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MALiYE POLiTiKASı A 
2009 BS 3401-A 

1. Keynesyen iktisatçılara göre durgunluk 
dönemlerinde para politikalarının yetersiz 
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Durgunluk dönemlerinde yatırımların faiz 
esnekliğinin çok yüksek olması 

Bl Para talebinin çok fazla olması 
CL Kamu harcamalarının talep yaratmada 

daha etkili olması 
D) Likidite tuzağı nedeniyle para politikası 

yoluyla toplam talebin arttırılamaması. 
E) Durgunluk döneminde faiz oranlarının 

esnek olması 

2. Eğer kişilerin tüketim kararlarının 
kullanılabilir gelirleri ile olduğu kadar gerçek 
refahlarıyla da ilişkili olduğu kabul edilirse, 
bir ekonomideki fiyat düzeyindeki 
değişiklikler varlıklarının gerçek değerlerini 
değiştirerek aşağıdakilerden hangisini 
etkiler? 

Al Vergi hasılatı 
Bl Toplam arz 
CL Yatırım kararları 
Dl Tüketim kararları 
E) Toplam talep 

3. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe 
fazlasını etkilemez? 

Al Kamu harcamalarında değişiklik. 
B) Vergi oranlarında değişiklik. 
CL Potansiyel GSMH'da değişiklik, 
Dl Faiz oranlarında değişiklik, 
E) Fiyat düzeyinde değişiklik, 

4. Likidite tuzağı varsayımında bulunarak, bir 

A 

ekonomide denge gelir düzeyinin 
belirlenmesinde para politikasının etkin 
olmadığını söyleyen ekonomistler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Arz yanlı ekonomistler 
Bl Post-keynesyenler 
CL Monotaristler 
D) Keynesyenler 
El Klasik ekonomistler 

? 

5. Arz eğrisinin orta alanında toplam talepteki 
bir artış aşağıdaki etkilerden hangisine 
neden olur? 

Al Hem gelir hem fiyatlar artar, 
Bl Sadece gelir artar, 
CL Sadece fiyatlar artar, 
D) Hem gelir hem fiyatlar azalır, 
E) Fiyatlar artar gelir azalır, 

6. Gelir vergısının aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi nedeniyle konjonktürün refah 
aşamasında vergi geliri vergi matrahından 

daha hızlı artmaktadır? 

Al Vergi kaçakçılığının yaygın olması 
Bl Tahsil zamanının uygun olması 
CL Muafiyetlerin geniş olması 
D) Tarifesinin artan oraniı olması 
E) Verginin gelir esnekliğin düşük olması 

7. Bir harcama potansiyelini ifade etmekle 
birlikte, her zaman aynı ağırlıkta ve nakit 
halinde bir satın alma gucu anlamına 

gelmeyen unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Servet 
Bl Gelir 
CL Tüketim 
D) Tasarruf 
E) ithalat 

8. Üretim faktörü kullanılmadığı için, doğrudan 
gelir yaratmayan kamu harcaması türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Gerçek harcama 
Bl Yatırım harcaması 
CL Cari harcama 
D) Genel harcama 
El Transfer harcaması 
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9. Stagflasyona karşı önlem olarak ileri sürülen 
indeksleme hakkındaki temel eleştiri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ücret-enflasyon spiralini resmileştirmesi 
B) indekslemen in çok katı kuralları içermesi 
C) Vergi politikalarının dışında bir işlem olması 
D) Rekabetçi piyasaların dengesini bozması 
E) Uluslararası mal ve hizmet akımına olumsuz 

etki ya pması 

10. Bir ekonomide kişilerin tüketiminin 
zamanlararası bir optimizasyon sorunu 
olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Post-Keynesyen 
B) Keynesyen 
C) Monetarist 
D) Neo-Klasik 
E) Klasik 

11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 istikrar 
programında ücretlerin sınırlandırılması 

önlemine başvurulmasının nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Ihraç mallarını yurt dışında rekabet edilebilir 
duruma getirmek 

B) Üretim maliyetini düşürmek 
C) iş gücünün verimliliğini azaltmak 
D) Kar oranların i arttırarak yatı rımla rı uyarmak 
E) iç talebi sınırlayarak ihracat olanağını 

arttırmak 

12. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarında 
uygulamaya konulan serbest döviz kuru 
politikası uygulamasının enflasyonu 
arttırmasındaki temel neden aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Cari işlemleraçığının kapanması 
B) ithalatın pahalılaşması 
C) Döviz talebinin azalması 
D) ihracatın pahalılaşması 
E) Özel kesim yatırımlarının artması 

A 

A 
13. Gelir vergisinin bir harcama vergisi ile ikame 

edilmesi halinde ekonomik büyümenin 
hızlanacağını ileri süren iktisatçı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kaldor 
B) Friedman 
C) Keynes 
D) Phillips 
E) Wagner 

14. Ekonomik büyüme ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yapısal değişimi kolaylaştırır. 

B) iş gücünün verimliliğini arttırır. 
C) Çevrenin korunmasını daha fazla mümkün 

kılar. 

D) Yüksek bir istihdam düzeyini garanti eder. 
E) Sosyal güvenlik sisteminin devamını sağlar, 

15. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan 
ülkelere ait öze ii iklerden biri değildir? 

