1.

Rasyonel beklentiler yakla ş ımının uyumlu
beklentiler yakla ş ımından farkına ilişkin
a ş ağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Al

Uyumlu

beklentiler

iktisatçılar

yaklaşımı

4. Sabit döviz kuru uygulanan bir ülkede, düşen
faiz
oranları
nedeniyle,
kı sa
vadeli
sermayenin
cazip
yatırım
olanakları
nedeniyle yurtdı ş ına kaymasını önlemek için
Merkez Bankasının alması gereken önlemler
a ş ağıdakilerden hangisidir?

yaklaşımı

tarafından,

Keynesyen

yeni klasik
rasyonel beklentiler

iktisatçılar tarafından

savunulmaktadır.

Bl

c)

A

MALIYE pOLiTIKASı

2010 YS 3401-A

Al
Bl

Uyumlu beklentiler yaklaşımı ekonomideki
gelişmelere daha
iyi uyum sağlandığını
öngörmektedir.
Uyumlu
beklentiler
yaklaşımı
geçmişe
yönelik tecrübeleri, rasyonel beklentiler
yaklaşımı geleceğe ilişkin göstergeleri temel

c)
OL
El

Kamu harcamalannı finanse etmesi
Para basması
Döviz ali p , para arzını arttırması
Devlet borçlarını ödemesi
Döviz satıp , ülke parası satın alması

alırlar.

Dj

El

Uyumlu beklentiler yaklaşımında kişiler
beklentilerinde sistematik hata yapmazlar,
rasyonel beklentiler yaklaşımında sistematik
hata söz konusudur.
Rasyonel beklentiler yaklaşımı
bireyleri
uyumlu beklentiler yaklaşımı toplumu temel

bir mali Işlemin uygulamaya
ile bunun ekonomi üzerinde etkili
arasındaki gecikmeye ne ad verilir?

5. Ekonomide
konulması

alır.

olması

Al Talep gecikmesi
Bl Tanıma gecikmesi
CL Ölçme gecikmesi
OL Tepki gecikmesi
El Uygulama gecikmesi

2. Maliye
a ş ağıdaki

politikasının

politik
sınırlaması
sorunlardan hangisine neden olur?

A} Negatif büyüme
B} Enflasyon
CL Stagflasyon
D} Eksik istih dam
E} Depresyon

hı z ı

6. Toplam arz egrısının klasik alanı boyunca,
toplam talepteki bir artı ş aşağıdaki etkilerden
hangisini yarabr?
Al
Bl

c)
OL
El

3. Kamu harcamalarındaki bir artışın vergilerle
finanse edilmesi durumunda , milli gelir denge
değerinin kamu harcamalarındaki artı § kadar
değişmesi durumuna ne ad verilir?
Al
Gl

c)
OL
El

A

Faiz oranı artar.
Fiyat dü~er gelir artar.
Gelir artar, fıyat düşer.
Gelir düzeyi artar.
Fiyatlar artar.

7. Kamu cari harcamalarının kısılmasının !.!l
önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Denk bütçe çarpanı
Kamu harcamalan çarpan i
Transferharcamalan çarpanı
Vergi çarpanı
Yahnm çarpanı

Al
Gl

2

Kamu hizmetlerinin kalitesinin

dü~mesi

c)

Yatırım olanaklarının daralması
Milli gelir büyüme hızını yavaşlatması

OL
El

Politik olarak tercih edilmesi
Gelir dağılımını bozması
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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bağlı olmayan vergilerin bulunduğu bir
ekonomideki
gelir
artışının
kamu
harcamalarının artışına bağlı ve ona eşit
olma s ı a ş ağıdakilerden hangisini ifade eder?

8, Gelire

Al
Bl

c)
Dl
El

12. Ekonomik buyumenin hem gelir etkilerini
hem de kapasite etkilerini dikkate alan ancak
ışgucu
ve teknolojik değişmeyi dikkate
almayan buyüme yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisidir?

bütçe
Minimum bütçe
Devri bütçe
Telafi edici bütçe
Denk bütçe
Açık

9_ Stagflasyona
indeksleme

Al
Bl

c)

anlem olarak ileri sürülen
temel
eleştiri
hangisidir?

