
 

 

  

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak için 
başbakanlığa bağlı olarak 1960 yılında 
kurulmuştur? 
A) Ziraat Bankası 
B) Türk Tarih Kurumu 
C) Devlet Planlama Teşkilâtı 
D) Devlet Hava Meydanları işletmesi 
E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
 
 
 
2. Türkiye’de ekonomi alanındaki teşvik 
uygulamalarının temel amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İşsizlik oranını düşürmek 
B) Nüfusun niteliğini artırmak 
C) Halkın eğitim seviyesini yükseltmek 
D) Tüketimde yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak 
E) Yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı 
sağlamak 
 
 
 
 
3. Cumhuriyetin ilanından 1970 yılına kadar, en 
hızlı ekonomik kalkınma aşağıdaki dönemlerin 
hangisinde gerçekleştirilmiştir? 
A) 1923 - 1930  
B) 1930 - 1940 
C) 1940 - 1950  
D) 1950 - 1960 
E) 1960 - 1970 
 
 
 
 
4.  
I. Tarım 
II. Hayvancılık 
III. Turizm 
IV. Petrol kimya sanayii 
Türkiye’de yukarıdakilerin hangileri, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında ön planda olan faaliyetlerdir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

5. Türkiye'de 1927 yılında etkin nüfusun % 84'ü 
tarım kesiminde çalışırken, bu oran 2000 yılında % 
48’e düşmüştür. Bu durum ülkemizde tarım dışı 
sektörlerin geliştiğini göstermektedir. Ancak 
tarımsal yatırımlarda artış olmazsa çeşitli zararlar da 
ortaya çıkabilir. 
Bu durumun ortaya çıkaracağı en önemli zarar 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ürün çeşidinin gittikçe azalması 
B) Toprakların erozyonla elden çıkması 
C) Tarım alanlarının otlak hâline getirilmesi 
D) Tarım alanlarının yağışlı bölgelere kaydırılması 
E) Tarım topraklarının sanayi alanına dönüşmesi 
 
 
 
 
6. - 1926 yılında tarımda makineleşmenin 
sağlanması için teşviklerin verilmesi 
- 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması 
- Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi 
olanağının sağlanması 
- 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu ve Gümrük 
Kanunu’nun çıkarılması 
Cumhuriyet döneminde yapılan yukarıdaki 
çalışmaların öncelikli amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Nüfus artış hızının yükseltilmesi 
B) Ekonomik kalkınmanın sağlanması 
C) Dış ülkelerle siyasi ilişkilerin geliştirilmesi 
D) Askerî alanda savunma gücünün artırılması 
E) Ülke dışından gelecek göçlerin teşvik edilmesi 
 
 
 
 
 
7. Türkiye ekonomisinde, son hazırlanan kalkınma 
planının en belirgin özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Dış ticaret hacmini daraltmak 
B) Yabancı sermaye girişini engellemek 
C) Özel sektör yatırımlarını teşvik etmek 
D) Kapalı bir ekonomi anlayışını benimsemek 
E) Kişi başına düşen millî gelir oranını azaltmak 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk beş 
yılında uygulanan ekonomi politikalarından 
biridir? 
A) Devletin ekonomiyi özendirici ve düzenleyici 
olarak etkili olması 
B) Yatırımların azaltılıp, kaynakların daha çok 
savunma amaçlı kullanılması 
C) Ekonomide devletin etkisi azaltılarak, alt yapı 
çalışmalarına önem verilmesi 
D) Ekonominin dışa açılma sürecinin başlaması, 
giderek bölgesel ve küresel etkilere açık hâle 
gelmesi 
E) Ülke sanayinin temelini oluşturacak yatırımların 
gerçekleştirilmesi için karma ekonomi sisteminin 
benimsenmesi  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de uygulanan 
ekonomi politikalarının amaçları arasında 
gösterilemez? 
A) İş olanaklarını artırmak 
B) Siyasi politikaya yön vermek 
C) İstikrarlı kalkınmayı sağlamak 
D) Dengeli gelir dağılımını sağlamak 
E) Doğal ve beşerî kaynakları en iyi şekilde 
kullanmak 
 
 
10. Türkiye’nin gelişmemiş yörelerinde yapılacak 
yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı 
sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır. 
Buna göre, Türkiye’de teşvik uygulamasına alınan 
bir yörede aşağıdaki değişikliklerden hangisinin 
oluşması beklenmez? 
A) İşsizlik oranının azalması 
B) Yöre dışına olan göçlerin azalması 
C) Kişi başına düşen millî gelirin azalması 
D) Sanayi faaliyetlerindeki yatırımların artması 
E) Vergi indirimi, ucuz enerji, arsa temini gibi 
kolaylıkların sağlanması 
 
11. Türkiye’de 1923 -1932 yılları arasında 
uygulanacak ekonomi politikalarına 
aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?  
A) Sivas kongresi  B) Mudanya mütarekesi  
C) Erzurum kongresi  D) İzmir iktisat kongresi  
E) Amasya görüşmeleri 
 

 
12. Ülkemiz içinde mekânsal farklılıklardan dolayı 
her yerin eşit düzeyde gelişmesi mümkün değildir. 
Şartların uygun olduğu alanlar fazla gelişirken uygun 
olmadığı yerler ise az gelişir. Mekânlar arasındaki 
gelişmişlik seviyesinin büyük ölçüde farklılık 
göstermesi çeşitli problemlere neden olur. Bunun 
için ülkemizin gelişmemiş yerlerinde yapılacak 
yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı 
sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır.  
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmemiş 
yerlerinde yatırımları özendirmek amacıyla devlet 
tarafından yapılan uygulamalardan biri değildir?  
A) Vergi indirimi uygulamak  
B) Arsa temini sağlamak  
C) Ucuz enerji sağlamak  
D) İşgücü sağlamak  
E) KDV indirimi yapmak 
 
 
 
13. Türkiye’de 1933 yılında devletin ekonomideki 
etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu 
dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme 
politikasına gidilmiştir.  
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir?  
A) Özel yatırımcıların tarımla uğraşması  
B) Kırsal nüfusun fazla olması  
C) Doğum oranının yüksek olması  
D) Tarımsal verimliliğin düşük olması  
E) Özel sermaye birikiminin yetersiz olması 
 
 
 
 
14. Türkiye’de 1950 - 1960 yılları arasında 
uygulanan ekonomi politikaları doğrultusunda 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?  
A) Ekonomide tarıma önem verilerek özel sektörün 
desteklenmesi  
B) Devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına 
geçilmesi  
C) Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması  
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması  
E) Gümrük Kanunu’nun çıkarılması  
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