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ECONOMY AND FINANCE TERMS

EKONOMİ VE MALİYE TERİMLERİ

İNGİLİZCE

TÜRKÇE

ability to pay
absolute advantage
accelerator coefficient
acceptance
acceptance credit
accession agreement
accession partnership
account
account in debit
account summary
accounting
accounting income
accounting registry
accrual
accrue
accumulated depreciation
accumulated interest
accumulation of capital
acquired assets
acquis communautaire
active population
actuary
ad valorem
ad valorem tax
additional appropriation
additional listing
administrative fine
advance payment
advance payment letter of guarantee
adverse selection
advertisement
advertising
aged debt
ageing of population
agency costs
agrarian reform
Agreement Establishing An Association Between Turkey
and the European Economic Community
Agreement on the European Economic Area
agricultural credit
agricultural credit cooperative
agricultural economics
agricultural insurance
agricultural policy
agricultural production
agricultural sales cooperatives
agricultural sector
agricultural subsidies

ödeme gücü
mutlak üstünlük
hızlandıran katsayısı
kabul
kabul kredisi
katılım anlaşması
katılım ortaklığı belgesi
hesap
eksi bakiye
hesap hareketi
muhasebe
muhasebe geliri
muhasebe kaydı
tahakkuk
tahakkuk etmek
birikmiş amortisman
birikmiş faiz
sermaye birikimi
edinilen varlıklar
topluluk müktesebatı
aktif nüfus
aktüerya
ad valorem
ad valorem vergi
ek ödenek
ilave kotasyon
idari para cezası
avans
avans teminat mektubu
ters seçim
reklam
reklamcılık
vadesi geçen borç
nüfusun yaşlanması
aracılık maliyetleri
toprak reformu
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir
Ortaklık Yaratan Anlaşma
Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması
tarımsal kredi
tarım kredi kooperatifi
tarım ekonomisi
tarım sigortası
tarım politikası
tarımsal üretim
tarım satış kooperatifleri
tarım sektörü
tarımsal destekleme
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aid
altruism
amortisation
analytical balance sheet
analytical budget
annexed budget
annual contribution
annual leave
annual programme
annual report
annuity
anti dumping duty
antitrust
appraisal report
appreciation
appreciation
apprenticeship training
appropriation
arable land
arbitrage
arbitrage pricing theory
Arbitral Tribunal
arbitration
Arbitration Board
area
arrangement for bankruptcy
asian crisis
ask
asking price
assessment
asset
asset – backed securities
asset allocation
asset classes
asset turnover
assets
assets market
assets under custody
assets under management
assignment
Association of European Chambers of Commerce and
Industry
asymmetric information
asymmetric shock
auction
audit
audit report
auditor
autarky
authorised capital
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yardım
diğergamlık
itfa
analitik bilanço
analitik bütçe
katma bütçe
yıllık katkı payı
yıllık izin
yıllık program
yıllık faaliyet raporu
özel emeklilik fonu
antidamping vergi
antitröst
ekspertiz raporu
değer artışı
sermaye değer artışı
çıraklık eğitimi
ödenek
tarıma elverişli arazi
arbitraj
arbitraj fiyatlama teorisi
Tahkim Mahkemesi
hakemlik
Tahkim Kurulu
alan
konkordato
asya krizi
satış
teklif fiyatı
tarh
aktif
varlığa dayalı menkul kıymet
varlık tahsisi
varlık sınıfları
aktif devir hızı
malvarlığı
aktifler piyasası
emanetteki kıymetler
yönetilen varlıklar
temlik
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
asimetrik bilgi
asimetrik şok
açık artırma
denetim
denetim raporu
denetçi
dışa kapalılık
kayıtlı sermaye
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automated teller machine
automation
autonomy
average
average cost
bad cheque
balance
balance
balance of account
balance of goods and services
balance of payments
balance sheet analysis
balance sheet
balanced budget
balanced growth
bank
bank bills
bank deposits
bank for international settlements
bank money
banker
banking
banking and insurance transaction tax
banking and transaction tax
Banking Regulation and Supervision Agency
banking transactions
banknote
bankruptcy
bargaining power
barriers to entry
barter
base effect
basis point
bear market
behavioural economics
benchmark
beneficiary
best level of welfare
bid
bid price
bilateral trade arrangements
bill
bill
binding tariff
birth rate
black economy
black market
black money
block exemption
block sale
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bankamatik
otomasyon
özerklik
ortalama
ortalama maliyet
karşılıksız çek
bakiye
denge
hesap bakiyesi
mal ve hizmetler bilançosu
ödemeler dengesi
bilanço analizi
bilanço
denk bütçe
dengeli büyüme
banka
banka bonoları
banka mevduatı
uluslararası ödemeler bankası
kaydi para
banker
bankacılık
banka ve sigorta muameleleri vergisi
banka ve sigorta işlemleri vergisi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
bankacılık işlemleri
kâğıt para
iflas
pazarlık gücü
giriş engelleri
değiş tokuş
baz etkisi
baz puan
düşmekte olan piyasa
davranışsal iktisat
kriter
lehdar
en iyi refah düzeyi
alış
ihale fiyatı
ikili ticari düzenlemeler
fatura
poliçe
bağlayıcı tarife
doğum oranı
yeraltı ekonomisi
karaborsa
kara para
blok muafiyet
blok satış
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blockage
blocked account
board member
board of directors
bond
bond interest
bonus share
book entry
book value
book-entry settlement
borrowing
borrowings
bottleneck
bounded rationality
brain drain
branch of activity
brand
break-even point
breakeven price
Bretton Woods Agreement
bridging loan
broker
brokerage fee
brokerage house
bubble
budget
budget balance
budget control
budget deficit
budget law
budget period
budget revenue
budget surplus
budget unity principle
budgetary discipline
budgetary items
build-operate-transfer
bull market
business
business confidence index
business cycle
buyer's market
by-law
cabotage
cadastre
call for tender
call option
candidate country
capacity
capacity utilization rate
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blokaj
bloke hesap
yönetim kurulu üyesi
yönetim kurulu
bono
bono faizi
bedelsiz hisse
hesaben saklama
defter değeri
kaydi takas
borçlanma
borçlanılan miktar
darboğaz
sınırlı rasyonalite
beyin göçü
iş kolu
marka
kâra geçiş noktası
başabaş fiyat
Bretton Woods Anlaşması
köprü kredisi
komisyoncu
komisyon ücreti
aracı kurum
balon
bütçe
bütçe dengesi
bütçe denetimi
bütçe açığı
bütçe kanunu
bütçe dönemi
bütçe geliri
bütçe fazlası
bütçe birliği ilkesi
bütçe disiplini
bütçe kalemleri
yap-işlet-devret
boğa piyasası
işletme
iş güven endeksi
iş döngüsü
alıcı piyasası
tüzük
kabotaj
kadastro
ihale çağrısı
alım opsiyonu
aday ülke
kapasite
kapasite kullanım oranı
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capitalize
capital
capital absorption
capital account
capital account balance
capital adequacy ratio
capital asset pricing model
capital controls
capital expenditure
capital flight
capital flow
capital gain
capital goods
capital increase
capital market
Capital Markets Board
capital reserves
capital structure
capital-intensive
capitalisation
capitalisation rate
capitalism
capital-output ratio
capitulations
career planning
carry trade
cartel
cash against delivery
cash capital
cash deposit
cash dividend
cash flow
cash flow statement
cash inflow
cash loan
cash management
cash out
cash outflow
cash payment
cash shortage
cash statement
ceiling price
census
central administration budget
Central Bank
Central Bank autonomy
Central Bank intervention
central planning
central settlement
certificate of deposit
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sermayeleştirme
sermaye
sermaye emilimi
sermaye hesabı
sermaye hareketleri dengesi
sermaye yeterlilik oranı
sermaye varlıkları fiyatlama modeli
sermaye kontrolleri
sermaye harcaması
sermaye kaçışı
sermaye akımı
sermaye kazancı
sermaye malları
sermaye artırımı
sermaye piyasası
Sermaye Piyasası Kurulu
sermaye yedekleri
sermaye yapısı
sermaye-yoğun
kapitalizasyon
kapitalizasyon oranı
kapitalizm
sermaye hasıla oranı
kapitülasyonlar
kariyer planlaması
faiz arbitrajı
kartel
mal mukabili ödeme
nakdi sermaye
para yatırma
nakdi temettü
nakit akışı
nakit akış tablosu
nakit girişi
nakdi kredi
nakit para yönetimi
nakde çevirmek
nakit çıkışı
nakit ödeme
nakit sıkıntısı
kasa durumu
tavan fiyat
nüfus sayımı
merkezi yönetim bütçesi
Merkez Bankası
Merkez Bankası bağımsızlığı
Merkez Bankası müdahalesi
merkezi planlama
merkezi takas
mevduat sertifikası
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certificate of origin
ceteris paribus
chamber of commerce
chapter
chapter
charges having equivalent effect
charity
check
chief executive officer
child labour
chronic inflation
chronic unemployment
civil servant
clandestine workers
classical economics
classification of broad economic categories
clearing
clearing bank
clearing house
closed economy
closing price
closing rate
cohesion
coin
collateral
collateralize
collaterallized loan
collection
collective bargaining
collusion
combined nomenclature
command economy
commercial instruments
commercial agent
commercial assets
commercial law
commercial papers
commercial profit
commercial underwriting
commodities
commoditisation
commodity
commodity agreements
commodity exchange
commodity insurance
common agricultural policy
common commercial policy
common customs tariff
common market
common stock
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menşe şahadetnamesi
ceteris paribus
ticaret odası
bölüm
fasıl
eş etkili vergi
hayırseverlik
çek
icra kurulu başkanı
çocuk işçiliği
kronik enflasyon
kronik işsizlik
memur
kaçak işçiler
klasik iktisat
geniş ekonomik grupların sınıflaması
kliring
takasbank
takas odası
kapalı ekonomi
kapanış fiyatı
kapanış kuru
kaynaşma
madeni para
teminat
rehin verme
teminatlı kredi
tahsil
toplu sözleşme
gizli anlaşma
birleştirilmiş mal sınıflaması
komuta ekonomisi
ticari araçlar
acente
ticari varlık
ticaret hukuku
finansman bonoları
ticari bilanço kârı
ticari tahsis
emtia
metalaştırma
meta
mal anlaşmaları
mal borsası
mal sigortası
ortak tarım politikası
ortak ticaret politikası
ortak gümrük tarifesi
ortak pazar
adi hisse senedi
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communiqué
communism
community
comparative advantage
comparative advantage theory
compensatory tax
competition
competition authority
competition network
competition policy
competitive advantage
competitive power
competitiveness
complementary goods
complementary tax assessment
composite index
composite indicator
compound interest
compound ratio
compulsory enforcement
compulsory insurance
concentration
conditionality
conflict of interest
conglomerate
conjuncture policy
consignment
consignment sale
consolidated budget
consolidated debts
consolidation
consumer
consumer confidence
consumer goods
consumer loan
consumer price index
consumer prices
consumer protection
consumer surplus
consumption
contagion
contingent asset
contingent capital
contraction
contractor
contribution
convergence
conversion costs
conversion option
convertable money
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tebliğ
komünizm
topluluk
karşılaştırmalı üstünlük
karşılaştırmalı üstünlük kuramı
telafi edici vergi
rekabet
rekabet kurumu
rekabet ağı
rekabet politikası
rekabet üstünlüğü
rekabet gücü
rekabet edebilirlik
tamamlayıcı mallar
ikmalen vergi tarhı
birleşik endeks
bileşik gösterge
bileşik faiz
bileşik oran
cebri icra
zorunlu sigorta
yoğunlaşma
şartlılık
çıkar çatışması
holding
konjonktür politikası
konsinye
konsinye satış
konsolide bütçe
konsolide borçlar
konsolidasyon
tüketici
tüketici güveni
tüketim malları
tüketici kredisi
tüketici fiyat endeksi
tüketici fiyatları
tüketicinin korunması
tüketici fazlası
tüketim
bulaşma, yayılma
koşullu varlık
koşullu sermaye
daralma
müteahhit
katkı payı
yakınsama
dönüştürme maliyeti
değiştirme hakkı
konvertibl para
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convertibility
convertible deposit
cooperative
Copenhagen criteria
copyright
core inflation
corporate assets
corporate revenues
corporate tax
corporation
corporatization
correspondent bank
corruption
cost
cost accounting
cost of borrowing
cost of capital
cost of living
cost of production
cost, insurance and freight
cost-benefit analysis
counterfeit
country of origin
coupon
coupon bonds
covert appropriation
craftsman
creative destruction
creditor
credibility
credit
credit allocation
credit bottleneck
credit card
credit creation
credit crunch
credit enhancement
credit guarantee fund
credit history
credit rating
credit score
credit spread
credit tranche
credit worthiness
crisis
crisis tax
crony capitalism
cross exchange rates
cross selling
cross trade

