istenen başarının 
sağlanamaması YETERLİ KAYNAK 
BULUNAMAMASINDANDIR.
37) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 1960 yılında 
kurulmuştur.



38) TÜRKİYE MISIR AZERBAYCAN VE HİNDİSTAN gibi 
ülkeler için EKONOMİK KALKINMA kavramı 
kullanılmaktadır.
39) ABD – AB- JAPONYA gibi ülkeler için EKONOMİK 
BÜYÜME kavramı kullanılmaktadır.
40) Türkiye nin kişi başı gelir ölçütünde 57. Ortalama 
okullaşma yılı ölçeğinde 112. Sırada olması Ekonomik 
gelişmenin sosyal gelişmeyi sağlayamadığını gösterir.
Bir ekonomide gelir dağılımı bozulup sosyal amaçlar 
piyasa kurallarına terk edilince Sosyal hedefler 
ekonomik amaçların gerisinde kalır.

ÇIKMIŞ SORULAR

1 ) 1980 öncesi uygulanan sanayileşme poli�kasının 
temel belirleyici özelliği İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME.
2) 24 OCAK 1980 kararlarından biri olan faiz oranının 
yüksel�lmesindeki amaç TASARRUFLARI YÜKSEK 
TUTMAK- TÜKETİM EĞİLİMİNİ AZALTMAK – 
ENFLASYONU DÜŞÜRMEK – ATIL KALMIŞ KAYNAKLARI 
BANKALARA ÇEKMEKTİR.
3) 24 OCAK 1980 kararlarında yer alan serbest döviz 
kuru yüksek faiz oranları ücretlerin düşürülmesi talep 
daral�cı poli�kanın izlenmesinin tek sebebi İHRACATIN 
ARTTIRILMASIDIR.
4) Güçlü ekonomiye geçiş programında maliye 
poli�kasının temel bileşeni FAİZ DIŞI FAZLA dır.
5) Enflasyonla mücadelede nominal çıpa olarak DÖVİZ 
KURU kullanılmış�r.
6) Bir ekonomide reel gayrisafi milli hasıladaki ar�şa 



EKONOMİK BÜYÜME denir.
7) HARCAMA VERGİSİ sisteminde tasarrufların 
vergileme dışında kalarak teşvik edilmesidir. Bu 
sistemin son temsilcisi KALDOR dur.
8) Marjinal vergi hadlerinin emek arzını düşürme 
etkisine VERGİNİN İKAME ETKİSİ denir.
9) Gayri safi milli gelirden yıpranma ve aşınma payları 
çıkar�ldıktan sonra kalan değere SAFİ MİLLİ GELİR 
denir.
10)İs�krarlı denge şar� Harrod-Domar büyüme 
modelinde ÜRETİM FAKTÖRLERİ ARTIŞ HIZLARININ EŞİT 
OLDUĞU KOŞULDA meydana gelir.
11) Bireyin kişisel beceri ve yeteneklerine dayana 
üre�m kapasitesine BEŞERİ SERMAYE denir.
12)Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel tarım ve 
modern sanayi kesimi arasındaki ilişkiye İKİLİ YAPI 
MODELİ denir.
13) 1980 lerde en etkili kalkınma poli�kası ile aynı 
anlamda kullanılan piyasa aksaklıklarını yok ederek 
ekonominin arz yönünü güçlendirmeyi amaçlayan 
kalkınma stratejisine YAPISAL UYUM denir.
14) Yabancı ya�rımlar için daha fazla olanak sağlayan ve 
bu ya�rımlara daha cazip görülen ülkelere  YÜKSELEN 
PİYASALAR denir.
15) 1 Doların farklı ülkelerde sa�n alabileceği mal ve 
hizmet miktarının farklı olabileceği ile ifade edilen 
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ dir.
16) Türkiye de 1nci Sanayi planı 1934 te uygulanmaya 
konulmuştur.
17) 1923 İzmir İk�sat kongresinde AŞAR VERGİSİ 