A) Nüfus artış hızı yüksektir, 
B) ikili ekonomik yapı vardır, 
C) Beşeri sermaye harcamaları yüksektir, 
D) Yatırım düzeyi düşüktür, 
E) Tasarruf oranı düşüktür, 

16. Kamu borçlarının Merkez Bankası para 
tabanının genişletilmesiyle ödenmesine ne 
ad verilir? 

A) Enflasyon 
B) Monetizasyon 
C) Reeskont 
D) Konsolidasyon 
E) Tayınlama 
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17. Proje ile oluşturulan tüm reel faydalar ve 
maliyetler değerlendirildikten sonra, aynı 

zaman dilimine isabet edenler arasındaki net 
fayda ve değerler aşağıdakilerden hangisi ile 
ıskonto edilerek bugünkü net değer elde 
edilir? 

A) Sosyal faiz oranı 
B) Gölge fiyat 
C) Piyasa faiz oranı 
D) Piyasa kredi oran i 
E) Karlılık analizi 

18. Gelişmekte olan ülkelerde fayda 
analizi yapıldığında, fiili piyasa 
olmadığında, yerine kullanılması 
veri aşağıdakilerden hangisidir? 

maliyet 
verileri 

önerilen 

A) Gölge fiyat 
B) Monopal fiyat 
C) Ortalama maliyet fiyatı 
OL ikinci en iyi fiyat 
El Marjinal maliyet fiyatı 

19. 1980-1990 döneminde Türkiye'nin kamu 
harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Bütçeler transfer bütçeleri haline gelmiştir 
Bl Konsolide bütçe içinde kamu can 

harcamaların ın payı azalmıştır 

C) Kamu harcamalarının GSMH içindeki payı 

1985 yılına kadar sürekli olarak düşmüştür 
OL Kamu sektörü yatırımlarının GSMH içindeki 

payında birartış gönülmüştür 

E) Borç ödemeleri artmıştır 

20. Aşağıdakilerde hangisi kalkınmanın 

A 

hızlandırılması için yapılması gerekenlerden 
biri değildir? 

A) Orta ve uzun dönemli sanayi stratejilerinin 
belirlenmesi 

B) Ülke koşullarının değerlendirilmesinin 
yapılması 

C) Toplam yatırımların azaltılması 
OL Kaynakların verimli yatırımlara 

yönlendirilmesi 
El Yurt dışındaki gelişmelerin takip edilmesi 

A 
21. Gelir dağılımını denkleştirici rm. etkili araç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Harcama vergisi 
B) Gelirvergisi 
C) Vergi yansıması 
OL Kurumlar vergisi 
E) Katma değer vergisi 

22. Devletin genişletici bir politika uygulamak 
amacıyla borçlanması halinde faiz 
ödemelerinin gelir dağılımını bozmaması için 
aşağıdakilerden hangisinden borçlanılması 

gerekir? 

A) Özel kurum ve bireylerden. 
B) Bireylerden. 
C) Merkez bankasından. 
OL Özel kurumlardan. 
E) Özel bankalardan. 

23. Aşağıdaki çevre koruma önlemlerinin 
hangisinde, çevreyi korumayı teşvik etme 
özelliği daha belirgindir? 

A) Kirletme yasakları 
B) Pazarlanabilir kirlilik hakları 
C) Çevre standartları 
OL Ruhsat uygulaması 
E) Vergi kolaylıkları 

24. Aşağıdaki çevre koruma politikalarının 

hangisi, çevre kirliliğini ortaya çıkmadan 

önce önlemeye yöneliktir? 

A) Kirlenme vergisi 
B) Ruhsal uygulaması 
C) Emisyon vergisi 
OL Maliyet temeline dayalı faydalanma etkisi 
El Pazarlanabilir kirlilik hakları 
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25. Sektörel yapının şekillendirilmesinde vergi 
ve harcama teşviklerinin belirlenmesinde 
salt ekonomik düşüncenin hakim 
olmamasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ithal ikamesi politikalar 
B) Kronik bütçe açıkları 
C) Baskı grupların ın varlığı 

D) Az gelişmişlik 
E) Dışa bağımlılık 

26. Yatırım indirimi uygulaması aşağıdaki yatırım 
türlerinden hangisini teşvik etmekte uygun ve 
etkili araçlardan biri değildir? 

A) Getirisi yüksek yatırımlarda 
B) Uzun dönemde getiri sağlayan yatırımlarda 
C) Kısa dönemde getiri sağlayan yatırımlarda 
D) Getirisi düşük yatırımlarda 
E) Üretken yatırımlarda 

27. Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış yörelere 
devletin kamu iktisadi teşebbüsü kurarak 
elde etmeye çalıştığı hedeflerden biri 
değildir? 

A) Geri kalmış altyapılann tamamlanmaya 
çalışılması 

B) Sonradan kurulacak işletmelere girdi 
sağlanması 

C) Çevrenin gelişmesi açısından teşvik edici 
olması 

OL Özel kesim ve işçi eğitimi açısından tasarruf 
sağlaması 

El Çevreye dışsal maliyetleryüklemesi 

28. Bölgesel dengesizliklerin giderilmesine 

A 

yönelik olarak bölgelerarası kaynak 
aktarılması sorununu çözme konusunda daha 
etkili olan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köyler 
B) Belediyeler 
C) Merkezi yönetim 
OL Federe devletler 
El iı özel idareleri 

A 
29. Günümüzde merkezi yönetimin yerel 

yönetime verdiği gelir payı nasıl belirlenir? 

A) Yerel yönetimin gelir gider farkına göre 
B) Her yerel yönetimin eşit payalması ilkesine 

göre 
C) Yerel yönetimin borç yüküne göre 
D) ihtiyaç ölçütüne göre 
E) Nüfus ölçütüne göre 

30. Ekonomik istikrarı sağlama amacı açısından 
aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi daha 
etkindir? 

A) iı özel idareleri 
B) Federe devletler 
C) Yerel yönetim birlikleri 
OL Belediyeler 
E) Merkezi idare 
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