Haziran 2015
konvertibilite
dövize çevrilebilir mevduat
kooperatif
Kopenhag kriterleri
telif hakkı
çekirdek enflasyon
şirket varlıkları
ciro
kurumlar vergisi
anonim şirket
şirketleşme
muhabir banka
yolsuzluk
maliyet
maliyet muhasebesi
borçlanma maliyeti
sermaye maliyeti
hayat pahalılığı
üretim maliyeti
maliyet, sigorta ve navlun
maliyet-fayda analizi
taklit
menşe ülke
kupon
kuponlu ihraçlar
örtülü ödenek
zanaatkar
yaratıcı yıkım
alacaklı
kredibilite
alacak
kredi tahsisi
kredi darboğazı
kredi kartı
kredi yaratma
kredi arzı daralması
kredi derecesinin artırılması
kredi garanti fonu
kredi geçmişi
kredi notu
kredi puanı
kredi marjı
kredi dilimi
kredi değerliliği
kriz
buhran vergisi
ahbap-çavuş kapitalizmi
çapraz döviz kuru
çapraz satış
çapraz işlem
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crowding out
crowding out effect
crude oil
cultivation area
cumulative dividend
currency
currency board
currency exchange market
currency exchange rate
currency futures
currency issued
currency peg
currency pegging
currency substitution
currency units
current account
current account balance
current account deficit
current account deficit
current assets
current exchange rate
current expenditures
current interest rate
current obligations
current return
custodian service
customized consumer price index
customs
customs administration
customs declaration
customs duty
customs duty exemption
customs duty of a fiscal nature
customs tariff
customs territory
customs union
customs union agreement
customs value
cuting-edge technology
cut-off point
cyclical unemployment
deadweight loss
dealer
debit card
debt
debt burden
debt crisis
debt finance
debt forgiveness
debt liquidation
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dışlama etkisi
kamu yatırımlarının özel yatırımları azaltıcı etkisi
ham petrol
ekili alan
birikmiş kâr payı
para birimi
para kurulu
döviz borsası
döviz kuru
vadeli kambiyo
emisyon hacmi
döviz kurunu sabitleme
kur sabitleme
para ikamesi
para birimleri
cari işlemler hesabı
cari işlemler dengesi
cari açık
cari işlem açığı
cari varlıklar
cari döviz kuru
cari harcamalar
cari faiz oranı
cari yükümlülük
cari getiri
saklama hizmeti
özel kapsamlı tüfe göstergeleri
gümrük
gümrük idaresi
gümrük beyannamesi
gümrük vergisi
gümrük vergisi muafiyeti
mali nitelikli gümrük vergisi
gümrük tarifesi
gümrük bölgesi
gümrük birliği
gümrük birliği anlaşması
gümrük değeri
ileri teknoloji
kesim noktası
konjonktürel işsizlik
tüketici fazlası kaybı
tacir
banka kartı
borç
borç yükü
borç bunalımı/krizi
borç finansmanı
borç affı
borç tasfiyesi
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debt management
debt restructuring
debt service
debt stock
debt-credit relationship
debt-equity ratio
debtor
decentralisation
decision tree
decree
default
default interest
default risk
Defence Industry Support Fund
deferred liability
deferred tax
deficit
deflation
deflator
delinquency
demand
demand curve
demand deposit
demographics
denomination
dependency ratio
dependent
dependent population
deposit
deposit account
deposit bank
deposit insurance
deposit insurance fund
depositor
depository institution
depreciation
depression
depression
dept service ratio
deregulation
derivative
derivative financial instruments
derivative products
devaluation
developed countries
developing countries
development
development economics
development plan
development programme
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borç yönetimi
borç yapılandırması
borç servisi
kamu borç yükü
borç-alacak ilişkisi
borç-özsermaye oranı
borçlu
ademi merkeziyet
karar ağacı
kararname
gecikme
gecikme faizi
borçları ödeyememezlik riski
Savunma Sanayi Destekleme Fonu
ertelenmiş borç
ertelenmiş vergi
açık
deflasyon
deflatör
ödemede gecikme
talep
talep eğrisi
vadesiz mevduat
nüfus bilimi
kupür
bağımlılık oranı
bağımlı
bağımlı nüfus
depozito
mevduat hesabı
mevduat bankası
mevduat sigortası
mevduat sigorta fonu
mudi
saklama kuruluşu
amortisman
depresyon
ekonomik çöküntü
borç servis oranı
deregülasyon
türev
türev finansal araçları
türev ürünler
devalüasyon
gelişmiş ülkeler
gelişmekte olan ülkeler
kalkınma
kalkınma iktisadı
kalkınma planı
kalkınma programı
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development strategy
distribution
diminishing returns
direct costs
direct debiting
direct income support
direct income support policy
direct tax
direct taxation
disbursement
discount
discount rate
discounted cashflow
discretionary income
discrimination
diseconomies of scale
disequilibrium
disinflation
disintermediation
disposable income
distribution of personal income
diversification
dividend
dividend right certificates
division of labour
dollarization
domestic demand
domestic savings
domestic value added tax
dominant firm
donation
donor
double price
double taxation
doubtful debt
downward revision
drawing
due debt
dumping
duration
duty
duty free
early payment
early retirement
earnings
eastern anatolia project
east-west energy corridor
econometrics
economic and monetary union
economic and social council
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kalkınma stratejisi
bölüşüm
azalan verim
doğrudan maliyetler
doğrudan borçlandırma
doğrudan gelir desteği
doğrudan gelir desteği politikası
dolaysız vergi
doğrudan vergilendirme
ödenen para
iskonto
iskonto oranı
iskonto edilmiş nakit akışı
ihtiyari harcanabilir gelir
ayrımcılık
ters-ölçek ekonomisi
dengesizlik
dezenflasyon
aracının kaldırılması
harcanabilir gelir
kişisel gelir dağılımı
çeşitlendirme
temettü
intifa senetleri
iş bölümü
dolarizasyon
iç talep
yurt içi tasarruflar
dahilde alınan katma değer vergisi
baskın firma
bağış
bağışta bulunan
çift fiyat
çifte vergilendirme
şüpheli alacak
aşağı revizyon
keşide
muaccel borç
damping
süre
resim
vergiden muaf
erken ödeme
erken emeklilik
kazanç
doğu anadolu projesi
doğu-batı enerji koridoru
ekonometri
ekonomik ve parasal birlik
ekonomik ve sosyal konsey
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economic crisis
economic development
economic growth
economic indicator
economic instability
economic integration
economic man
economic performance
economic planning
economic policy
economic recovery
economic rent
economic resource
economic sanction
economic stability
economic structure
economic system
economic value added
economics
economies of scale
economy
effective
effective demand
effective exchange rate
effective interest rate
effective rate of protection
effective rate of return
efficiency
efficiency wages
efficient market
efficient market hypothesis
elasticity
elasticity of income
electronic fund transfer
electronic transfer of securities
emerging countries
emerging market
emission
employed
employee
employer
employers' union
employment
ending balance
endogenous
energy bottleneck
Energy Market Regulatory Authority
energy security
energy shortage
enterprise
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ekonomik bunalım
ekonomik kalkınma
ekonomik büyüme
ekonomik gösterge
ekonomik istikrarsızlık
ekonomik bütünleşme
iktisadi insan
ekonomik performans
ekonomik planlama
iktisat politikası
ekonomik düzelme
ekonomik rant
ekonomik kaynak
ekonomik yaptırım
ekonomik istikrar
ekonomik yapı
ekonomik düzen
ekonomik katma değer
ekonomi bilimi
ölçek ekonomileri
ekonomi
efektif
efektif talep
efektif döviz kuru
efektif faiz oranı
efektif koruma oranı
vadeye kadar getiri
verimlilik
verimlilik ücreti
etkin piyasa
etkin piyasa hipotezi
esneklik
gelir esnekliği
elektronik fon transferi
elektronik menkul kıymet transferi
yükselen ülkeler
yükselen piyasa
emisyon
istihdam edilenler
çalışan
işveren
işveren sendikası
istihdam
devreden bakiye
endojen
enerji darboğazı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
enerji güvenliği
enerji kıtlığı
girişim
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entrepreneur
Environmental Impact Assesment Report
equal pay for equal work
equality in opportunity
equilibrium
equilibrium price
equity
equity method
equity share
estimated cost
EU Acquis
Euro
euro crisis
eurozone
eurobonds
eurodollar
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
European Antifraud Office
European Bank for Reconstruction and Development
European Central Bank
European Coal and Steel Community
European Commission
European Committee for Standardisation
European Community