KALDIRILMIŞTIR-
18) İthal ikameci poli�kalarda gelişmenin ve 1979 
yılında yaşanan olağanüstü döviz krizinin en önemli 
nedeni PATENT ANLAŞMALARI dır.
19) 1980 sonrası dönemde sıcak para akımı HAZİNENİN 
BANKALAR SİSTEMİNDEN BORÇLANMASI VE FAİZLERİ 
ARTMASIYLA OMUŞTUR.
20) 1923-1929 Atatürk dönemi ekonomik özellikleri İLK 
UÇAK SANAYİ – İZMİR İKTİSAT KONGRESİ – TEŞVİK-İ 
SANAYİ KANUNU - %10,9 LUK MİLLİ GELİR SEVİYESİDİR.
21) Devle�n finansal kaynakları stratejik sanayi 
sektörlerine tahsis etmesi ile hızlı gelişmenin 
sağlanabileceği görüş hangisidir. KALKINMACI DEVLET 
TEORİSİ
22) 2. Dünya savaşından 1970 lere kadar olan dönemde 
hakim olan kalkınma öğeleri nedir. İTHAL İKAMESİ 
PLANLAMA KAMU MÜDAHALESİ KAMU YATIRIMLARI 
(Serbest Döviz Kuru değildir.)
23) Büyüme ile kalkınma arasındaki temel fark nedir. 
YAŞAM STANDARDI.
24) İnsani gelişme göstergesi ile ekonomik büyüme 
hangi ölçü�e kesişir. FERT BAŞINA GELİR.
25) Planlama dönemlerinde iç tasarruf yetersizliği nasıl 
giderilir. DIŞ TASARRUFA BAŞVURULARAK.
26) Gelir vergisinin bireyin harcama ve tasarrufu 
üzerindeki etkisi nasıl belirlenir. MARJİNA TÜKETİM 
EĞİLİMİ İLE.
27) İthal ikameci poli�k uygulamalarında 
gelişememenin en önemli nedeni nedir. PATENT 
ANLAŞMALARI.



28) Devalüasyonun dış �caret dengesi üzerindeki kısa 
dönem etkisine ilişkin olarak hangisi doğrudur. DIŞ 
TİCARET AÇIĞINI AZALTIR.
29) Türkiye de 2000 yılında döviz kurunun nominal çıpa 
olarak kullanılarak uygulanan is�krar poli�kası 
hangisidir. ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI.  
30) Hangisi Kaldor �pi harcama vergilemesi sistemidir. 
HARCAMALARIN BEYAN EDİLDİĞİ VERGİ.
31) Ekonomik büyüme ile uluslararası ilişkiler arasında 
nasıl bir ilişki bulunur. GELİŞMİŞ ÜLKE HAKİM SİYASAL 
AKTÖR OLUR. 
32) Gayrisafi ulusal gelirden safi ulusal gelire ulaşmak 
için hangi işlem yapılır. YIPRANMA VE AŞINMA 
İNDİRİMİ.
33) 2008 Küresel krizi sonrasında Türkiye de bütçe 
dengesi nasıl etkilenmiş�r. FAİZ DIŞI FAZLA AZALMIŞTIR.
34) Sıcak para akımı hangi süreçte başlamış�r. 
HAZİNENİN BANKALAR SİSTEMİNE BORÇLANARAK 
FAİZLERİ YÜKSELTMESİYLE. 
35) Beş yıllık planlar nasıl bir ekonomik denge 
öngörmüştür. TARIM VE SANAYİ ARASINDA DENGELİ 
KALKINMA.
 36) 1980 öncesinde uygulanan ithal ikameci 
sanayileşme poli�kasının belirleyici özelliği hangisidir. 
YURTİÇİ TALEBE YÖNELİK ÜRETİM.
 37) Artan oranlı bir vergi tarifesinin geçerli olması 
halinde gelir dağılımının yapısına göre ortaya 
çıkabilecek sonuçlar açısında hangisi dorudur. GELİR 
DAĞILIMI EŞİTSİZ İSE DAHA FAZLA VERGİ TOPLANIR.
38) Harrod – Domar büyüme modelinde is�krarlı denge 