Neo-Klasik yaklaşım
Keynesyen yaklaşım
Harrod Damar yaklaşımı

OL

Monetarisı yaklaşım

El

Klasik

yaklaşım

karş ı

hakkındaki

aşağıdakilerden

13. Enflasyonla mücadele
Guçlu

Al Vergi politikalannın dışında bir işlem olması
Bl Rekabetçi piyasalann dengesini bozması
c) Ücret-enflasyon spiralini resm i leştirmesi
Dl indekslemenin çOk katı kuralları içermesi
El Uluslararası mal ve hizmet akımına olumsuz
etki yapması

uygulanmasının
a ş aQıdakilerden

Al
Bl

c)

OL
El

10. Bir

ekonomide
bir
olduğunu varsayan
hangisidir?
zamanlararası

programının ardından

Geçiş

Programının

temel
hangisidir?

nedeni

Ekonomiye

2000 ve 2001 yıllannda yaşanan krizler
Hükümet değişikliği
IMF'n in bu yöndeki isteği
Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler
AB ile görüşmelerin başlaması

kişilerin

tuketiminin
optimizasyon
sorunu

garuş

a ş ağıdakilerden

14.

Aşağıdakilerden

hangisi Neo-klasik Buyüme
büyüme
hızını
belirleyen
etkenlerden biridir?
Kuramında ,

Al
Bl

CL
Dl
El

11 .

Post-Keynesyen
Keynesyen
Monetarist
Neo-Klasik
Klasik

Milli gelir
Vergi gelirleri
c) Teknolojik gelişme
OL Kamu harcamalan
El Sermaye birikimi

1980

hangisi
ücretlerin

sınırlandırılması

başvurulmasının

nedenlerinden biri

Aşağıdakilerden

programında

anlemine

Al
Bl

istikrar

değildir?

Al
Bl

CL

15. Bir ekonominin veri ekonomik ko§ullarda
adeyebileceği vergi
miktarını
ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Üretim maliyetini düşürmek
Kôr oranlarını arttırarak yatınmlan uyarmak
iç talebi sınırlayarak ihracat olanagını

Al

arttırmak

Dl
El

A

Bl

ihraç mallannı yurt dışında rekabet edilebilir
duruma getirmek
iş gücünün verimliliğini azaHmak

CL
OL
El

3

Vergi hasılatı
Vergi gayreti
Vergi tabanı
Vergi kapasitesi
Vergi yükü
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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16. Fayda -maliyet
analizlerinde
ilk
anda
gözlemlenen ve karş ılığında bir ödemeyi
gerektiren maliyet elemanlarına ne ad verilir?
Al
Bl
cı

OL
El

20.

Aşağıdakilerden
hangisi
hızlandırılması iç in yapılması

biri

Geçişli

Al

yapılması

Yurt dışındaki gelişmelerin takip edilmesi
Orta ve uzun dönemli sanayi strate jilerinin
belirlenmesi

hangisi gelişmekte olan
ülkelerde Klrlerin i ş levlerinden biri değjldjr?

Aşağıdakilerden

Al
Bl
cı

OL
El

18.

değildir?

Kaynaklann
verimli
yatınmlara
yönlendirilmesi
Bl Toplam yatınmıann azaltılması
cı ülke
koşullannın
değerlendirilmesinin

maliyetler
maliyetler
ilk maliyetler
Dış maliyetler
Iç maliyeııer
Dolayıl

OL
El

17.

kalkınmanın

gerekenlerden

Semıayenin

yarattığı

katma

21.

değerden

dağılımını

kamunun payalması
ileri teknOlOjinin kullanılmasının sağlanması
Bölgesel dengesizliklerin önüne geçmek
Özel kesimin yatırımlannın azaltılması
Ekonomide gelir dağılımını düzeltmek

hangisi

A~ağıdakil.rden

harcamalarının

işlevsel

Si nıfla ndırıl ma Si nda

ekonomik

Al
Bl
cı

OL
El

kamu

22.

açıdan

cı

OL
El

hizmetler

cı

OL
El

Eğitim
Ulaştımıa

A

SerTTl2lyenin

hangisinde, gelirin üst gelir
alt gelir gruplarına doğru

dağılımı gerçekle~ir?