girişimci
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu
eşit işe eşit ücret
fırsat eşitliği
denge
denge fiyatı
öz sermaye
özkaynak yöntemi
hisse senedi
keşif bedeli
AB Müktesebatı
Avro
avro krizi
avro bölgesi
avro bonoları
avrodolar
Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Avrupa Komisyonu
Avrupa Standartlar Komitesi
Avrupa Topluluğu

European Council

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi

European Currency Unit
European Economic Community
European Environment Agency
European Monetary System
European Monetary Union
European Regional Development Fund
European Single Market
European Social Fund
European System of Accounts
European System of Integrated Economic Accounts
European Trade Union Confederation
European Union
European Union Council
European Unit of Account
Eurozone
ex ante
ex post
exchange controls
exchange futures
exchange parity
exchange rate
exchange rate exposure
exchange rate policy
exchange rate regimes

Avrupa Para Birimi
Avrupa Ekonomik Topluluğu
Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Para Sistemi
Avrupa Para Birliği
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Avrupa Tek Pazarı
Avrupa Sosyal Fonu
Avrupa Hesaplar Sistemi
Avrupa Birleştirilmiş Ekonomik Hesaplar Sistemi
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Hesap Birimi
Avro Bölgesi
ex ante
ex post
kambiyo kontrolleri
vadeli kur
döviz paritesi
kur
kur riski
kur politikası
döviz kuru rejimleri

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
excise duty
exclusive economic zone
exogenous variable
exotic options
expansionary expenditure policy
expectations
expected inflation
expected returns
expenditure
expenditure tax
expense
expense budget
export
export credit
export credit insurance
export duty
export incentive
export insurance
export loan
export oriented industrialisation
export sales
export subsidy
export tax refund
exports
external auditing
external auditor
external balance
external borrowing
external credit
external debt
External Debt Monitoring Report
external deficit
external dependence
external economy
external financing
external fund
external shocks
external term of trade
externality
extra-budgetary fund
factor cost
factor endowment
factor income
factor price
factoring
factors of production
factory
factory prices
fair
fair
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özel tüketim vergisi
münhasır ekonomik bölge
dışsal değişken
egzotik opsiyonlar
genişletici harcama politikası
beklentiler
beklenen enflasyon
beklenen fayda
harcama
gider vergisi
gider
gider bütçesi
ihraç
ihracat kredisi
ihracat kredi sigortası
ihracat vergisi
ihracat teşviği
ihracat sigortası
ihracat kredisi
ihracata dayalı sanayileşme
yurt dışı satışlar
ihraç sübvansiyonu
ihracatta vergi iadesi
ihracat
dış denetim
dış denetçi
dış denge
dış borçlanma
dış kredi
dış borç
Dış Borç İzleme Raporu
dış açık
dışa bağımlılık
dış ekonomi
dış finansman
dış fon
dışsal şoklar
dış ticaret haddi
dışsallık
bütçe dışı fon
faktör maliyeti
faktör donanımı
faktör geliri
faktör fiyatı
faktoring
üretim faktörleri
fabrika
fabrika fiyatı
adil
fuar

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
fair trade
family allowance
farm labourer
farmer registration system
federal fund rates
Federal Reserve System
fee
fertility
fictitious export
fill or kill orders
finance
finance
finance
financial advisor
financial advisor
financial auditing
financial center
financial collateral
financial contagion
financial contraction
financial crises
financial crisis
financial deepening
financial deepening
financial derivatives
financial disclosure
financial index
financial intermediary
financial intermediation
financial institutions
financial instruments
financial intermediary
financial intermediation
financial investment
financial liability
financial management
financial markets
Financial Monitoring Report
financial monopoly
financial notification
financial offences
financial privilege
financial protocol
financial resources
financial sector
financial services
financial stability
financial statement
financial system
financial transaction
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adil ticaret
aile yardımı
tarım işçisi
çiftçi kayıt sistemi
federal fon oranları
Amerikan Merkez Bankaları Sistemi
harç
doğurganlık
hayali ihracat
kalanını iptal et
finans
finansman
maliye
mali danışman
mali müşavir
mali denetim
finans merkezi
finansal teminat
finansal bulaşıcılık
mali daralma
mali kriz
finansal kriz
finansal derinleşme
mali derinleşme
mali türevler
mal beyanı
mali endeks
aracı kuruluş
aracılık
mali kurumlar
finansal araçlar
finansal aracı
mali aracılık
mali yatırım
finansal borç
mali yönetim
mali piyasalar
Mali İzleme Raporu
mali tekel
mali bildirim
mali suçlar
mali ayrıcalık
mali protokol
mali kaynaklar
mali sektör
finansal hizmetler
mali istikrar
mali tablo
finansal sistem
finansal işlem

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
financial turmoil
financial year
financing
fine
fine tuning
firm
firm purchase
firm sale
first-mover advantage
fiscal adjustment
fiscal aid
fiscal autonomy
fiscal boost
fiscal consolidation
fiscal crisis
fiscal discipline
fiscal drag
fiscal incentive
fiscal neutrality
fiscal policy
fiscal policy
fiscal resources
fiscal responsibility
fiscal rule
fiscal space
fiscal stability
fiscal stimulus
fiscal sustainability
fiscal year
fixed asset
fixed capital
fixed capital investment
fixed collateral
fixed cost
fixed exchange rate
fixed exchange rate system
fixed income
fixed rate
fixture
flexibility
flexible commercial loan
flexible exchange rate regime
flexible exchange rates
flexible working
flexible working hours
floating rate
floating rate notes
floating rate regime
flotation
fluctuation
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mali çalkantı
mali yıl
fonlama
para cezası
ince ayarlama
firma
kesin alış
kesin satış
ilk hamle avantajı
mali ayarlama
mali yardım
mali özerklik
mali destek
mali konsolidasyon
mali kriz
mali disiplin
mali sürükleme
mali teşvik
mali tarafsızlık
mali politika
maliye politikası
mali kaynaklar
mali sorumluluk
mali kural
mali alan
mali istikrar
mali canlandırma
mali sürdürülebilirlik
mali yıl
duran varlık
sabit sermaye
sabit sermaye yatırımı
maktu teminat
sabit masraf
sabit döviz kuru
sabit kur sistemi
sabit gelir
sabit kur
demirbaş
esneklik
ticari esnek kredi
esnek döviz kuru sistemi
esnek döviz kuru
esnek çalışma
esnek çalışma saatleri
dalgalı kur
değişken faizli ihraçlar
dalgalı kur rejimi
tahvil ve ya hisse senedi sürme
dalgalanma

