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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a giren bazı konularda, 
de rs k itabımzın bas ıma hazırlanması n da n 
sonra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unla 
birlikte, t esttek i soru la rı , ders k itabımzda 

verilen bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değ i şmi ş olsa bile, k itapt aki bil giye göre 
doğ ru olan cevab ı i şaret leyi n i z. 

1. Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörü 
dışındaki tüm sektörlerin kısır olduğunu , net 
hasılanın yalnızca topraktan sağlandığını 

savunur? 

Al Fizyokrasi 
Bl Merkantilizm 
cı Liberalizm 
Dl Keynesyen görüş 
El Sosyalizm 

2. Genel ve katma bütçenin birle~irilm.si ve 
bundan hazine yardımları ile devıet katkısının 
düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad 
verilmektedir? 

Al Gerıell:ütçe 
Bl Kama tiitçe 
CL Kama bütçe 
Dl Devlet bütçesi 
El Konsol ide bltçe 

3. Bir mal ya da hizmeti kullanmak için ıHhi. 
fazla bireye izin verildiğinde , daha önce o 
mal ya da hizmeti kullananların 

faydalarındaki azalmaya ne ad verilir? 

Al DI~I 2Ima maliyeti 
Bl Sıkışıkhk maliyeti 
CL Sosyal maliyet 
Dl Mar;nal maliyet 
El Dışsal maliyet 
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4. Avlanma alanlarının ve zamanlarının 
sınırlandırılması, televizyon ve radyo kanal 
tahsislerinin kamu t arafından yapılması , 

devletin aşağıdakilerden hangi si ile ilgili 
olarak aldığı önlemlereörnelderdir? 

Al Tekeller 
Bl Ölç~ ~e artan getiriler 
cı Kamusal mallar 
OL Ortak mal kaynaklar 
El Yarı kamusal mallar 

5. Ozel mallara olan toplam talep egrıs ıne 
aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle ulaşılır? 

Al Mal fiyatlarının dikey toplanmasıyla 
Bl Bireysel talep egrilerinin dikey toplanmasıyla 
c) Bireysel talep eğrilerinin yatay 

toplanmasıyla 
OL Bireysel talep eğrilerinin çapraz 

toplanması yla 

El Mal fiyatlarının yatay toplanmasıyla 

6. Kaynakların etkin tahs is inin, maliyetsiz 
pazarlık varsayımı ile, mal varlığı hakkının 

kime verildiğini' bağlı ol maksızın ortaya 
çıkmasına ne ad verilir? 

Al Coase teoremi 
Bl lindahi teoremi 
CL Fayda teorami 
OL Maliyet teoremi 
El Maı,nal fayda teoremi 

7. Kendine verilen görevleri sorgusuz bi r 
bi ç imde kurallara uygun olarak yeri ne getiren 
bür okrata nead verilir? 

Al Fayda maksi mi Za5Yonc~u ru-okrat 
Bl Medyan ru-okrat 
CL Bütçe maksimizasyorcusu bürokrat 
OL MonopoI bürokrat 
El Rasyonel bürokrat 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Kamu harcaması için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 

Al Devletin net değerindeki bir sabitliktir. 
Bl Devletin performans değerindeki bir azalıştır. 
c) Devletin net degerindeki br artıştır. 
Dl Devletin net değerindeki bir azalıştır. 
El Devletin performans değerindeki bir atıŞtır. 

9_ Paranın değerinin duşmesi kavramı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Aynı birim mal ve hizmeti saglamak için 
harcamayı ertelemek 

Bl Aynı birim mal ve hizmeti saglamak için 
daha az harcama yapmak 

c) Aynı birim mal ve hizmeti saglamak için 
daha fazla harcama yapmak 

Dl Aynı birim mal ve hizmeti sağlamak için aynı 
düzeyde harcama yapmak 

El Aynı birim mal ve hizmeti saglamak için 
harcama yapmamak 

10_ Net bugünkü değer yönteminde, net bugunku 
değeri negatif olan projeler ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Al Proje kabU edilir. 
Bl Projeetkendir. 
CL Proje performanslıdır. 
OL Prcjeverimlidir. 
El Proje reddedlir. 

11 . Program bUtçe, hizmetleri a şa ğıdakilerden 

hangisine göre sınıflandınr? 

Al Programlara 
Bl Faaliyetlere 
CL işlevlere 
Dl Performanslara 
El Projelere 

A 12 

12. Bütçekomisyonu kaçkişiden oluşur? 

Ai 35 
Bi 40 
Ci 45 
Di 50 
Ei 55 

A 

13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bUtçenin 
üstunlüklerinden biri değildir? 

Al Kamu yönetiminde uzmanlaşmanın kolay 
olması 

Bl Kaynak israfının önlenmesi 
cı Sadece harcama kalemlerinin görülmesi 
OL Kamu yönetiminde istikrann saglanması 
El Tahmin ve hesaplamalann kolay yapılması 

14. TotalittK rejimltKde deVıetin hangi mal ve 
hizmetitKi üreteceği ne kim kar'ar verir? 

Al Sivil tcplum örgU:teri 
Bl Devlet 
CL ToPum 
Dl Sendikalar 
El Siyasi partiler 

15. Özel mal ve hizmetler , piyasada aşağıdaki 
ilkelerden hangisine göre üretilirler? 

