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1. Devlet harcamaları ekonomik niteliklerine 
göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
sıralanmıştır? 

Al Transfer-kısmi-yatınm harcanıası 
Bl Bireysel -fonksiyonel-temel harcamalar 
c) Cari-Yalınm -Transfer harcanıası 

OL Cari-yatınnm harcanıası 

El Gerçek-cari harcamalar 

2. Toplam devlet harcamasından transfer 
harcamaları mn çıkarılması ile bulunan 
harcama tutarı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yönetsel harcama 
Bl idari harcama 
c) Ekonomik harcama 
OL Fonksiyonel harcama 
El Gerçek harcama 

3. Özellikle enflasyonun frenlenmesi ve 
işsizliğin önlenmesi amacıyla devletin aktif 
rol üstlenmesi anlamına gelen fonksiyonu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al istikrar fonksiyonu 
Bl Gelir dağı lı mı fonksiyonu 
CL Kaynak ayınm. fonksiyonu 
Dl Mali fonksiyonu 
El Ekonomik fonksiyonu 

4. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet 
koşullarının varsayımlarından biri değildir? 

Al Piyasa ajanlannın fiyat alıcısı olması 
Bl Piyasa bilgilerinin eksik o lması 
CL Piyasaya giriş ve çıkışlann serbest olması 
OL Fiyatlann aşağıya ve yukanya doğru esnek 

olması 
El Mallann homojen olması 

5. Ilave bir birim sermayenin üretime girmesi 
sonucu meydana getirdiği hasıla artışını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sermayenin marj nal verimliliği 
GL Sel1Tl2lye katsayısı 
CL Sel1Tl2lye birikimi oranı 
OL Sermaye ikame oranı 
El Sermaye-gelir oranı 
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6. Tam rekabetçi denge modelinde , tüketieiler 
bütçe kısıb albnda aşağıdakilerden hangisini 
amaçlarlar? 

Al Tasarruf minimizasyonu 
Bl Tüketim minimizasyonu 
cı Maliyet maksimizasyonu 
OL Fayda maksimizasyonu 
El Gelir minimizasyonu 

7. Bentham'a göre sosyal refah fonksiyonu nasıl 
oluşmaktadır? 

Al Toplam talep eğrisiyle 
Bl Gelir toplamıyla 
cı Bireylerin faydalannın toplanmasıyla 

OL TopluITM.Jn tercih sıralamasıyla 
El Farksızlı k eğrilerinin toplamıyla 

8. Malların tüketiminde özel faydaların yanısıra, 
topluma yayılan dışsal faydalarının da 
meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine 
bir örnektir? 

Al Karma dl~.5allık 
Bl Pozitif dışsa ll ık 
CL Yayılan dışsalllk 

OL Genel dışsalllk 
El Negatif dışsallık 

9. Keynes'e göre, devlet, ekonomide 
aşağıdakilerden hangisini kontrol ederek 
konjonktürel dalgalanmaları kontrol edebilir? 

Al Sermaye 
Bl Arz 
cı Tasarruflar 
OL Faizler 
El Talep 

10. Piyasa mekanizmasının hiç çalışmadığı veya 
optimal dı,ı sonuçlar yarattığı durumlara 
Neo-klasik maliye teorisi yazınında ne ad 
verilir? 

Al Pareto optimumu 
Bl Dışsallık 
CL Piya S21 akS21khklan 
OL Konjonktürel dalgalanma 
El Gelir dağılımı 
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11 . Devletin ekonomik fonksiyonlannı , kaynak 
ayırımı fonksiyonu , gelir dağılımı fonksiyonu 
ve istikrar fonksiyonu olarak üç temel grupta 
toplayan kamu maliyesi teorisyeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Phillips 
Bl Musgrave 
c} Keynes 
Dl Due 
El Friedman 

12. Belirli bir endüsb"ide ortalama ve marjinal 
maliyetlerin sürekli düşüş eğiliminde 

olmasından kaynaklanan piyasa aksaklığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Doğal tekeller 
Bl Kamu mallan 
c} Dışsallıklar 

Dl Bilgi eksikliği 
El Makroekonomik dengesizlik 

13. Devletin hiç müdahalede bulunmadığı bir 
durumda oluşan gelir dağılımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Gelirin yeniden dağılımı 
Bl Bireysel gelir dağılımı 
c} Sektörel gelir dağılımı 
Dl Faktörel gelir dağılımı 
El ikincil gelir dağılımı 

14. Gerçekte özel malolduğu halde, özel faydası 
yanında topluma yayılan bir faydası da olan 
mallara ne ad verilir? 

Al Karma mallar 
Bl Tam kamusal mal 
c) Kanşık mal 
Dl Klüp malları 
El Uluslararası kamusal mal 

15. Bireylerin bir maldan daha fazla tüketmek 
için diğer maldan ne kadar vazgeçmeye razı 
olduklarını gösteren oran a§ağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Bireysel fayda oranı 
Bl Marjnal ikame oranı 
CL Mar;nal dönü$üm oranı 
Dl Mar;nal gelir oranı 
El Tüketim olanaklan oranı 
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16. Kamusal karar alma sürecının talep yanını 

aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır? 