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
fonctional budget
Food and Agriculture Organization
forced saving
forced unpaid labour
forecasting
foreign capital
foreign capital market instruments
foreign currency
foreign currency based deposit
foreign currency account
foreign currency transaction
foreign demand
foreign direct investment
foreign economic relations
foreign exchange
foreign exchange accounts
foreign exchange arbitrage
foreign exchange basket
foreign exchange bottleneck
foreign exchange deposit account
foreign exchange liability
foreign exchange market
foreign exchange office
foreign exchange regime
foreign exchange reserve
foreign trade
foreign trade balance
foreign trade deficit
foreign trade financing
foreign trade policy
foreign trade regime
foreign trade restrictions
foreign trade surplus
foreign trade volume
foreign transaction
forfaiting
forward
forward contracts
forward exchange rate
forward transaction
founders’ shares
franchising
free float
free floating currency rate
free market
free market economy
free movement
free movement of capital
free movement of goods
free movement of persons
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fonksiyonel bütçe
Gıda ve Tarım Örgütü
zorunlu tasarruf
angarya
tahmin
yabancı sermaye
yabancı sermaye piyasası araçları
döviz
dövize endeksli mevduat
döviz tevdiat hesabı
yabancı para işlemi
dış talep
doğrudan yabancı yatırımlar
dış ekonomik ilişkiler
kambiyo
döviz tevdiat hesabı
döviz arbitrajı
döviz sepeti
döviz darboğazı
döviz mevduat hesabı
döviz yükümlülüğü
döviz piyasası
döviz bürosu
kambiyo rejimi
döviz rezervi
dış ticaret
dış ticaret dengesi
dış ticaret açığı
dış ticaret finansmanı
dış ticaret politikası
dış ticaret rejimi
dış ticaret kısıtlamaları
dış ticaret fazlası
dış ticaret hacmi
dış işlem
forfaiting
forward
vadeli sözleşme
vadeli döviz kuru
vadeli işlem
kurucu hisse senetleri
franchising
serbest dalgalanma
serbest döviz kuru
serbest piyasa
serbest piyasa ekonomisi
serbest dolaşım
sermayenin serbest dolaşımı
malların serbest dolaşımı
kişilerin serbest dolaşımı

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
free movement of workers
free on board
free riding
free trade
free trade agreement
free zone
freedom of navigation
freight
freight insurance
frictional unemployment
frozen receivables
full employment
full liability to tax
functional distribution of income
fund
futures contract
futures contracts
futures market
futures market
gains from appreciation
gambling tax
game theory
gdp deflator
General Agreement on Tariffs and Trade
general budget
general equilibrium
general partnership
general strike
generalized system of preferences
generational accounting
Giffen goods
Gini coefficient
global public goods
globalisation
gnp deflator
gold market
gold standard
golden share
good governance
good
goodwill
governance
government bonds
government debt
government debt stock
government domestic debt security
government expenditures
government revenues
graft
grant
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işçilerin serbest dolaşımı
fob
beleşçilik, bedavacılık
serbest ticaret
serbest ticaret anlaşması
serbest bölge
seyrüsefer serbestisi
navlun
navlun sigortası
arızi işsizlik
donuk alacaklar
tam istihdam
tam vergi yükümlülüğü
fonksiyonel gelir dağılımı
fon
vadeli işlemler
vadeli işlem sözleşmesi
gelecek piyasaları
vadeli piyasa
değer artış kazançları
şans oyunları vergisi
oyun kuramı
gsyh deflatörü
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
genel bütçe
genel denge
kollektif şirket
genel grev
genelleştirilmiş tercihler sistemi
nesillerarası muhasebe
Giffen malları
Gini katsayısı
küresel kamu malları
küreselleşme
gsmh deflatörü
altın piyasası
altın standardı
altın hisse senedi
iyi yönetişim
mal
şerefiye
yönetişim
devlet tahvilleri
kamu borcu
kamu borç stoku
devlet iç borçlanma senetleri
kamu harcamaları
kamu gelirleri
rüşvet
hibe

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
gross domestic product
gross income
gross interest
gross investment
gross national income
gross national product
gross national product per capita
gross profit
gross tax burden
gross value added
growth
guarantee fund
hard currency
harmonized system
heavy industry
heavy taxation
hedge fund
hedging
hedging
hidden inflation
hidden unemployment
High Council for Privatisation
High Planning Council
homo economicus
horizontal integration
hot money
hour worked
house tax
household
housing cooperative
housing deficit
housing loan
human capital
human development index
hyper-inflation
immovables
impairment
imperfect competition
implicit inflation
imports
incentive
income
income effect
income gap
income statement
income tax
incorporation contract
incumbent advantage
indemnity
indexation
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gayrı safi yurtiçi hasıla
brüt gelir
faizin gayrisafi tutarı
gayri safi yatırım
gayrı safi milli gelir
gayri safi milli hasıla
kişi başına gayri safi yurt içi hasıla
gayri safi kâr
gayri safi vergi yükü
gayrisafi katma değer
büyüme
garanti fonu
sağlam para
armonize sistem
ağır sanayi
ağır vergileme
yüksek riskli yatırım fonu
hedging
riskten korunma
gizli enflasyon
gizli işsizlik
Özelleştirme Yüksek Kurulu
Yüksek Planlama Kurulu
iktisadi insan
yatay bütünleşme
sıcak para
çalışma süresi
bina vergisi
hane halkı
konut kooperatifi
konut açığı
ev kredisi
beşeri sermaye
insani gelişme endeksi
hiper enflasyon
taşınmaz mal
değer düşüklüğü
aksak rekabet
örtülü enflasyon
ithalat
teşvik
gelir
gelir etkisi
gelir uçurumu
gelir tablosu
gelir vergisi
şirket ana sözleşmesi
yerleşik firma avantajı
tazminat
endeksleme

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
indifference curve
indirect tax
indirect taxation
inelastic
inequality
inflation
inflation compensation
inflation risk
inflation risk premium
inflation targeting
inflation tax
inflation-adjusted
informal economy
information
infrastructure
initial listing
initial public offering
innovation
insider trading
institutional economics
institutional investor
insurance
insurance policy
insurer
intangible assets
integration
intellectual capital
interbank money market
interest
interest ceiling
interest expenditures
interest income
interest payments
interest period
interest rate
internal
internal audit
internal debts
internal financing
internal rating
internal transfer
international aid
International Finance Corporation
International Labour Organisation
International Monetary Fund
international standard industrial classification of all
economic activities
international trade
intervention
inventory
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kayıtsızlık eğrisi
dolaylı vergi
dolaylı vergilendirme
esnek olmayan
eşitsizlik
enflasyon
enflasyon telafisi
enflasyon riski
enflasyon risk primi
enflasyon hedeflemesi
enflasyon vergisi
enflasyondan arındırılmış
kayıt dışı ekonomi
bilgi
altyapı
ilk kotasyon
ilk halka arz
yenilik
içerden öğrenenlerin ticareti
kurumsal iktisat/ekonomi
kurumsal yatırımcı
sigorta
sigorta poliçesi
sigortacı
maddi olmayan varlıklar
entegrasyon
fikri sermaye
bankalararası para piyasası
faiz
faiz tavanı
faiz harcamaları
faiz geliri
faiz ödemeleri
faiz dönemi
faiz oranı
kurum içi
iç denetim
iç borçlar
iç finansman
dahili derecelendirme
virman
uluslararası yardım
Uluslararası Finans Kurumu
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Para Fonu
tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi
sınıflaması
uluslararası ticaret
müdahale
envanter

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
investment
investment accounts
investment consultancy
investment cost
invisible hand
invisible trade
inward investment
inward processing regime
issue price
issued capital
issuer
idle money
imperfect competition
imperfect market
import deposit
import duty
import license
import prohibitions
import regime
import restriction
import substitution
import surcharge
import with waiver
imported goods
inactive population
income distribution
income elasticity of demand
increment value tax
index
indicative price
indirect costs
individual demand
individualism
industrial activity
industrial design
industrial goods
industrial property rights
industrial revolution
industrial zone
industrialisation
industrialist
industry
infant industry
inferior good
inflation accounting
inflation rate
inflationary expectation
inflationary spiral
inflation-indexed bonds
information economy
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yatırım
yatırım hesapları
yatırım danışmanlığı
yatırım maliyeti
görünmez el
görünmez ticaret
içe doğru yatırım
dahilde işleme rejimi
çıkış fiyatı
çıkarılmış sermaye
ihraçcı
atıl para
eksik rekabet
aksak piyasa
ithalat teminatı
ithal vergisi
ithalat izni
ithalat yasakları
ithalat rejimi
ithalat kısıtlaması
ithal ikamesi
ek ithalat vergisi
bedelsiz ithalat
ithal mallar
çalışmayan nüfus
gelir dağılımı
talebin gelir esnekliği
değer artış vergisi
endeks
gösterge fiyatı
dolaylı maliyetler
bireysel talep
bireycilik
sınai faaliyet
endüstriyel tasarım
sınai mallar
sınai haklar
sanayi devrimi
sanayi bölgesi
sanayileşme
sanayici
sanayi
bebek sanayi
düşük mal
enflasyon muhasebesi
enflasyon oranı
enflasyon beklentisi
enflasyon sarmalı
enflasyona endeksli tahvil
bilgi ekonomisi

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
information society
infrastructure investments
input
input output analysis
institution
integration
interbank foreign exchange market
interest rate on deposits
interim balance sheet
intermediary
intermediary bank
intermediate goods
intermediate technology
internal auditor
internal economies
internal market
internal migration
internal terms of trade
internal trade
international arbitration
international capital flows
International Chamber of Commerce
international commercial loans
international economics
international marketing
international migration
international monetary system
international road transport
international trade
intervention price
intra-industry trade
investment allowance
investment appraisal
investment banks
investment budget
investment credit
investment disputes
investment expenditure
investment goods
investment incentives
investment partnership
investment portfolio
investment project
investment risk
investor
invisibles balances
invoice
issue
j-curve
job loss indemnity payment
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bilgi toplumu
altyapı yatırımları
girdi
girdi-çıktı analizi
kurum
bütünleşme
bankalar arası döviz piyasası
mevduat faiz oranı
ara bilanço
aracı
aracı banka
ara mallar
ara teknoloji
iç denetçi
içsel ekonomiler
iç pazar
iç göç
iç ticaret hadleri
iç ticaret
uluslararası tahkim
uluslararası semaye akışları
Uluslararası Ticaret Odası
uluslararası ticari krediler
uluslararası ekonomi
uluslararası pazarlama
uluslararası göç
uluslararası para sistemi
uluslararası kara yolu taşımacılığı
uluslararası ticaret
müdahale fiyatı
sanayi içi ticaret
yatırım indirimi
yatırım değerlendirmesi
yatırım bankaları
yatırım bütçesi
yatırım kredisi
yatırım uyuşmazlığı
yatırım harcamaları
yatırım malları
yatırım teşvikleri
yatırım ortaklığı
yatırım portföyü
yatırım projesi
yatırım riski
yatırımcı
görünmeyen işlemler dengesi
fatura
emisyon
j eğrisi
iş kaybı tazminat ödemesi