nasıl oluşur. EMEK-SERMAYE ARTIŞ HIZLARININ EŞİT 
OLDUĞU KOŞULDA.
39) 24 Ocak 1980 is�krar poli�kasının dayandığı temel 
yaklaşım hangisidir. PARASALCI YAKLAŞIM
40) Türkiye de 1980 lerden sonra uygulanmış olan 
büyüme poli�kası hangisidir. İHRACATA DAYALI 
BÜYÜME POLİTİKASI.
41) Hangisi 5 Nisan Kararlarının temel hedeflerindendir. 
ENFLASYONU DÜŞÜRMEK – TÜRK LİRASINA İSTİKRAR 
SAĞLAMAK – İHRACATI ARTTIRMAK  - EKONOMİK VE 
SOSYAL KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TEMELE 
OTURTMAK. ( İthal ikameci kalkınmayı sağlamak 
değildir)
42) Güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde dış 
dengenin sağlanması için alınan başlıca tedbir nedir. 
DALGALI KUR REJİMİ. 
43) Güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde 
uygulanan tedbirler nedir. DALGALI DÖVİZ KURU – FAİZ 
DIŞI BÜTÇE FAZLASI – BANKACILIK SİSTEMİNİN YENİDEN 
YAPILANDIRLMASI – KAMUSAL FİNANSMAN DENGESİNİ 
GÜÇLENDİRMEK ( Nominal çapa değildir.)
44) Türkiye ekonomisinde 1980 li yıllardan sonra ortaya 
çıkan krizlerin temel nedeni nedir. BÜYÜK KAMU 
AÇIKLARI.
45) Marjinal vergi oranlarının emek arzını kısma etkisine 
ne denir. VERGİNİN İKAME ETKİSİ. 
46) Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesine 
ne ad verilir. VERGİNİN GELİR ETKİSİ.
47) Hangisi Özel tasarrufları ar�rmak için alınabilecek 
temel vergi önlemlerinden birisidir. YATIRIM 



İNDİRİMLERİ.
48)Bir ekonomide veri üre�m faktörleri ve teknoloji 
koşulunda tam is�hdam ve tam kullanım ile belirli bir 
zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme 
oranına ne denir. POTANSİYEL BÜYÜME ORANI.
49) Aynı emek ve sermaye birikimlerine  sahip olan 
ülkelerin farklı büyüme gerçekleş�rmesini açıklayan 
model hangisidir. İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ.
50) Toplam kamu gelirleri ile ya�rım dışındaki kamu 
gelirleri arasındaki farka ne denir. KAMU TASARRUFU.
51) İs�krarsızlık yaratan etkilerin hafifle�lmesi amacıyla 
kısa vadeli sermaye hareketleri yada sıcak para olarak 
adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınması 
önerilen vergi türü nedir. TOBİN VERGİSİ.
52) Hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden 
değildir. NÜFUS ARTIŞI DÜŞÜKTÜR. 
53) Hangisi gelişmekte olan ülkelerin kamu gelirlerinin 
özelliklerinden biri değildir. VERGİ GELİRLERİ İÇİNDE 
DOLAYLI VERGİLERİN PAYI DAHA DÜŞÜKTÜR. 
54) 1980 lerden i�baren uygulanan ve piyasa 
aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tara�nı 
güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma stratejisi hangisidir. 
YAPISAL UYUM
55) Üre�len milli gelirden kamusal amaçlara tahsis 
edilen fonlara ne denir. SOSYAL TASARRUF ORANI
56) Hangisi Türkiye de 1980 sonrasında uygulanan 
ekonomik poli�kalardan değildir. İÇ TALEBİN 
ARTTIRILMASI.
57) Türkiye Cumhuriye� nin 1923-1929 döneminde 
uyguladığı ekonomi poli�kası LİBERAL  



58) Türkiye de Planlama Programlama Sistemi (PPBS) 
hangi gelişmeyle uygulanmaya başlamış�r. DEVLET 
PLANLAMA TEŞKİLATINI KURULMASI
59) Türkiye de hangi yıldan i�baren devle�n 
ekonomideki rolünün azal�lması görüşü çerçevesinde 
kamu ya�rım harcamaları azal�lmaya başlanmış�r. 
1980
60)  Siyasi otorite tara�ndan kamu ik�sadi 
teşebbüslerine verilen görevler veya teşebbüslerin 
üre�ği mal ve hizmet fiyatlarının maliye�n al�nda 
belirmesi sonucu ortaya çıkan zarar nedir. GÖREV 
ZARARI
61) Doğrudan enflasyon hedeflemesinden çok bazı ara 
hedefler üzerinden fiyat is�krarını sağlamaya yönelik 
olan uygulama nedir. NOMİNAL ÇIPA
62) Türkiye de planlı kalkınma uygulaması hangi yıldan 
i�baren uygulamaya konmuştur. 1963
63) Ödemeler dengesinde nereden sağlandığı veya 
nereye ödendiği bilinmeyen döviz gelir ve giderlerine ne 
ad verilir. NET HATA VE NOKSAN.
64) 1994 yılının başlarında giderek derinleşen ekonomik 
sorunlar ile % 100 ün üzerine çıkan enflasyon 
sonucunda uygulamaya konulan is�krar programı nedir. 
5 NİSAN PROGRAMI.
65) Sosyal göstergelerdeki gelişmeleri ifade eden 
iyileşme kavramı hangisidir. NİTEL
66) Gayrisafi milli gelirden hangi değer düşürülürse safi 
milli gelire ulaşılır. AMORTİSMAN.
67) Marjinal vergi oranlarının bireyine emek arzının 
kısmına ne ad verilir. İKAME ETKİSİ



68) Bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile gerçekleş�ğini 
gösteren kat sayıya ne denir. SERMAYE / HASILA KAT 
SAYISI
69) Üre�m faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları 
çerçevesinde oluşan değişimle verimliliğinin ar�rılarak 
daha yüksek gelir düzeyine ulaşması olgusunu açıklayan 
model nedir. İÇSEL BÜYÜME MODELİ
70) Hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerindendir. 
KİŞİ BAŞI GELİR DÜZEYİ DÜŞÜKTÜR – TASARRUFLARI 
DÜŞÜK VE SERMAYE BİRİKİMLERİ YAVAŞTIR GELİR 
DAĞILIMI ADALETSİZDİR  - SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
MİKTARI VE KALİTESİ DÜŞÜKTÜR  ( Üre�m yapıları 
hizmet ağırlıklıdır yanlış)
71) Gelişme sürecinin ilk aşamalarında hem yapısal 
nedenlerle hem de sermaye birikimi ih�yacı nedeniyle 
gelir dağılımının bozulacağını gelişmenin ileri 
aşamalarında gelir dağılımının düzelmeye başlayacağını 
ileri süren görüş. KUZNEST HİPOTEZİ dir.
72) Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplaması ve 
mükelleflerinin vergi ödemesi çabaları sonucunda vergi 
kapasitesinin kullanılabilen bölümüne VERGİ GAYRETİ 
denir.
73) Üre�m maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri 
yüklerin hafifle�lmesi ile büyümenin hızlanacağı ve 
beklendiğinin aksine vergi gelirinin artacağını savunan 
görüş nedir. ARZ YANLI EKONOMİK YAKLAŞIMI.
74) ABD nin 2. Dünya savaşında yıkılmış Avrupa yı ayağa 
kaldırma projesi olarak devreye sokulan yardım planı 
nedir. MARSHALL PLANI.



75) 1958 yılına ağır borçlu olarak ulaşmış Türkiye nin 
alacaklı devletlerle imzaladığı borçlarını uzun vadeye 
atmak (Konsolidasyon/Morotaryum) zorunda kaldığı 
anlaşma hangisidir. PARİS ANLAŞMASI.
76) 1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılan ruhu ve 
uygulaması i�bariyle piyasa kurallarına dayalı ve liberal 
anlayışı yansıtan kanun nedir. TEŞVİK-İ SANAYİ 
KANUNU.
77) Hangisi Türkiye nin 1979 yılında olağanüstü bir döviz 
krizine girmesinin nedenlerindendir. İTHAL İKAMECİ 
MONTAJ POLİTİKASI – KIBRIS OLAYI – ABD AMBARGOSU 
– PETROL ŞOKLARI ( Serbest Döviz Kuru değildir.)
78) 1980 sonrası uygulanan ekonomi poli�kalarında o 
döneme kadar uygulamada olan gider vergisinin yerini 
hangi vergi almış�r KATMA DEĞER VERGİSİ.
79) Kamu bankaları açısından en önemli sorun nedir. 
GÖREV ZARARI.
80) Yurt içinde tüke�mde ih�yaç duyulan malların ithal 
edilmek yerine koruma ve teşvik yoluyla gerekirse girdi 
ithal edilerek yurt içinde üre�lmesinin sağlanmasına 
yönelik poli�kalar bütününe. İTHAL İKAMECİ 
SANAYİLEŞME POLİTİKASI denir.
81) Para poli�kası uygulamasında nihai hedef olan fiyat 
is�krarına ulaşabilme amacıyla ara hedef olarak 
kullanılan para arzı ve döviz kuru gibi nominal 
değişkenlere ne denir. NOMİNAL ÇİPA
82) 24 Ocak kararları doğrultusunda uygulanan temel 
bileşenlerin biri olan döviz kurunun belirlenmesinde 
etkili olan etmen SERBEST PİYASA dır.
83) Türkiye de dışa açık büyüme poli�kasının izlenmeye 