Al Seçmenler 
Bl Tüketiciler 
c) Politikacılar 

Dl Fiyaııar 

El Milli gelir 

17. Tüketimde rekabetin olmadığı ancak 
tüketimden mahrum bırakılabilir mal/hizmet 
örneği aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Savunma 
Bl Köprü 
CL Meralar 
OL Sokak Aydınlatması 
El Balık rezervleri 

18. Devlet tarafından çocuklara 
aşağıdaki mal türlerinden 
örnektir? 

Al Kulüp malları 
Bl Tam kamusal mallar 
c) Erdemli mallar 
OL Ortak mülkiyet kaynakları 
El Karma mallar 

sUt dağıfilması 
hangisine bir 

19. Dışsal fayda durumunda, herhangi bir 
düzenleyici önlem alınmadığında , ekonomik 
faaliyetin durumu ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Faaliyet optimalin altındadır. 

Bl Faaliyet optimalin üzerindedir. 
CL Faaliyet optimaldedir. 
Dl Faaliyet aşın fiyatlandınımıştır. 
El Faaliyet düşük fiyatlandırılmıştır. 

20. eoase yaklaşımına göre dışsallık olayının 
tarafları arasındaki alı şverişle kimin kime 
ödeme yapacağı a§ağıdakilerden hangisine 
bağlıdır? 

Al Tüketicinin tercihlerine 
Bl Toplam vergi gelirlerine 
CL Vergi oranlarına 
Dl Mülkiyet ve kullanım haklarının nasıl 

düzenlendiğine 
El Üretim sonucu elde edilen kara 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Tüketimin faydasının sadece tüketiciye gittiği 
ve herhangi bir dışsallık yarabnadığı mal türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Karma mallar 
Bl Özel mallar 
cı Yan kamusal mallar 
OL Tam kamusal mallar 
El Erdemli ma llar 

22. Dış maliyet karşısında devletin 
önlemlerin hangis inde, belirli bir 
faaliyeti tümüyle yasaklanabilir? 

Al Vergiler 
Bl Teşvikler 

CL Muafiyetler 
OL Fiziksel Sınırlamalar 
El Mülkiyet haklan 

aldı~ı 

üretim 

23. Bır özelleştirmede , hızmet rekabet koş ullan 
altında özel sektör tarafından sağlanırken, bu 
hizmetin finansmanı devlet tarafından 
üstlenilirse, bu özelleştirme yöntemine ne ad 
verilir? 

Al işletme hakkı devri 
Bl ihale yöntemi 
cı Yap-işlet yöntemi 
OL Yap-işlet -Devret yöntemi 
El Kupon yöntemi 

24. Tekel koş ullarının hukum sürdüğü 
piyasalarda üretimin ve dağıtımın etkili, adil 
ve i s tikrarlı olması iç in, bu piyasaların kamu 
tarafından kurallara bağlı olarak işlemesinin 
sağlanmasına ne ad verilir? 

Al Devletleştirme 

Bl Liberalizasyon 
CL Regülasyon 
OL Özerldeştirme 
El Özelleştirme 

25. Devlet regula syon yoluyla bir işletmenin 

fiyatlarını , örneğin tüketici fiyat endeks inin 
bir ölç ü altında belirlemes ini isterse, bu 
fiyatlama yöntemine ne ad verilir? 

Al Ortalama maliyel fiyatlaması 
GL Getiri oranı fiyatlaması 
cı Taban fiyatlama 
OL Mar;nal maliyet fiyatlaması 
El Tavan fiyatlama 
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26, Aşağıdakilerden hangis i 
yöntemlerinden biri değildir? 

Al Kupon yöntemi 
Bl ihale yöntemi 
cı işletme hakkı devri 
OL Regulasyon 
El Yap-işlet -Devret yöntemi 

A 
özelleştirme 

ZT. Aşa~ıdakilerden hangisi kamu kes iminde 
ortaya çıkan X-etkins izliğine çözüm olarak 
önerilmektedir? 

Al Tekelleşme 

Bl Regülasyonlar 
CL Kamulaştınna 

OL Anti-tekel yasa ları 

El Özerldeştirme 

28. Fayda maliyet 
kulla nılmaktadır? 

oranı hangi amaçla 

Al Net bugünkü değeri elde etmek 
Bl Fayda ve maliyetlerin gelecek yıllardaki 

değerlerin i bugünkü değere dönüştürmek 
CL Yalınmın proje ömrünü tahmin etmek 
OL Fayda maliyet analizinde karar vemıe 

yöntemi olarak 
El Fayda ve maliyetlerin bugünkü değerini 

bulmak 

29. Bir projenin net bugünkü 
eş itleyen iskonto oranı 

hangisidir? 

Al Net bugünkü değer 
Bl Toplam fayda oranı 
cı iç verim oranı 
OL Fayda maliyet oranı 

değerini sıfıra 
aşağıdakil erden 

El Maliyetlerin bugünkü değeri 

30. Bir projenin net bugünkü faydas ı 120 birim, 
net bugünkü maliyeti 80 birim ise, yatırımın 
net bugünkü değeri kaç birimdir? 

Ai O 
Bi 0 ,66 
CL 1,5 
OL 20 
Ei 40 

TEST BITTI, 


