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KAMU MALiYESi A 
2009 BS 3200-A 

DiKKATI 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
velilen bil gilere göre cevaplayın ız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
de~işmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
dogru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi ve 
bundan hazine yardımları ile devlet katkısının 
düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad 
verilir? 

A) Mahalli idare bütçesi 
B) Devlet bütçesi 
C) Katma bütçe 
D) Köy bütçesi 
E) Konsolide bütçe 

2. Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal 
mallardan biri değildir? 

A) Parklar 
B) Ulusal savunma 
C) Tiyatrolar 
D) Kamu yüzme havuzları 
E) itfaiye 

3. iki ekonomik birimin üretim veya tüketim 
faaliyetinden, üçüncü kişilerin fiyat 
mekanizması dışında fayda veya zarar 
görmesine ne ad verilir? 

A) Doğal tekeller 
B) Bedavacılık sorunu 
C) Sıkışıklık maliyeti 
D) Dışsallık 

E) Ortakların trajedisi 

4. Üretimlerinde zararlı gazları kullananların 
ozon tabakasını delmeleri sonucu, güneş 

ışınlarının insanlara zarar vermes i aşağıdaki 
dışsallıklardan hangisine bir örnektir? 

A) Tüketiciden üreticiye 
B) Üreticiden üreticiye 
C) Üreticiden tüketiciye 
D) Çok yönlü dışsallığa 
E) Tüketiciden tüketiciye 
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5. Koalisyon protokollerinde, koalisyon 
politi kalarını 

aşağıdaki lerden 
partilerinin birbirlerinin 
destekleme sozu vermesi 
hangisine bi r örnektir? 

A) Açık oy alışverişi 
B) Oylama çelişkisi 
C) Dönemsel çoğunluk 
D) Rasyonel bilgisizlik 
E) Medyan 

6. Devletin vermiş olduğu hizmetleri üretmekten 
sorumlu olan birimlerin toplamına ne ad 
verilir? 

A) Vakıf 

B) Siyasi parti 
C) Demek 
D) Sivil toplum örgütü 
E) Bürokrasi 

7. Kamu hizmetlerinin işlevsel 

sınıflandırılmasında yargı ve kolluk hizmetleri 
hangi işlevsel sınıflamaya girmektedir? 

A) Sosyal hizmetler 
B) Özel hizmetler 
C) Ekonomik hizmetler 
D) Genel hizmetler 
E) Gerçek harcam al ar 

8. Aşağıdakilerden hangisi, etki ve faydaları aynı 
dönemde yok olmadığı halde, genellikle maddi 
mal üretimineyönelikbulunmamaları sermaye 
malı biçiminde ortaya cıkmamaları nedeniyle 
cari harcama olarak nitelendirilen 
harcamalarabir örnektir? 

A) Onarım giderleri 
B) Eğitim harcamaları 
C) Personel ödemeleri 
D) Yolluklar 
E) Demirbaş alımı 

9. Peacock-Wiseman tarafından yapılmış sıçrama 
tezi yaklaşımına göre kamu harcamalarının 

temel artış nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Devlet sınırlarının değişmesi 
B) Nüfus artışı 
C) Savaş sonucu vergilerin artması 
D) Kamusal faaliyetlerinin tanımının değişmesi 
E) Bütçe tekniğindeki değişmeler 
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10. Fayda-maliyet analizi esas olarak dar anlamda 
aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir tekniktir? 

A) Etkinlik 
B) Vergi 
C) Faiz 
D) Parasal değer 
E) Dışsallıklar 

11. Kamu yönetiminde, eldeki kaynaklarla !!l ~ 

A) Program bütçe 
B) Performans bütçe 
C) Geleneksel bütçe 
D) Örgüt bütçesi 
E) Sıfır temelli bütçe 

12. Amaçlara ulaşmak için programlar arasında 
kaynakların tahsisine imkan sağlayan PPBS 
öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bütçeleme 
B) Programlama 
C) Planlama 
D) Yönetim 
E) Analiz 

13. Sıfır temelli bütçeleme sistemi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 
B) Sıfır temelli bütçeleme sıstemınde, 

hizmetlerin daha önceki sunumları dikkate 
alınarak analiz edilir. 

C) Sistem, bir önceki yıl ödeneklerine dayan ır. 
D) Bütçe harcamalarını düşük öncelikli kamu 

hizmetlerine yöneiten bir sistemdir. 
E) PPBS'nin önemli eksikliklerini giderir. 

14. Kamu harcamalarını karşılamak üzere gerçek 
ve tüzel kişilerden karşılıksız, kesin, 
egemenlik hakkına ve kanuna dayalı olarak 
alınan parasal tutarlara ne ad verilir? 

