1. Kamu

kesiminin

istendiğinde,

zorunlu
A)

büyüklüğünün

yapılacak

ölçülmesi

6.

araştırmaların

i!.h..!S!.m!. aşağıdakile rdan

2.

A)
B)
cı

OL

Aşağıdakilerden
hangisi negatif dışsallık
durumunda devletin optimal üretim düzeyini

olarak

kullandığı

3f3Çbr?

7. Tam kamusal mallarda bedel ödemeyenin
dı ş arıda bırakılamaması özelliği nedeniyle ,
bireylerin
bu
mallara
olan
taleplerini
açıklamamaları
v eya bu malları
bedel
ödemeden kullanmak istemelerine ne ad
verilir?

Al

Eksik istihdam

c)

Istisna

Bl

Bedavacılık

CL Pareto optimumu

DJ

Muafıyet

El

Artan oranIIlik

alanlara

aşağıdakilerden

A)
Bl
c)

DJ
El

ol
El

yapılan

Aşağıdakilerden

Bl
cı

OL
El

piyasa
araçlarından biri

Yasal düzenlemeler
Fiyatlama
Vergi ile piyasayı kontrol etme
Kamu mallannın üretimi
Sübvansiyonla piyasayı kontrol etme

Her bir bireyin hertıangi bir maldan bir birim
fazla tüketmek için ikinci maldan ne kadar
fedakarlık etmeye hazır olduğunu gösteren
oran aljağıdakilerden hangisidir?

Al

Bl
C)

OL
El

Marjinal
Marjinal
Marjinal
Marjinal
Marjinal

Bula.şıcı hastalığa kar.şı

tüketim oranı
verimlilik oranı
maliyet oranı
ikame oranı
teknik ikame oranı

korumuş

a şağıdakilerden

9.

Dış

B)

Dış zarar

cı

Olumsuz dışsallık
Dış maliyet

olan bir bireyin
yanında

fayda

Dış k~r

Aşağıdakilerden
amaçlarından

A)
B)

aşı

olmasının

da
korumuş
olması
hangisine bir örnektir?

Al
ol
EL

devletin

dağılımı

başkalarını

hangisine bir örnektir?

hangisi
müdahale

Dışsaııık

Kaynak

kendisini

harcamalar

çjağildir?

Al

8.

~Ii harcama
Ekonomik harcama
Sosyal harcama
Yönetsel harcama
Genel harcama

aksaklıklanna

A

nlClIIClI

Vergi
Sübvansiyon

gibi

5.

Yeın kaınusClI

Tam kamusal mallar
Erdemli mallar
Klüp mallan
Ka nşık mallar

A)
Bl

3. Devlet harcamalannın fonksiyonel ayınma
göre sınıflandırılmasında yasama, guvenlik

4.

El

Kamu kesiminin kapsamının belirlenmesi
Genel ta saıruf hacminin belirienmesi

.ın yaygın

kavramlardan
hangisi
karma
anlamda kullanılmaktadır?

aynı

hangisidir?

Kamu gelirlerinin belirlenmesi

saalamak için

Aşağıdaki

mallar ile

Bl Kamu harcamalannın belirlenmesi
c) Sermaye bilikiminin belirlenmesi
Dl
El

A
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biri

hangisi

özelleştirmenin

değildir?

Işletmenin etkin çalışmasını sağlamak
I şletmenin

ekonomı

kararlannın

a lınmasında

hükümetin rolünü azaltmak
cı Sennayeyi tabana yaymak
OL Kamu açıklannı azaltmak
E ıişsizliği azaltmak

10. Fayda ve maliyetlerin hesaplanmasında
piyasa fiyatlarının kullanılması aşağıdaki
kO!j ullardan hangisine bağlıdır?
A)
B)

CL
OL

Projenin alternatif maliyetinin sıfı rolması
Gölge fiyatıann hesaplanamaması
Fiyatlann yanı sıra. gölge fiyatlann da
biliniyor olması
Fiyatların marjinal fayda ve marjinal maliyeti
yansıtması

El

Projenin dolayli maliyetlerinin olmaması

Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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11. Seç menle rin
bütün
ülkenin
s o runları
hakkında y eterli bilgi sahibi olm a m as ının
temel sebebi a ş ağıdakilerden hangi s idir?