Servet vergilerinin arttıniması
Sosyaltransfer harcamalannın arttırılması
Devlet borçlanmasının arttıniması
Gider vergilerinin arttınlması
Sübvansiyonlann arttınıması

23. Maliye politikasına ilişkin olmayan ancak
belirli bir kirlenme düzeyine kadar kirletme
hakkı veren ve pazarlanabilen belge olan
çevre
politikası
aracı
a§ağıdakilerden
hangisidir?

arttınlmasına

Al
GL

Yatırımlann arttırılmasına

ithalatın artlınlmasına
ihracatın arttınlmasına

Tasarruflann

gelir

Aşağıdakilerden

Al
Bl

Adalet
Ermiyet
Savunma

hangisi

Gider vergileri
Kurumlar vergisi
Gelir vergisi
Servet vergisi
Emlak vergisi

yeniden

19. Türkiye'de
1980'li
yıllarda
uygulanan
ekonomi politikası a ş ağıdakilerden hangisine
bağlı bir kalkınma anlayışına dayanmaktadır?
Al
Bl
CL
Dl
El

vergi türlerinden
olumsuz etkiler?

gruplarından

kapsamındadır?

Al
Bl

Aşağıdaki

cı

OL
El

arttınlmasına

•

Ruhsaı uygulaması

Pazarlanabilir kirlilik hakları
Kirletene ödetme ilkesi
Çevre standartları
Kirletme yasakları
izleyen sayfaya geçiniz.

A
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vergısının
uygulanma s ını
a ş a ğ ıdakilerden hangisidir?

24. Emisyon
zo rla ştıran

A}
Bl

28. Bölgesal
dengesizliklarin
giderilmes ine
yönelik bölgelerara s ı kaynak aktarılma s ı
sorununu çözme konusunda etkili olan güç
a ş ağıdakilerden hangisidir?

unsur

Firmalann çevreye verdikleri zarann türü ve
derecesi h akkında kesin bilgi olmaması
Emisyon vergisinin çapraz yansımayla

Al
B}

son u çlanması

cı

Dl
El

cı

Emisyon vergisinin pazarlanabilir kirlilik
haklanyla çatışması
Devlet kuruluşlannın da çevreyi kirletmesi
Ekonomide vergi kaçakçılığın ın olması

Dj
E}

Federe devletler
Köyler
Merkezi yönetim
Belediyeler
ii özel idareleri

29. Türkiye'de yerel yönetimlerin iD. önemli gelir
kaynağı a ş ağıdakilerden hangisidir?

25.

Ai
Bi

hangisi dış kaynaklara
bir
sektörel
taş v ik
s onucudur?

Aşağıdakilerden

y önelik

hatalı

uygulamasının

A}
Bl
cı

Dl
El

cı

Di
Ei

Gelir gruplan arasında kaynak transferi
Ekonomi dışına net kaynak aktanmı
Gelir dağılımının kötüleşmesi
ihracatın azalması ya da itha latın artması
Teknoloji YOğun yatınmlann azalması

30.

Emlak vergileri
Merkezi yönetimin
paylar
Ruhsatlar
Cezalar
Harçlar

Aşağıdakile rden

gelirlerin

farklı

gelirlerinden

alınan

hangis i
hizmetlerin va
idari kademeler ara s ındaki

bölüş umü anlamını ta ş ımaktadır?

Al
B}
CL

26.

Yatırım indirimi uygulaması a ş ağıdaki yatırım
tür ler inden hangisini teşvik ebnekte uygun ve
etkili araçlardan biri değildir ?

A}
Bl
cı

Dl
El

27.

Dj
El

Ekonomik kaynak dağılımı
Üniter sistem
Gen iş anlamda mali tevzin
Federal sistem
Kamusal seçiş

Uzun dönemde getiri sağlayan yatınmıarda
Kısa dönemde getiri sağlayan yatınmlarda
Getirisi yüksek yalın mlarda
Gelirisi düşük yatırımlarda
Üretken yatınmıarda

Aşağıdakilerden hangisi özellikle geli ş mekte
olan
uıkelerde
görülen
bölgesal
denges izlikleri gidermek için alınan v ergi
te ~ vik önlemlerinden biri değildir?

Al
Bl
cı

Dl
El

A

Özel amortisman rejimi
Be~ri sermaye olu~umu
Vergi muafiyeti
Yatırım indirimi
Özel asgari geçim indirimi

5

izleyen sayfaya geçini z.