başlandığı yıl hangisidir. 1980
84) Hangisi belirli gelişme oranında is�hdam ar�şı 
sağlanabileceği ampirik olarak belirleyen yöntemdir. 
OKUN KURALI.
85) Kaynağı hangi ülke olursa olsun ulusal sınırlar içinde 
yara�lan gelirlerin toplamına ne ad verilir. YURT İÇİ 
GELİR.
86) Üre�m faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları 
çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğinin 
ar�rılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşılması 
olgusunu açıklayan modeli hangisidir. İÇSEL BÜYÜME 
MODELİ.
87) Marjinal vergi oranlarının bireyin emek arzını kısma 
etkisine ne denir. VERGİNİN İKAME ETKİSİ.
88) Bir ekonominin veri üre�m faktörleri ve teknoloji 
konusunda tam is�hdam ve tam kullanım ile belirli bir 
zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme 
oranına ne denir. POTANSİYEL BÜYÜME ORANI.
89) Dünya bankası tanımlamasına göre yıllık kişi başı 
geliri kaç doların al�ndaki ülkeler düşük gelir gurubuna 
girer. 1.000 Dolar.
90) Ekonomide yapısal dönüşüm sonucu verimlilikte ve 
üre�m kapasitesinde meydana gelen ar�şın sosyal 
siyasal ve kültürel gelişmeyi besleyerek insanların 
yaşam standardını ar�rmasına ne denir. EKONOMİK 
KALKINMA.
91) Bir ekonomide vergi idaresinin vergi toplama ve 
vergi mükelleflerinin vergi ödeme çabaları sonucunda 
belirlenen vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüne 
ne denir. VERGİ GAYRETİ.



92) Üre�m maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri 
yüklerin hafifle�lmesi ile büyümenin hızlanacağı ve 
eklendiğinin aksine vergi gelirlerinin artacağını savunan 
yaklaşım hangisidir. ARZ YANLI EKONOMİK YAKLAŞIM.
93) Türkiye de Devlet Planlama Teşkila�nın DPT 
kurulduğu ve planlı ekonomiye geçişin temellerinin 
a�ldığı yıl kaç�r. 1960
94) Türkiye insani gelişme göstergesinde 2011 yılında 
187  ülke arasında kaçıncı sıradadır. 87. SIRADA.
95) Türkiye Mısır Azerbaycan Hindistan gibi ülkelerin 
ekonomileri ile ilgili  hangi kavram kullanılmaktadır. 
EKONOMİK KALKINMA.
96) İthal ikameci sanayileşme poli�kası Türkiye de kaç 
yılına kadar uygulanmış�r. 1980 YILINA KADAR.
97) Yerli paranın yabancı para karşısında değerinin 
düşmesine ne denir. DEVALÜASYON.
98) 1980 lerde ihraca�n artmasına neden olan baş 
sebep nedir. PARASAL DESTEKLER.
99) Para poli�kası uygulamasına nihai hedef olan fiyat 
is�krarına ulaşabilmek amacıyla ara hedef olarak 
kullanılan para arzı ve döviz kuru gibi nominal 
değişkenlere ne denir NOMİNAL ÇİPA.
100) Nicel ekonomide gelişme ile birlikte sosyal 
göstergelerdeki gelişmeleri ifade eden kavram nedir. 
NİTEL İYİLEŞME.
101) Bir dönemde sağlanan ekonomik kaynakların 
mevcut kaynaklara oranını ifade eden kavram nedir. 
EKONOMİK BÜYÜME ORANI.
102) Bir ekonomide veri üre�m düzeyinde mevcut vergi 
sistemi ile toplanabilecek vergi miktarına ne denir. 



VERGİ KAPASİTESİ.
103) Hangisi devletçilik anlayışının terk edilmesine 
neden olan olaydır. MARSHALL PLANI.
104) Planlama döneminde istenen başarının 
sağlanamaması hangi faktöre bağlıdır. YETERLİ KAYNAK 
BULUNANAMAMASI.
105) Üre�len milli gelirden kamusal amaçlara tahsis 
edilen fonlara ne denir. SOSYAL TASARRUF FONU.