16.

Aş ağıdakilerden
uygulamasına

hangisi
bir ö rnektir?

ayırma

ilkesinin

Odeme gücü açısından aynı durumda
olanlann farklı miktarda vergi vermeleri
B) Emek gelirlerinin sermaye gelirlerine göre
daha hafif vergilendirilmesi
c) Vergi oranlannın ekonomik etkinliğe uygun

A)
A)
B)

Medyanın

etkisinde kalmalan
Kendi oylannın etkisiz olduğuna inanmalan
c) Bu bilgiye sahip olmalan için zaman ve
önemlı derecede maddi kaynak ayımıak
zorunda olmalan
D) E ğitim seviyelerinin düşük olması
E) Ülke
sorunları
hakkında
politikacılann
açıklamalanna inanmalan

olması

Ödeme gücü açı sından farklı durumda
olanlann farklı miktarda vergi vermeleri
E) Vergilemede ödeme gücü çok olanla az
D)

olanların aynıması

12.

Aş ağıdaki

teori s inin
A)

ifadelerden hangi s i kamusal
uy gun değildir?

se ç i ş

bulgularına

Politik

17.

süreç

kamu kesiminde kaynak
garanti eder.
B) Kamusal karar alma sürecinde bürokratlar
çıkarlarına
yönelık
etkide
da
kendi
bulunurlar.
c) Seçmenlerin bilgi eksikliği kısa dönemli
programlann tercih edilmesine neden olur.
D) Karar alma sürecinde baskı
gruplan
büyüklüklerine oranla çok daha etkin
dağılımela etkinliği

Geli ş mi ş
ülkelerde uygulanan ve kilise
hizmetlerini finanse etmek ama ç lı kili se
v ergilerinin temeHnde hangi v ergileme ilkes i
v ardır?

A) Fayda ilkesi
B) Ödeme gücü ilkesi
C) Ayırma ilkesi
D) Adalet ilkesi
E) Etkinlik ilkesi

ulcılıilmekte diıle r.

E)

13. Bir

Politik karar alma sürecinde seçim sisteminin
türü de etkili olmaktadır.

18. Vergi mükellefinin vergi nedeniyle azalan
gelirlerini gidermek amacı y la daha fazla
çalı ş ma s ın a ne ad v e rilir?

projenin

maliy eti toplumun geneline
durumda,
a ş ağıdakilerden
hangis i ge çerlidir?

A)
B)
c)
OL
El

y ayılabildiği

A)
B)

Projenin toplam maliyeti bilinemez.
Projenin finansmanına gelecek kuşaklar da

Ikame etkisi
Gelir etkisi
Verginin tarafsızlrğ ı
Vergi tasarrufu
Vergiden kaçınma

dahilolacaktır.

maliyeti kimle ıin üstlendiği lıelli
için proje daha kolay uygulanır.
Projenin
uygulanması
piyasa

c) Toplam

19. A rzy önlü

olmadığı

D)

A)

mekanizmasına bırakılacaktır.

E)
14.

Projenin

uygula n masından

vazgeçilecektir.

Aşa ğıdakilerden
alınan

hangisi
servet
bir v ergi değjldir?

kurumlar
savunan

görüş

c)

Istikrar sağlamak amacıyla vergi oranlan n ın
savunan görüş
Ekonomik istikrar ve üretim artışının
sağlanması
amacıyla
vergi oranlannın
düşürülmesi gerektiğini savunan görüş
Emek ve sermaye gelirlerine farklı vergi
ora n la nnın uygulanmasını savunan gÖrüş
artınımasını

D)

El

tabanı

20. Verginin

A) Mülkiyet vergisi
B) tv'Iiras vergisi
c) Bireysel servet vergisi
D) Bireysel gelir vergisi
E) ÖZ sermaye vergisi

A

Devletin vergi gelirieri içinde
vergisinin payının arttınlmasını
görüş

Aş ağıdakilerden hangisi yönetsel gelirler ya
da vergi benzeri gelirler ara s ında .k:!.I almaz?