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
job security
joint supply
joint venture
Keynesian
kleptocracy
know-how
Kondratieff waves
labour
labour contract
labour cost
labour demand
labour economics
labour force
labour force participation
labour force participation rate
labour force status of non institutional population
labour intensive
labour market
labour market flexibility
labour productivity
labour supply
labour theory of value
labour-intensive
Laffer curve
lagging indicator
laissez faire laissez passer
land
land arangement
land ownership
land registration
land tax
large-scale production
late fee
laveraged buy-out
law of supply and demand
leading indicator
leasing
least developed countries
legal person
lender of last resort
lending rate
letter of credit
letter of credit
letter of guarantee
leverage
levy
liberal economics
liberalisation
liberalism
licence
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iş güvencesi
ortak arz
ortak girişim
Keynesyen
kleptokrasi
know-how
Kondratieff dalgaları
emek
iş sözleşmesi
iş gücü maliyeti
iş gücü talebi
çalışma ekonomisi
iş gücü
işgücüne katılım
iş gücüne katılma oranı
kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu
emek yoğun
emek piyasası
emek piyasası esnekliği
emek verimliliği
işgücü arzı
emek değer teorisi
emek-yoğun
Laffer eğrisi
gecikmeli gösterge
laissez faire laissez passer
arazi
arazi düzenlemesi
arazi mülkiyeti
arazi kayıt
arazi vergisi
büyük ölçekli üretim
gecikme cezası
kaldıraçlı satın alma
arz ve talep kanunu
öncü gösterge
finansal kiralama
en az gelişmiş ülkeler
tüzel kişi
son kredi mercii
borç verme oranı
akreditif
kredi mektubu
teminat mektubu
kaldıraç oranı
prelevman
liberal ekonomi/iktisat
liberalleştirme
liberalizm
lisans

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
life expectancy at birth
life insurance
life-cycle hypothesis
limit orders
limit price orders
limit value orders
limited liability company
limited liability to tax
limited partnership
line of credit
liquid asset
liquid funds
liquidity
liquidity bill
liquidity preference
liquidity ratio
liquidity requirement
liquidity risk
liquidity trap
listing
loan
loan
loan
loan balance
loan collateral
loan reserve requirements
local administration
local planning
local tax
lock-in
lock-out
logistics
london interbank bid rate
london interbank borrowing offer rate
long position
long run
long term credit
Lorenz curve
loss
loss indemnisation
lot
low price
lump-sum tax
luxuries
luxury tax
Maastricht criteria
Maastricht Treaty
macroeconomic policy
macroeconomics
maintenance margin
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doğuşta yaşama ümidi
hayat sigortası
hayat döngüsü hipotezi
limitli emir
limit fiyatlı emirler
limit değerli emirler
limited şirket
dar mükellefiyet
komandit şirket
kredi limiti
likit varlık
likit fon
likidite
likidite senetleri
likidite tercihi
likidite oranı
disponibilite
likidite riski
likidite tuzağı
kotasyon
banka kredisi
ikraz
kredi
kredi bakiyesi
kredi teminatı
kredi karşılıkları
yerel yönetimler
yerel planlama
yerel vergi
gidişata kilitlenme
lokavt
lojistik
londra bankalararası mevduat faiz oranı
londra bankalararası para piyasası faiz oranı
pozisyon fazlası
uzun dönem
uzun vadeli kredi
Lorenz eğrisi
zarar
zarar tazmini
lot
düşük fiyat
götürü vergi
lüks mallar
lüks tüketim vergisi
Maastricht kriterleri
Maastricht Antlaşması
makroekonomi politikası
makroiktisat
sürdürme teminatı

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
managed float regime
managed funds
manipulation
manufactured goods
manufacturing
manufacturing industry
margin
marginal
marginal cost
marginal cost of labour
marginal efficiency of investment
marginal productivity of wages
marginal propensity to consume
marginal propensity to save
marginal utility
market
market capitalisation
market economy
market failure
market forces
market interest rate
market maker
market power
market price
market share
market surveillance
market value
marketing
marshall plan
mass housing
mass housing fund
mass production
mass transportation
maternity benefit
maturity
maturity date
maturity mismatch
mean
means of production
mechanised agriculture
median
Mediterranean countries
medium term
medium-sized enterprises
medium-term credits
medium-term programme
menu costs
mercantilism
merge
merger
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yönetilen dalgalı kur rejimi
yönetilen fonlar
manipülasyon
mamul mal
imalat
imalat sanayii
marj
marjinal
marjinal maliyet
emeğin marginal maliyeti
yatırımın marjinal etkililiği
ücretin marjinal verimliliği
marjinal tüketim eğilimi
marjinal tasarruf eğilimi
marjinal fayda
pazar
piyasa değeri
piyasa ekonomisi
piyasa aksaklığı
piyasa işleyişi
piyasa faiz oranı
piyasa yapıcı
pazar gücü
piyasa fiyatı
pazar payı
piyasa gözetimi
piyasa değeri
pazarlama
marshall planı
toplu konut
toplu konut fonu
kitlesel üretim
toplu taşıma
doğum yardımı
vade
vade tarihi
vade uyumsuzluğu
ortalama
üretim araçları
makineli tarım
ortanca
Akdeniz ülkeleri
orta vade
orta ölçekli işletmeler
orta vadeli krediler
orta vadeli program
menü maliyetleri
merkantilizm
birleşme
birleşme

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
mergers and acquisitions
metropolitan municipality
microeconomics
middle-class
migrant
migrant worker
migration
minimum living allowance
minimum price
minimum price
minimum wage
minimum wage determination commission
ministry of finance
misery index
mixed economy
mobility
model
modelling
moderately indebted
modern portfolio theory
monetarism
monetarist
monetary aggregates
monetary basket
monetary neutrality
monetary policy
Monetary Policy Committee
monetary union
money
money base
money demand
money illusion
money in circulation
money laundering
money market
money multiplier
money supply
monopolistic competition
monopoly
monopsony
moral hazard
moratorium
moratorium
mortality rate
mortgage
mortgage
mortgage certificate
mortgage-backed securities
most-favoured nation
motor vehicle tax
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birleşmeler ve satın almalar
büyükşehir belediyesi
mikroiktisat
orta sınıf
göçmen
göçmen işçi
göç
asgari geçim indirimi
asgari fiyat
taban fiyatı
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
maliye bakanlığı
enflasyon-işsizlik endeksi
karma ekonomi
hareketlilik
model
modelleme
ılımlı borçlu
çağdaş portföy kuramı
parasalcılık
parasalcı
parasal büyüklükler
para sepeti
paranın tarafsızlığı
para politikası
Para Politikası Kurulu
para birliği
para
parasal taban
para talebi
para yanılgısı
dolaşımdaki para
kara para aklama
para piyasası
para çoğaltanı
para arzı
tekelci rekabet
tekel
alıcı tekeli
ahlaki tehlike
borç ertelemesi
moratoryum
ölüm oranı
ipotek
ipotekli kredi
ipotek belgesi
ipoteğe dayalı menkul kıymetler
en çok kayrılan ulus
motorlu taşıtlar vergisi

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
moveables
multi price auction
multi-annual budgeting
multilateral agreement on investment
multilateral trade
multilateral trade agreement
multiple exchange rates
multiplier
mutual fund
mutual fund participation certificate
Nash equilibrium
nation building
national – 30 index
national association of securities dealers automated
quotations
national debt
national income
national product
national programme
nationalisation
nationalisation
natural disaster insurance
natural disaster insurance authority
natural gas
natural monopoly
natural rate of unemployment
natural resource
necessity goods
negative income tax
neo-classical economics
nepotism
net domestic assets
net earned premium
net errors and omissions
net loss
net present value
net profit
net public debt
net salary
net sales
netting between different markets
network effect
neutrality
new economy
new growth theory
new trade theory
Nobel prize for economics
nomenclature of territorial units for statistics
nominal anchor
nominal interest rate
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taşınır mal
çoklu fiyat ihalesi
çok yıllı bütçeleme
çok taraflı yatırım anlaşması
çok yanlı ticaret
çok yanlı ticaret anlaşması
katlı kur
çarpan
yatırım fonu
yatırım fonu katılma belgesi
Nash dengesi
ulus inşası
ulusal – 30 endeksi
NASDAQ
ulusal borç
milli gelir
milli hasıla
ulusal program
kamulaştırma
millileştirme
doğal afet sigortası
doğal afet sigortaları kurumu
doğal gaz
doğal tekel
doğal işsizlik oranı
doğal kaynak
zorunlu tüketim malları
eksi gelir vergisi
neoklasik iktisat
nepotizm
net iç varlıklar
kazanılmış net prim
net hata ve noksan
net zarar
net şimdiki değer
net kâr
net kamu borcu
net ücret
net satışlar
mahsup
ağ etkisi
tarafsızlık
yeni ekonomi
yeni büyüme kuramı
yeni ticaret kuramı
Nobel ekonomi ödülü
istatistiki bölge birimleri sınıflandırması
çapa
nominal faiz oranı