A) Harç 
B) Resim 
C) Vergi 
D) Parafiskal gelir 
E) Şerefiye 
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15. Aşağıdakilerden hangisi, 

kaynaklarından olan harçların özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Harca tabi hizmetlerin genel hizmet 
maliyetinin altında bir bedelle topluma 
sunulması 

B) Harç adı altında ödenen bedelle hizmetin 
maliyeti arasında bir ilişkinin olmaması 

C) Harca konu olan mal ve hizmetlerde 
mahrum bırakma ilkesinin kısmen 

uygulanabilmesi 
D) 

ödemedikleri takdirde söz konusu mal ve 
hizmetleri elde edememesi 

E) Karşılıksız olması 

16. Aşağıdaki kamusal finansman 
kaynaklarından hangisi sadece bayındırlık 

hizmetleriyle ilişkilidir? 

A) Vergi benzeri gelir 
B) Şerefiye 

C) Fiyat 
D) Vergi 
E) Harç 

17. Mükellefin cebinden çıkan parayla hazineye 
giren para arasındaki farkın asgari olmasını 
öngören vergileme ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kesinlik ilkesi 
B) Fayda ilkesi 
C) Uygunluk ilkesi 
D) iktisadilik ilkesi 
E) Adalet ilkesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gucune 
ulaşmada kullanılan araçlardan biridir? 

A) Hayat standardı 
B) Vergi indirimi 
C) En az geçim indirimi 
D) Vergi tarafsızlı ğı 
E) Yatayadalet 

19. Vergilerin piyasa sisteminin işleyişine 

müdahale etmeden düzenlenmesi ilkesi 
aşağıdaki vergicilik ilkelerinden hangisidir? 

A) Vergi tarafsızlı ğı 
B) Genellik 
C) Ödeme gücü 
D) Adalet 
E) Birlik 
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20. Verginin üzerinden alındığı şeye ne ad verilir? 

A) Vergi sorumlusu 
B) Vergi m ükellefi 
C) Vergi matrahı 
D) Vergi oranı 
E) Verginin konusu 

21. Vergi borcunu hesaplamak amacıyla vergi 
konusunun indirgendiği teknik-fiziksel ya da 
ekonomik-parasal büyüklüğe ne ad verilir? 

Al Vergi konusu 
Bl Vergi matrahı 
CL Vergi oranı 
D) Vergi tarifesi 
E) Vergiyi doğuran olay 

22. Aşağıdakilerden hangisi vergi denetimi 
yöntemlerinden biri değildir? 

Al Yoklama 
B) Arama 
CL Bilgi toplama 
OL iltizam 
El inceleme 

23. Ödenen ver g i ler i n b i reyler i n davr an ışlar i 
üzerinde yaratacağı psikolojik etkilere ne ad 
verilir? 

A) Vergi baskısı 
B) Vergi yansıması 
C) Net bireysel vergi yükü 
D) Vergiden kaçınma 
E) Vergi yükü 

24. Tamamen piyasa koşullarına bağlı olarak 
verginin yansıtılabilmesine ne ad verilir? 

A) Yasal yansıma 
B) Mutlak yansıma 
C) Diferansiyel yansıma 
D) Ekonomik yansıma 
E) Sınırlı yansıma 

25. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden 
alınan vergilerden biridir? 

Al Gelir vergisi 
B) Katma değer vergisi 
C) Emlak vergisi 
D) Damga vergisi 
E) Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

A 

A 
26. Kurumlar vergisi aşağıdakilerin hangisi 

üzerinden alınır? 

Al Gelir 
B) Muamele 
C) Emlak 
D) Harcama 
E) Servet 

27. Monetaristlere göre enflasyonun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu harcamalarının artması 
B) Borçların büyümesi 
C) Üretimin kısılması 
D) israfı n artması 
E) Parasal büyüme 

28. Bütçe açığına, gelecek dönemlerin 
bütçeleri nden mahsup edi lecek avansların 
eklenmesi ve tutardan bu yıl bütçesinde yer 
alıp da henüz ödenmemis giderlerin 
düşürülmesi ile bulunan değere ne ad verilir? 

A) Bütçe dışı faiz açığı 
B) Ödemeler dengesi açığı 
C) Nakit açığı 
D) Kamu fazlası 
E) Bütçe açığı 

29. Köyün zorunlu işlerini görmek için eşit şartlar 
altı nda köylülerin zorunlu olarak bedenen 
çalışmasına ne ad verilir? 

Al Salma 
B) imece 
C) Bakaya 
D) Vesayet 
E) Yardımlaşma 

30. iı özel idaresi tüzel kişiliğinin temsilcisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al iı özel idaresi müdürü 
B) Kaymakam 
C) iı daimi encümeni 
D) Vali 
E) iı genel meclisi 
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