üzerinden

ne demektir?

B) Vergi teşvikleri , muafiyet ve istisnalar yolu ile
üretim artışını n sağlanacağını savunan

A) Harçlar
B) Lisanslar
c) Şerefiye gelirleri
D) Ruhsalname
E) TIcari gelirier
15.

yakla ş ım

Al
B)
CL
Dl
El

"

tarafSIZliği

Verginin
Verginin
Verginin
Verginin
Verginin

ne demekti r?

gelir etkisinin baskın olması
çalışma arzusunu etkilememesi
sabit tarifeye sahip olması
ikame etkisinin baskın olması
gelir sahibi herkese konulması
Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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21, Türkiye'de Kurumlar vergisi
seviyelerde
kalmasının
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bl
cı

Dl
El

23,

başlıca

nedeni

Vergi denetimlerinin yetersizliği
Mükelleflerin vergiden kaçınması
Muafiyet ve istisnaların fazlalığı
Kurumlar vergısı oranının yüksekııgı
Ekonomideki enfiasyon lst süreç

22, Kurumlar vergisinin
eklenmesiyle yapılan
verilir?
A)
Bl

27, I şverenlerin sosyal güvenlik vergisinden
kurtulmak amacıyla işçi çalışbrmayıp makine
kullanımına yönelmesine vergicilik dilinde ne
ad verilir?

hasılabnın düşük

cı

Marjinal fiyatlama
Esnek fiyatlama
Mark-up fiya tlama

Dl
El

Ortalama maliyet

tamamının

fiyadamaya

Al Verginin yansıması
B) Verginin kapitalizasyonu
cı Verginin transformasyonu
D) Vergının amortlsmanı
E) Veryiııin gtHileyeceyi
maliyete
ne ad

28, Bir malın faydasının sadece o
kimsenin fayda fonksiyonuna
türüne ne ad verilir?

cı

Dl
El

K~r marjı fiyatlaması

fiyatlaması

cı

Dl
El
25, Bir

29, Alkollü içecek üretimine uygulanan fiyatlama
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Katma değer vergisi
Muamele vergisi
Yayıı. muamele vergisi
Genel satıŞ vergisi
Özeltüketim vergisi

A) Zirve talep fiyatlaması
B) Marjinal maliyet fiyatlaması
cı Monopol fıyatlaması
D) Ortalama maliyet fiyatlaması
E) Ikinci en iyi fryatlaması

24, Türkiye'de katma değerin
kullanılan
yöntem
hangisidir?
A)
Bl

hesaplanmasında

30, Devletin dışsal fayda elde eden bireylere ,
elde ettikleri faydanın bedelini ödettirmesine
ne ad verilir?

aşağıdakilerden

Ayırma yöntemi
Tüketim tipi katma değer
Vergi mahsubu yöntemi
Gelir tipi katma değer
Brüt hasıla türü katma değer

tüketim

aracılığıyla

vergisinin
tüketicilere

tüketen
fayda

A) Dışsa l fayda
BlOptimum fayda
CL Marj nal fayda
D) Minimum fayda
E) Içsel fayda

Gelişmekte olan ülkeler açısından tüketim
vergileri içerisinde en fazla hasılat saQlayan
vergi aşaQıdakilerden hangisidir?

A)
Bl

malı

girdiği

fiyat

A) Regü lasyon
Bl Sübvansiyon
cı Deregülasyon
OL Çapraz finansman
El Dışsallıklann içselleştirilmesi
mekanizması

aktarılmasına

ne ad

verilir?
A)
Bl

Geriye yansıma
Ileriye yansıma

cı

Sınırlı yansıma

Dl
El

Yasal yansıma
Kı smi ya nsıma

26, Gerçek ve tüzel kiş ilerin bütün servetleri
üzerinden alınan servet vergisi çeşidine ne
ad verilir?
A)
B)

Servet transferi vergisi
Kısmi servet vergisi
c) Bireysel servet vergisi
Dl Net aktif vergisi
El Genel servet vergisi

A

"
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