Al Dışlanma 
Bl Mülkiyet 
CL Faydalarıma 

OL Mahrum bırakma 
El Genellik 

16. Turkiye'de vergilendirme 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 

Al Anayasa Mahkemesi 
Bl Bakanlar Kurulu 
CL TBMM 
Dl Başbakan 

El Cumhurbaşkanı 

yetkisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in klasik 
vergileme i lkelerinden biri değildir? 

A) Ta-afsızlık 

B) EşiUik (Adalet) 
cı Açıklık 

OL Uygunluk 
El Iktisadilik 

18. Bir ekonomide kaynak dağılımının yeniden 
düzenlenmesiyle, herhangi bir kimsenin 
durumunu kötüleştirmeden , yani refahında 
azalma olmaksızın , bir başkasının durumu 
iyileştirilemiyorsa , diğer bir deyişle refahı 

artırılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmi ş olur? 

A) Pa-a ı:«yasala-ı deng3si 
Bl Pa-eto optimumu 
C) Mal piyasası dengesi 
OL Talepdengesi 
El Arz dengesi 

19. Geli şmekte olan ülkelerde en az 
indiriminin dü~k tutulması nın 
aşağıdakilerden hangisidir? 

geçim 
nedeni 

A) Vwglemede dasyonun öıiermesi anacına 
önem verilmesi 

Bl Verglemede işsizliğin önlenmesi amacıM 

önem verilmesi 
CL Verglemenin nüfus politikas ı nın bir aracı 

olarak kullanılması 
OL Verglemede sosyal anaca önem verilmesi 
El Verglemede mali anaca önem verilmesi 

20. Ödenmesi gereken vergi borcunun, yasalarda 
gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi 
dairesi tarafından hesaplanarak, miktar 
itibariyle tespit edilmesi şeklindeki idari 
i şleme ne ad verilir? 

Al Vergnintalısili 

Bl Vergnin lahı 
CL Vergnin tebliği 
D) Vergnin öderınesi 
El Vergnintctıakklku 

A 13 

21. Aşağıdakilerden hangisi 
sırasında kullanılan hukuki 
değildir ? 

A) Bilg tcplama 
Bl iI"Celeme 
C) Ödeme 
Dl Yoklama 
El Arana 

A 
vergi denetimi 
araçlardan biri 

22. Yeni yapılan binaveapartman dairelerinin beş 
yıl süre ile vergi değerinin 114'nün emlak 
vergisinden düşülmesi aşağıdakilerden 

hangisinebir örnektir? 

A) Muafiyet 
Bl Teşvik 

C) iştirak 
Dl Istisna 
El Kcnsolidasyon 

23. Mükelleflerin hissettiği ancak etki si 
ölcülerneyen vergi baskısına ne ad verilir? 

A) Objektifverg yükü 
Bl Gerçek vergi yl1<:ü 
CL Pozitifverg yükü 
D) Negatifvergi yükü 
El Sut:jektif verg yükü 

24. Aşağıdakilerden hangisi vergi yüku 
hesaplarına başvurulma amaçlarından biri 
değildir ? 

Al Vergi idaresinn denetlenmesi 
Bl Vergiiemenin gerekçelerinin ortaya konulması 
CL Verg ile kamu harcaması ili~kisinin kurulması 
D) Verg politikalarının 5apta1masl 
El Uluslararası kuruluşlaa parasal katkıların 

belirlenmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi ıyı bir vergi 
sistemini n ozelliklerinden biridir? 

A) VfJIg sistemi mükellefler tarafından kolaylıkla 
anlaşılmamalı 

B) VfJIg sistemi ile mükellef gLPa-1 arasında 

yatay adalet degl , d key adalet saganmalı 
C) VfJIg sistemi basitolmamalı 
O) VfJIg elkin olmal ı, braylerin serbest 

terciHeriri bozucu etkilere salip olmamalı 
E) VfJIg sistemi jjkenin parasal ittiyacı dikkate 

alınarak d.izenlenmeli 

26_ Aşağıdakilerden hangisi gelirler üzerinden 
alınan vergilerd&n biridir? 

A} Katma değer vergisi 
B} Motorlu taşıtlar vergisi 
c) Kurumlar vergisi 
O} Emlak vergisi 
E} Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

27_ Devletin bütçe açıklarını borçla finansmanının 
dı~ama etkisi nedeniyle kışa dönemdeki etkisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaırımları azaltması 

B) Faiz oranını dJşürm esi 

C) Mevd.Jat oranını arttırması 
O) Tasarrufları a-ttı rma.sı 

E) Fiyatları azaltması 

28_ Parasal finansman yönteminde, Hazinenin 
Merkez Bankasına menkul kıymet satmasına ne 
ad verilir? 

A) Borcun ortadan kalkması 
G) Borcun monetiza.syon..ı 
C) Bcr-cun konsdidasycnu 
O) Borcun ötelerrnesi 
E) Borcun ödenmesi 

A 14 

A 
29, Kamu gider ve gelirlerinin merkezi idare ve 

mahalli idareler arasında bölüştürülmesine 

ne ad verilir? 

Ai Tahkim 
Bi Konsolidasyon 
cı Röfinansman 
Di Mali tevzin 
Ei Konversiyon 

30. Iı özel idarelerinin bütçelerini aşağı-
dakilerden hangisi hazırlar? 

A} Başbakanlık 

B) içişleri Bakanlığı 
c) Belediye başkanı 
O) Belediye encümeni 
E) Va~ 

TEST BITTI. 


