TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI ve EKONOMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

1) Türkiye ekonomisinin gelişmesinde çok farklı
sektörlerin etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi daha çok hizmet sektörüyle
ilgili çalışmalardır?
A) Tütün ve çay yetiştirme faaliyetleri
B) Ulaşım ve haberleşme faaliyetleri
C) Demir- çelik endüstrisi ile ilgili çalışmalar
D) Petrol ve kömür arama çalışmaları
E) Buğday ve arpa ekim faaliyetleri

2) Atatürk bir konuşmasında "Ben, ekonomik hayat
denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün
bayındırlık işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru
olmayan bir bütün sayarım." demiştir.
Atatürk’e göre;
I. Sadece belli bir sektörde gelişmek yeterli değildir.
II. Sanayi üretimindeki artış, tarım sektöründe de üretim
artışıyla ekonomiye destek vermelidir.
III. Yol, köprü, tünel, baraj gibi tesislerin inşası ülke
ekonomisine önemli destek sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3) 2010 yılı Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre
Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı şu şekildedir.
Tarım: %7,8
Sanayi: %19,6
Hizmet: %72,6
Buna göre;
I. Hizmet sektöründen elde edilen gelir sanayi ve tarım
sektörlerinin toplamından daha fazladır.
II. Tarımın ekonomiye katkısı hizmet ve sanayi
sektöründen azdır.
III. Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı deniz
ticaretinden elde edilen gelirler sağlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
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4) Türkiye'nin hem üç tarafının denizlerle çevrili
olmasının hem de İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına
sahip olmasının Türkiye ekonomisine katkıları arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Maden çeşitliliğini artırır.
B) Turizm ve ticaret gelirlerini olumlu etkiler.
C) Akarsular üzerinde ulaşım yapılmasını sağlar.
D) Petrol ve doğal gaz ihraç etmesini kolaylaştırır.
E) Yıl içinde dört farklı mevsim yaşanmasını sağlar.

5) Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze
kadar uygulanan ekonomi politikalarının amaçları
arasında;
I. Doğal ve beşeri kaynakları verimli şekilde kullanmak
II. İstihdamı artırarak işsizliği önlemek
III. İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
IV. Tarımda çalışan nüfus oranını artırmak
gibi hedeflerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) II ve III

6) Türkiye'de 1932- 1950 yılları arasındaki dönemde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Karma ekonomi sistemine geçilmesi
B) Sümerbank’ın kurulması
C) I. ve II. beş yıllık sanayi planlarının uygulanması
D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu'nun çıkarılması
E) Teşvik-i Sanayi ve Gümrük Kanunu'nun çıkarılması

7) Türkiye'de 1960 yılından itibaren ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla kalkınma
planlarının uygulanması fikri benimsenmiştir.
Bu amaca bağlı olarak kurulan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT)
B) Milli Güvenlik Konseyi (MGK)
C) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
D) Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
E) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
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8) Türkiye'de 1924, 1927 ve 1951 yıllarında çıkarılan
kanunlarla sanayi yatırımları teşvik edilmiştir. Çeşitli
dönemlerde teşvik politikası uygulamaları devam etmiş
ve 2005 yılında Teşvik Yasası'nın kapsamı genişletilerek
49 il bu yasa kapsamına alınmıştır.
Buna göre bu yasanın asıl amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını azaltmak
B) Madencilik faaliyetlerini ülke geneline yaymak
C) Tarımın milli gelir içindeki payını azaltmak
D) Türkiye'nin savaş gücünü artırarak hakimiyet sahasını
genişletmek
E) Terörle mücadelede farklı siyasi görüşlerin yayılmasını
önlemek

11) Türkiye'de iklimin ya da yeryüzü şekillerinin çeşitlilik
göstermesinin ülkemiz ekonomisine önemli etkileri
vardır.
Buna göre;
I. Tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması
II. Kara yolları ve demir yolları yapım masraflarının fazla
olması
III. Akarsulardan hidroelektrik enerjisi elde edilmesinin
mümkün olması
IV. Su potansiyelinin ülke ihtiyacını karşılaması
gibi durumlardan hangilerinin Türkiye ekonomisine
olumlu etkisi olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) III ve IV

9) Atatürk bir konuşmasında "Yeni Türkiye'mizi layık
olduğu seviyeye eriştirebilmek için mutlaka
ekonomimize birinci derecede ehemmiyet vermek
mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir
ekonomi devresinden başka bir şey değildir." demiştir.
Buna göre Atatürk kendisi hayattayken Türkiye
ekonomisinin canlanması için;
I. Birinci Beş yıllık Sanayi Planının uygulanması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Ziraat Bankası vasıtasıyla çiftçilere kredi imkanının
sağlanması
IV. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
V. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması
gibi çalışmalardan hangilerini gerçekleştirmemiştir?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V

12) Turizme bağlı olarak oluşan iş kolları ülkemiz için
önemli bir gelir kaynağıdır. Bu yolla her yıl ülkemizde
önemli miktarda döviz sağlanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin Türkiye
turizm gelirlerine katkısının daha fazla olduğu
söylenebilir?
A) Ağrı
B) Bingöl
C) Rize
D) Zonguldak E) Antalya

10) Türkiye'de istikrarlı bir biçimde kalkınmayı sağlamak
amacıyla çeşitli politikalar geçmişten günümüze kadar
yürütülmüştür.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi karşısında
gösterilen dönemde yapılmamıştır?
A) Ekonomi ‘de dışa açılma sürecinin başlaması 1983'ten
itibaren
B) Kara yolları, liman, sulama enerji projelerinin hayata
geçirilmesi 1950- 1960 dönemi
C) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kurulması 19231932 dönemi
D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu'nun çıkarılması 19321950 dönemi
E) Devletçilik politikasının uygulanması 1923-1932
dönemi

13) Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin bazı alanlarda
yeterince gelişmemesi daha çok fizikî koşulların elverişsiz
olması ile ilgilidir.
Aşağıdakilerden hangisi buna verilebilecek örneklerden
biridir?
A) Tunceli
B) Samsun
C) Gaziantep
D) Manisa
E) Kayseri

14) Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze
kadar uygulanan ekonomi politikalarının amaçları
arasında;
I. Doğal ve beşerî kaynakları verimli şekilde kullanmak
II. İstihdamı artırarak işsizliği önlemek
III. İstikrarlı kalkınmayı sağlamak
IV. Tarımda çalışan nüfus oranını artırmak
gibi hedeflerden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) II ve III
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