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
nominal protection rate
nominal value
nominal value
non profit organization
non-financial sector
non-interest budget surplus
non-interest-bearing deposit
non-performing loan
non-price competition
non-secured debt
non-tariff barrier
normal goods
normative economics
north american free trade area
not in labour force
note payable
nuclear energy
null hypothesis
odd lot orders
odd-term deposits
off-balance-sheet
official deposits
official exchange rate
official parity
official price
offset agreement
offsetting
offshore
offshore banking
Okun's law
oligopoly
open account
open credit
open economy
open market
open market operations
open position
open unemployment
operating expenses
operating profits
operational balance
of budget
opportunity cost
optimal currency area
optimum
option
order
order improvement
order of payment
order of payment
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nominal koruma oranı
nominal-yazılı değer
nominal değer
kâr amacı gütmeyen kuruluş
finans dışı sektör
faiz dışı bütçe fazlası
faizsiz mevduat
takipteki kredi
fiyat dışı rekabet
teminatsız borç
tarife dışı engel
normal mallar
normatif/düzgüsel iktisat
kuzey amerika sebest ticaret alanı
işgücüne dahil olmayanlar
borç senedi
nükleer enerji
boş hipotez
küsurat emir
kırık vadeli mevduatlar
bilanço dışı
resmi mevduat
resmi döviz kuru
resmi parite
narh
offset anlaşması
mahsup
sınırötesi
kıyı bankacılığı
Okun yasası
oligopol
açık hesap
açık kredi
açık ekonomi
açık piyasa
açık piyasa işlemler
açık pozisyon
açık işsizlik
faaliyet gideri
faaliyet kârı
operasyonel bütçe dengesi
fırsat maliyeti
optimal para alanı
optimum
opsiyon
ordino
emir iyileştirme
tediye emri
verile emri

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
ordinary partnership
ordinary share
organic agriculture
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adi şirket
adi hisse
organik tarım

Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
organised industrial zone
Organization of the Petroleum Exporting Countries
origin principle oftaxation
orthodox stabilization policy
output
output gap
outsourcing
outstanding debt
outward investment
outward oriented growth
outward processing
over the counter markets
over the counter markets
overhead expenses
overheating
overnight borrowing rate
overseas investment
overtime work
overvalued
packaging
Pareto efficiency
Pareto optimum
Paris club
parity
part- time work
partial devaluation
partial equilibrium analysis
participation
participation fund
participation ratio
partnership
patent
path dependence
pay bill
pay slip
payment
payment free period
payment order
payroll tax
peak pricing
pension
pension fund
pensioner
per capita
per capita income

organize sanayi bölgesi
Petrol İhraç Eden lkeler Örgütü
çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi
sıkı istikrar programı
çıktı
üretim açığı
dışarıdan tedarik
ödenmemiş borç
dışa doğru yatırım
dışa açık büyüme
hariçte işleme
tezgah üstü piyasalar
üçüncül piyasa
idari masraflar
aşırı ısınma
gecelik borç alma faizi
yurt dışı yatırım
fazla mesai
aşırı değerlenmiş
ambalajlama
Pareto verimliliği
Pareto optimumu
Paris kulübü
parite
kısmi süreli iş
kısmi devalüasyon
kısmi denge analizi
iştirak
katılım fonu
katılma payı
ortaklık
patent
patika bağımlılığı
maaş bordrosu
bordro
ödeme
ödemesiz dönem
ödeme talimatı
bordro vergisi
zirve fiyatlandırması
emeklilik maaşı
emeklilik fonu
emekli
kişi başına
kişi başına milli gelir

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
percentage point
percentile
perfect competition
perfect competition market
performance auditing
performing loan
periodic interest
permanent income hypothesis
permit
personal loan
petro-dollar
petroleum consumption tax
petroleum pipeline
petroleum price stabilisation fund
petroleum stabilisation fund
Phillips curve
Pigou effect
piracy
placement
placement fee
plan
planned development
planning
plaza accord
pledge
policy assignment
policy holder
poll tax
pollution tax
population
population density
population growth rate
population increase
port
portfolio
portfolio investment
portfolio management
portfolio theories
positional goods
positive economics
poverty
poverty trap
precautionary motive
predatory pricing
pre-emptive right
preference
preferred stock
premium
premium on bonds
prepayment
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yüzde noktası
yüzdebirlik
tam rekabet
tam rekabet piyasası
performans denetimi
canlı kredi
dönemsel faiz
daimi gelir hipotezi
izin belgesi
bireysel kredi
petro-dolar
akaryakıt tüketim vergisi
petrol boru hattı
akaryakıt fiyat istikrar fonu
akaryakıt istikrar fonu
Phillips eğrisi
Pigou etkisi
korsanlık
yatırım
kurtaj
plan
planlı kalkınma
planlama
plaza anlaşması
rehin
poliçe devri
poliçe sahibi
baş vergisi
çevre kirliliği vergisi
nüfus
nüfus yoğunluğu
nüfus artış hızı
nüfus artışı
liman
portföy
portföy yatırımı
portföy yönetimi
portföy teorileri
statü malları
pozitif iktisat
fakirlik
yoksulluk tuzağı
ihtiyat güdüsü
yıkıcı fiyatlandırma
rüçhan hakkı
tercih
imtiyazlı hisse senedi
ikramiye
borç senetlerine bağlı prim
kredi erken ödemesi

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
present value
pre-tax profit
price
price control
price discrimination
price flexibility
price freeze
price index
price level
price mechanism
price range
price regulations
price stability
price support policies
price/earnings ratio
primary market
primary balance
primary dealer system
primary deficit
primary expenditure
primary labour market
primary market
primitive economy
principal
principal capital
prisoners' dilemma
private consumption
private enterprise
private equity
private health insurance
private ownership
private pension scheme
private placement
private sector
privatisation
privatisation administration
probability
procurement
prodigality
producer
producer price index
producer price
producer surplus
product
product development
product diversification
production
production capacity
production function
production quota
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bugünkü değer
vergi öncesi kâr
fiyat
fiyat kontrolü
fiyat farklılaştırması
fiyat esnekliği
fiyatları dondurma
fiyat endeksi
fiyat düzeyi
fiyat mekanizması
fiyat aralığı
fiyat düzenlemeleri
fiyat istikrarı
fiyat destekleme politikaları
fiyat-kazanç oranı
birincil piyasa
faiz dışı bütçe dengesi
piyasa yapıcılığı sistemi
faiz dışı açık
faiz dışı harcama
birincil emek piyasası
birincil piyasa
ilkel ekonomi
anapara
ana sermaye
tutsakların ikilemi
özel tüketim
özel teşebbüs
özel sermaye
özel sağlık sigortası
özel mülkiyet
bireysel emeklilik
tahsisli satış
özel sektör
özelleştirme
özelleştirme idaresi
olasılık
tedarik
savurganlık
üretici
üretici fiyat endeksi
üretici fiyatı
üretici artığı
ürün
ürün geliştirme
ürün çeşitlendirmesi
üretim
üretim kapasitesi
üretim fonksiyonu
üretim kotası

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
production tax
productivity
profit
profit and loss sharing certificate
profit and loss statement
profit and loss table
profit commission
profit distribution
profit margin
profit maximisation
profit share
profit transfer
profit-sharing yield
programme credit
progressive tax
progressive taxation
project credit
promissory note
propensity
propensity to import
property insurance
property rights
property tax
prospectus
protection
protectionism
protectionist
provisional budget
public agent
public bank
public debt
public disclosure
public economic enterprises
public expenditures
public finance
public fund
public goods
public interest
public investment
public legal entity
public legal personality
public monopol
public offering
public procurement authority
public professional organisations
public property
public revenues
public sector
public sector borrowing requirement
public service
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istihsal vergisi
üretkenlik
kâr
kâr-zarar ortaklığı belgesi
kar zarar tablosu
kâr-zarar cetveli
kâr komisyonu
kâr dağıtımı
kâr oranı
kâr maksimizasyonu
kâr payı
kâr transferi
kâr payı getirisi
program kredisi
müterakki vergi
artan oranlı vergileme
proje kredisi
senet
eğilim
ithalat eğilimi
mal sigortası
mülkiyet hakları
emlak vergisi
izahname
koruma
korumacılık
korumacı
geçici bütçe
kamu ajanı
kamu bankası
kamu borcu
kamuyu aydınlatma
kamu iktisadi teşebbüsleri
kamu giderleri
kamu maliyesi
kamusal fon
kamu malları
kamu yararı
kamu yatırımı
kamu tüzel kişisi
kamu tüzel kişiliği
kamu tekeli
halka arz
kamu ihale kurumu
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
kamu mülkiyeti
kamu gelirleri
kamu kesimi
kamu kesimi borçlanma gereği
kamu hizmeti

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
public spending
public tender
public utility
publicly offered dividend right certificates
publicly-held joint-stock company
public-private partnership
purchasing
purchasing power
purchasing power parity
put option
qualified shareholder
quantitative restriction
quartile
quota
random walk hypothesis
rate of development
rate of fertility
rate of growth
rate of return
ratings
rationality
raw material
ready wear
real assets
real economic growth
real estate investment company
real exchange rate
real exchange rate policy
real foreign exchange rate
real interest rate
real price
real property income
real property income tax
real sector
real taxation system
real value
real wage
receipt
recession
reciprocal promotion and protection of investments
reciprocity
recovery
redeemed shares
rediscount
redlining
reexport
reference price
reference price
reflation
regional cooperation
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kamu harcaması
kamu ihalesi
temel kamu hizmetleri
katılma intifa senedi
halka açık anonim ortaklık
kamu-özel ortaklığı
satın alma
satın alma gücü
satın alma gücü paritesi
satım opsiyonu
nitelikli paya sahip ortak
miktar kısıtlaması
çeyrek
kota
rastgele yürüyüş hipotezi
kalkınma hızı
doğurganlık oranı
büyüme hızı
getiri oranı
derecelendirme
akılcılık
hammadde
hazır giyim
reel aktifler
reel ekonomik büyüme
gayri menkul yatırım ortaklığı
reel döviz kuru
reel döviz kuru politikası
gerçek döviz kuru
reel faiz oranı
gerçek fiyat
gayrimenkul sermaye iradı
gayrimenkul sermaye iradı vergisi
reel sektör
gerçek usulde vergilendirme
gerçek değer
reel ücret
dekont
durgunluk
yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması
karşılıklılık
canlanma
katılma intifa senedi
reeskont
sınır koyma
reeksport
baz fiyat
referans fiyatı
reflasyon
bölgesel işbirliği

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
regional disparities
regional economic integration
regional policy
regional specialization
regional trade agrements
regions with development priority
registration
regression analysis
regressive tax
regulation
regulatory account
regulatory and supervisory authority
regulatory arbitrage
regulatory failure
regulatory risk
relative income hypothesis
release of collateral
relief agencies
remittance to name
renewable energy sources
rent
rent tax
renter
rentier
rent-seeking
replacement cost
replacement rate
repo
repo auction
required reserve
required reserve ratio
required return
requisition
rescheduling
research and development
reserve currency
reserve requirements
reserves
residual risk
resistance point
resource allocation
resource transfer
resource utilization
resource utilization and support fund
restructuring
retail banking
retail trade
retained earnings tax
retirement
retirement age
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bölgesel farklılıklar
bölgesel ekonomik bütünleşme
bölgesel politika
bölgesel ihtisaslaşma
bölgesel ticaret anlaşmaları
kalkınmada öncelikli yöreler
tescil
regresyon analizi
azalan oranlı vergi
düzenleme
nazım hesabı
düzenleyici ve denetleyici kurum
düzenleme arbitrajı
düzenlemelerin başarısızlığı
düzenlemelerle ilgili risk
göreceli gelir hipotezi
teminat çözümü
yardım kuruluşları
isme havale
yenilenebilir enerji kaynakları
kira
kira vergisi
kiraya veren
rantiye
rant arayışı
yenileme gideri
yerine alma oranı
repo
repo ihalesi
zorunlu karşılık
zorunlu karşılık oranı
beklenen asgari getiri oranı
istimval
yeniden vadeleme
araştırma geliştirme
rezerv para birimi
zorunlu rezervler
karşılıklar
bakiye risk
direnç noktası
kaynak dağılımı
kaynak transferi
kaynak kullanımı
kaynak kullanımı ve destekleme fonu
yeniden yapılandırma
bireysel bankacılık
perakende ticaret
dağıtılmayan kazanç vergisi
emeklilik
emeklilik yaşı

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
retirement bonus
retirement pension
retirement plan
retirement system
return-on-equity
returns
revaluation
revealed preference
revenue
revenue sharing certificate
reverse repo
revocable letter of credit
revolving fund
rights issue
rigth to work
risk
risk averse
risk coverage
risk exposure
risk indicator
risk management
risk monitoring
risk neutral
risk premium
risk seeking
risk taking
risk-averse
risk-free rate
risk-return
road transport
rollover
roll-over rate
royalty
rural area
rural development
rural planning
rural population
safe harbour
safeguard
salary
sales channels
sales tax
sanction
savings
savings account
savings bond
savings deposit insurance fund
savings deposits
scale
scarcity
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emekli ikramiyesi
emekli aylığı
emeklilik planı
emeklilik sistemi
özsermaye getirisi
getiri
revalüasyon
açıklanan tercih
gelir
gelir ortaklığı senedi
ters repo
dönülebilir kredi mektubu
döner sermaye
bedelli hisse ihracı
çalışma hakkı
risk
riskten sakınan
risk karşılığı
riske maruz kalma
risk göstergesi
risk yönetimi
risk izleme
riske kayıtsız
risk primi
risk arayışı
risk alma
riskten kaçınma
risksiz oran
risk-getiri
kara yolu taşımacılığı
pozisyon yenileme
borç yenileme oranı
kullanım bedeli
kırsal alan
kırsal kalkınma
kırsal planlama
kırsal nüfus
güvenli liman
korunma
maaş
satış kanalları
tüketim vergisi
müeyyide
tasarruf
tasarruf hesabı
tasarruf bonosu
tasarruf mevduatı sigorta fonu
tasarruf mevduatı
ölçek
kıtlık

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
scenario analysis
science and technology
search costs
seasonal workers
seasonal adjustment
seasonal migration
seasonal unemployment
second hand
secondary capital
secondary market
sector
secured debt
securities
securities exchanges
securities issues
securities lending
securities quoted on the stock market
securitisation
security
security deposit
security income
seignorage
self-sufficiency
seller's market
selling
semi-finished goods
semi-formal economy
seniority
seperate trading of registered interest and principal of
securities
sequencing
services
services index
services trade
settlement
severance pay
shadow price
share
shareholder value
shareholding
shell banks
shopkeeper
short position
short selling transactions
short term
shorting
short-term claims
short-term debts
short-term interest rate
short-term loans
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senaryo analizi
bilim ve teknoloji
arama maliyetleri
mevsimlik çalışanlar
mevsimlik düzeltme
mevsimlik göç
mevsimlik işsizlik
ikinci el
katkı sermaye
ikincil piyasa
sektör
teminatlı borç
menkul kıymetler
menkul kıymet borsaları
menkul kıymet ihracı
menkul kıymet ödünç işlemleri
borsaya kote edilmiş menkul kıymetler
menkul kıymetleştirme
menkul kıymet
teminat akçesi
menkul kıymet iradı
senyoraj
kendi kendine yeterli olma
satıcı piyasası
satış
yarı mamul
yarı resmi ekonomi
kıdem
STRİP
sıralama
hizmetler
hizmetler endeksi
hizmetler ticareti
takas
kıdem tazminatı
gölge fiyatı
hisse
hisse senedi değeri
ortaklık
tabela bankaları
esnaf
kısa pozisyon
açığa satış işlemleri
kısa vade
açığa satış
kısa vadeli alacaklar
kısa vadeli borçlar
kısa vadeli faiz oranı
kısa vadeli krediler

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
short-termism
shuttle trade
signalling
silent partner
simple interest
single european act
single market
single tax
skilled labour
sliding scale
small and medium sized enterprises
small business taxation
social assistance and solidarity encouragement fund
social benefits
social capital
social costs
social integration
social justice
social market
social policies
social security
socialism
society
soft currency
soft loan
solvency
sovereign funds
sovereign risk
special account
special auditing
special communication tax
special drawing rights
special financial institutions
special position allowance
special provincial administration
specialisation
specific duty
speculation
speculative motive
spot market
spot price
spot value
spread
stabilisation
stabilisation programme
stability
Stability and Growth Pact
stagflation
stagnation
stakeholder
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kısa vadecilik
bavul ticareti
sinyalleme
komanditer
basit faiz
avrupa tek senedi
tek pazar
tek vergi
nitelikli iş gücü
eşel mobil
küçük ve orta boyutlu işletmeler
basit usulde vergilendirme
sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik fonu
sosyal fayda
sosyal sermaye
sosyal maliyet
social entegrasyon
sosyal adalet
sosyal piyasa
sosyal politikalar
sosyal güvenlik
sosyalizm
toplum
yumuşak para birimi
düşük faizli kredi
borç ödeme gücü
ulusal fon
ulusal risk
özel hesap
özel denetleme
özel iletişim vergisi
özel çekme hakları
özel finans kurumları
makam tazminatı
il özel idaresi
uzmanlaşma
maktu vergi
spekülasyon
spekülasyon güdüsü
spot piyasa
spot fiyat
spot valör
alış-satış farkı
istikrar kazandırma
istikrar programı
istikrar
İstikrar ve Büyüme Paktı
stagflasyon
durgunluk
paydaş

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
stamp duty
standard deviation
standard error
standard international trade classification
standardization
stand-by agreement
stand-by credit
state aid
state capitalism
state economic enterprise
state enterprise
state interventionism
state monopoly
statement
statement period
statism
statistical classification of economic activities in the
european community
statistical significance
statute
sterilised intervention
sterilization
sticky prices
stimulus package
stochastic process
stock
stock exchange
stock exchange value
stock market
stockbroker
stocks
stored-up labour
strategic goods
strategy
stress-testing
strike
strike price
structural adjustment
structural reforms
structural unemployment
subordinated loan
subprime markets
subprime mortgage
subsidiary
subsidy
subsistence economy
substitute goods
substitution effect
succession and inheritance tax
sunk costs
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damga vergisi
standart sapma
standart hata
standart uluslararası ticaret sınıflaması
standartlaşma
stand-by anlaşması
stand -by kredisi
devlet yardımı
devlet kapilalizmi
iktisadi devlet teşekkülü
devlet teşebbüsü
devlet müdahaleciliği
devlet tekeli
ekstre
hesap dönemi
devletçilik
avrupa topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki
sınıflaması
istatistiki anlamlılık
ana sözleşme
arındırılmış müdahale
sterilizasyon
yapışkan fiyatlar
teşvik paketi
stokastik süreç
stok
borsa
borsa değeri
menkul kıymetler borsası
borsa acentası
hisse senedi
birikmiş emek
stratejik mallar
strateji
stres testi
grev
kullanım fiyatı
yapısal uyarlama
yapısal reformlar
yapısal işsizlik
sermaye benzeri kredi
eşikaltı piyasalar
eşikaltı ipotek
bağlı ortaklık
destekleme
geçim ekonomisi
ikame mallar
ikame etkisi
veraset ve intikal vergisi
batık maliyetler

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
superstructure
suplemental reserve facility
supplementary motor vehicles tax
supplementary retirement scheme
supply
supply chain
supply curve
supply elasticity
supply side economics
supply-side policies
support and price stabilization fund
support level
support price
support purchases
surplus
suspension
sustainable development
sustainable growth
swap
swift
swot analysis
syndicated loan
syndicated loans
systematic risk
systemic risk
talon
tangible asset
target price
tariff
tariff
tariff concession
tax
tax accrual
tax administration
tax amnesty
tax approximation
tax arbitrage
tax assessment
tax avoidance
tax base
tax bracket
tax break
tax burden
tax collection
tax collector
tax competition
tax criminal law
tax elasticity
tax evasion
tax exemption
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üstyapı
ek rezerv kolaylığı
ek motorlu taşıtlar vergisi
tamamlayıcı emeklilik rejimi
arz
tedarik zinciri
arz eğrisi
arz esnekliği
arz yönlü iktisat
arz taraflı politikalar
destekleme ve fiyat istikrar fonu
destek seviyesi
destekleme fiyatı
destekleme alımları
risturn
askıya alma
sürdürülebilir kalkınma
sürdürülebilir büyüme
swap
swıft
gzft analizi
sendikasyon kredisi
konsorsiyum kredileri
sistemli risk
sistem riski
talon
maddi aktif
başfiyat
ithalat vergisi
tarife
tarife tavizi
vergi
vergilerin tahakkuku
vergi idaresi
vergi affı
vergi yakınlaştırması
vergi arbitrajı
vergi tarhı
vergiden kaçınma
vergi matrahı
vergi dilimi
vergi istisnası
vergi yükü
vergi tahsili
vergi tahsildarı
vergi rekabeti
vergi ceza hukuku
vergi esnekliği
vergi kaçakçılığı
vergi muafiyeti

T.C. Dışişleri Baka lığı
Tercü e Dairesi Başka lığı
tax fine
tax harmonisation
tax haven
tax identification number
tax incentive
tax incidence
tax indemnity
tax inspection
tax legislation
tax obligation
tax office
tax on financial transactions
tax payability
tax payer
tax payment
tax period
tax policy
tax ratio
tax reduction
tax refund
tax responsible party
tax value
tax year
taxable income
taxation
taxpayer
tax-plate
technical analysis
technical progress
teller
temporary import
tender
terms of trade
textile industry
the Southeastern Anatolia Project
thermal power plant
third way
third world countries
threshold price
tied loan
tiger economies
time deposit
time series
time value of money
title deed
title deed registry
to abolish customs duties
to endorse
to finance
to foreclose
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vergi cezası
vergi uyumlaştırması
vergi cenneti
vergi kimlik numarası
vergi teşviki
vergi yansıması
vergi tazminatı
vergi incelemeleri
vergi mevzuatı
vergi yükümlülüğü
vergi dairesi
mali işlem vergisi
vergi tahakkuku
mükellef
vergi ödemesi
vergilendirme dönemi
vergi politikası
vergi oranı
vergi indirimi
vergi iadesi
vergi sorumlusu
vergi değeri
vergilendirme yılı
vergilendirilebilen gelir
vergilendirme
vergi mükellefi
vergi levhası
teknik analiz
teknik ilerleme
veznedar
geçici ithalat
ihale
ticaret hadleri
dokuma sanayii
Güneydoğu Anadolu Projesi
termik santral
üçüncü yol
üçüncü dünya ülkeleri
eşik fiyat
bağlı kredi
kaplan ekonomiler
vadeli mevduat
zaman serileri
paranın zaman değeri
tapu
tapu kaydı
gümrük vergilerini kaldırmak
ciro etmek
finanse etmek
rehnedilene el koymak
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to hedge
to issue
to levy (a tax)
to suspend
to take a collateral
totaf factor productivity
total cost
total population
total quality management
total return
trade
trade agreement
trade area
trade creation effect
trade cycle
trade deficit
trade deficit
trade diversion effect
trade negotiations
trade surplus
trade unions
trade volume
trademark
trade-weighted exchange rate
trading on margin
trading unit
trading volume
tragedy of the commons
transaction
transaction costs
transaction tax
transaction volume
transfer pricing
transfers
transition economies
transmission mechanism
transparency
transportation cost
treasury
treasury bill
treasury deficit
treasury guarantee
treasury notes
treasury operations
Treaty of Amsterdam
Treaty on European Union
trough
trust
turkish accreditation agency
Turkish lira
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riski dağıtma
ihraç
vergi koymak
askıya almak
rehin alma
toplam faktör verimliliği
toplam maliyet
toplam nüfus
toplam kalite yönetimi
toplam getiri
ticaret
ticari anlaşma
ticaret alanı
ticaret yaratıcı etki
konjonktür dalgası
ticaret açığı
ticaret açığı
ticaret saptırıcı etki
ticaret müzakereleri
ticaret fazlası
işçi sendikası
ticaret hacmi
ticari marka
ticaret ağırlıklı döviz kuru
kredili menkul kıymet işlemleri
işlem birimi
işlem hacmi
ortak varlıkların trajedisi
ticari işlem
işlem maliyetleri
muamele vergisi
işlem miktarı
transfer fiyatlaması
transferler
geçiş ekonomileri
aktarım mekanizması
şeffaflık
taşıma maliyeti
hazine
hazine bonosu
hazine açığı
hazine garantisi
devlet tahvili
hazine işlemleri
Amsterdam Antlaşması
Avrupa Birliği Antlaşması
dip noktası
tröst
türk akreditasyon kurumu
Türk lirası
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unbalanced growth
uncertainty
under lot sales
underdeveloped countries
underdeveloped region
underdevelopment
underemployment
underground economy
undersecretariat of treasury
unemployed
unemployment
unemployment insurance
unemployment insurance fund
unemployment rate
unemployment trap
unfair competition
union
Union of Industrial and Employer's Confederation of
Europe
union rights
unit
unit cost
unit price
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dengesiz büyüme
belirsizlik
lot altı satış
az gelişmiş ülkeler
az gelişmiş bölge
az gelişmişlik
eksik istihdam
yeraltı ekonomisi
hazine müsteşarlığı
işsiz
işsizlik
işsizlik sigortası
işsizlik sigortası fonu
işsizlik oranı
işsizlik tuzağı
haksız rekabet
sendika
Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği
sendikal haklar
birim
birim maliyet
birim fiyat

United Nations Conference on Trade and Development

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

United Nations Development Programme
United Nations Industrial Development Organisation
unrequited transfers
unskilled labour
unutilised capacity
upward revision
urban planning
urban population
urban transformation
urbanisation
usury
utility
value
value added
value added tax
value at risk
value date
variable costs
variable fund
variable payments
vat on import
vat refund
velocity of circulation
velocity of money
venture capital
venture capital investment trust

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Programı
karşılıksız transferler
niteliksiz iş gücü
atıl kapasite
yukarı revizyon
kent planlaması
kent nüfusu
kentsel dönüşüm
kentleşme
tefecilik
fayda
değer
katma değer
katma değer vergisi
riske maruz değer
valör
değişken maliyetler
değişken fon
değişken ödemeler
ithalattan alınan kdv
kdv iadesi
dolaşım hızı
paranın dolaşım hızı
risk sermayesi
risk sermayesi yatırım ortaklığı
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vertical equity
vertical integration
vicius circle
visa
visible trade
vocational training
volatility
voluntary export restrictions
voluntary insurance
voluntary unemployment
wage
wage differential
wage discrimination
wage drift
wage-price spiral
waiver
wallet share
warehousing
wealth effect
wealth management
wealth tax
weightless economy
welfare
welfare economics
welfare state
white collar workers
white goods
wholesale price
wholesale price index
wholesale trade
windfall gains
windfall profit
winner-takes-all markets
withholding tax return
witholding tax
work permit
worker
workers' remittances
working capital
working class
working conditions
working hours
workplace
workplace security
World Bank
world economic crisis
world economy
world prices
World Tourism Organization
World Trade Organisation
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dikey eşitlik
dikey bütünleşme
kısır döngü
vize
görünür ticaret
mesleki eğitim
oynaklık
gönüllü ihracat kısıtlamaları
isteğe bağlı sigorta
iradi işsizlik
ücret
ücret farklılaştırılması
ücret ayrımcılığı
ek ödemeler
ücret fiyat sarmalı
derogasyon
cüzdan payı
ambarlama
servet etkisi
varlık yönetimi
servet vergisi
ağırlıksız ekonomi
refah
refah ekonomisi
refah devleti
beyaz yakalı çalışanlar
beyaz eşya
toptan fiyat
toptan eşya fiyat endeksi
toptan ticaret
beklenmedik kazançlar
beklenmedik kar
kazananın her şeyi aldığı piyasa
muhtasar vergi beyannamesi
stopaj vergisi
çalışma izni
emekçi
işçi dövizleri
işletme sermayesi
işçi sınıfı
çalışma şartları
çalışma saatleri
işyeri
iş yeri güvenliği
Dünya Bankası
dünya ekonomik bunalımı
dünya ekonomisi
dünya fiyatları
Dünya Turizm Organizasyonu
Dünya Ticaret Örgütü
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worthless debts
x-efficiency
yield curve
yield gap
yield to maturity
zero-sum game
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değersiz alacak
x-verimliliği
verim eğrisi
getiri boşluğu
vade sonu getirisi
sıfır toplamlı oyun

