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KAMU MALiYESi A 
2011 BS 3200-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Genel ve katma bütçenin birleştirilmesi ve 
bundan hazine yardımları ile devlet katkısının 
düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad 
ver i Imekted ir? 

A) Genel bütçe 
B) Katma bütçe 
C) Konsolide bütçe 
D) Karma bütçe 
E) Devlet bütçesi 

2. Fizyokratlara göre tek ve dolaysız vergi 
aşağıdaki sektörlerden hangisinden 
alınmalıdır? 

A) imalat 
B) Hizmetler 
C) Sanayi 
D) Ulaştırma 

E) Tarım 

3. Piyasa başarısızlıkları veri iken, piyasaların 
kaynak tahsisi fonksiyonuna karışma ve 
piyasa başarısızlıklarını düzeltme veya 
piyasa başarısızlığının etkilerini azaıtacak 

önlemler alma devletin hangi görevini ifade 
eder? 

A) Belirleyici 
B) Gelir dağılımı 
C) Düzenleyici 
D) Kaynak tahsisi 
E) Ekonomik istikrar 

A 12 

4. Aşağıdakilerden hangisi serbest (ortak) 
mallardan biri değildir? 

A) Deniz 
B) Arsa 
C) Hava 
D) Balık avlanma alanı 
E) Kumsal 

5. Kaynakların etkin tahsisinin, maliyetsiz 
pazarlık varsayımı ile, mal varlığı hakkının 

kime verildiğine bağlı olmaksızın ortaya 
çıkmasına ne ad verilir? 

A) Coase teoremi 
B) Lindahi teoremi 
C) Fayda teoremi 
D) Maliyet teoremi 
E) Marjinal fayda teoremi 

6. Fayda ilkesine göre; vergilemede bireylerin 
kamu mallarından elde ettikleri faydalar kadar 
yaptıkları ödemelere ne ad veri lir? 

A) Arz fiyatı 
B) Maliyet fiyatı 
C) Lindahi fiyatı 
D) Arz ve talep fiyatı 
E) Talepfiyatı 

7. Tü.~ki'ye Sanayici ve işadamları Derneğinin 
(TUSIAD) politik süreçteki rolü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bürokrat 
B) Politikacı 

C) Aracı kurum 
D) Baskı grubu 
E) Medyan seçmen 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, etki ve faydaları aynı 
dönemde yok olmadığı halde, genellikle maddi 
mal üretimine yönelik bulunmamaları. sermaye 
malı biçiminde ortaya cıkmamaları nedeniyle 
cari harcama olarak nitelendirilen 
harcamalara bir örnektir? 

A) Demirbaş alımı 

B) Onarım giderleri 
C) Personel ödemeleri 
D) Yolluklar 
E) Eğitim harcamaları 

9. Aşağıdakilerden 

harcama ları nı n 
nedenlerinden biridir? 

A) Savaşlar 

hangisi, 
görünürde 

B) Devlet sınırlarının değişmesi 
C) Savunma harcamalarındaki artışlar 
D) Devlet anlayışındaki değişmeler 
E) Teknolojik gelişme 

kamu 
artış 

10. Fayda-maliyet analizinin !ın.. önemli öğesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faydanın ölçülmesi 
B) Verimliliğin ölçülmesi 
C) Etkinliğin ölçülmesi 
D) Performansın ölçülmesi 
E) Rantın ölçülmesi 

11. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe 
tasarısı TBMM'ne aşağıdakilerden hangisi 
tarafından sunulur? 

A) Maliye Bakanı 
B) Cumhurbaşkanı 

C) Bakanlar Kurulu 
D) Danıştay 

E) Sayıştay 

A 13 

A 
12. Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisi, her 

programın esaslarının ve her programın 

kapsadığı hizmetlerin i!.!s. kez sunulacakmış 
gibi analiz edilmesini içerir? 

A) Geleneksel bütçe 
B) Program ve performans bütçe 
C) PPBS 
D) Analiz bütçeleme sistemi 
E) Sıfır temelli bütçeleme sistemi 

13. Karar vericilere çeşitli seçenekler arasında 
seçim yapmada yardım etmek amacıyla 

planlanmış, düzenli analitik çalışmaya ne ad 
verilir? 

A) Planlama 
B) Programlama 
C) Bütçeleme 
D) Sistem analizi 
E) Yönetim 

14. Parafiskal gelirlerin özelliklerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Devlet bütçesinde yer alırlar. 
B) Yükümlüleri kamu kuruluşlarının 

hizmetlerinden yararlananlardır. 
C) Bir hizmet karşılığı alınırlar. 
D) Yasal zorunluluk altında alınırlar. 
E) Kamu kuruluşlarına finansman sağlamak 

için toplanırlar. 

15. Bölünemez nitelikteki kamusal malların 

finansmanı genellikle aşağıdaki lerden 
hangisiyle sağlanır? 

A) Dış borçlarla 
B) Vergilerle 
C) Emisyonla 
D) iç borçlarla 
E) Kira gelirleriyle 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. "Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 
kanunla konulur, kanunla değiştirilir veya 
kaldırılır." 

hükmü Anayasa'nın kaçıncı maddesinde 
hükme bağlanmıştır? 

A) 21.madde 
B) 42. madde 
C) 73. madde 
D) 81.madde 
E) 83. madde 

17. Aşağıdaki lerden 
gerçekleşti rmede 
biridir? 

hangisi ödeme gücünü 
kullanılan araçlardan 

A) Birleştirme 

B) Çıkarma 

C) iktidar kuralı 
D) Toplama 
E) Ayırma 

18. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith'in 
vergileme ilkelerinden biri değildir? 

A) Açıklık ilkesi 
B) Uygunluk ilkesi 
C) iktisadilik ilkesi 
D) Yararlanma ilkesi 
E) Adalet ilkesi 

19. Yüksek gelir ve servet düzeylerindeki 
bireylerin nispeten daha ağır 

vergilendirilerek gelir dağılımındaki 

eşitsizliklerin azaltılması vergının hangi 
amacına örnek olarak verilebilir? 

A) Sosyal amaç 
B) Dağılım amacı 

C) Mali amaç 
D) Adalet amacı 
E) Ekonomik amaç 

A 14 

20. Vergilendirme süreci 
işlemlere, uygulanan 
verilir? 

A) Vergi yönetimi 
B) Vergileme tekniği 
C) Vergi tarifesi 
D) Vergi matrahı 
E) Vergi oranı 

boyunca 
yöntemlere 

A 
yapılan 

ne ad 

21. Bir vergi tarifesinde !ll!. düsük matrah ile !ll!. 
yüksek matrah arasındaki farka ne ad veri li r? 

A) Yükseklik farkı 
B) Dilim farkı 
C) Artan oran farkı 
D) Tarifefarkı 

E) Uzunluk farkı 

22. Matrah arttıkça, ortalama vergi oranının 

azaldığı tarifelere ne ad verilir? 

A) Tek oraniı vergi tarifeleri 
B) Artan oraniı vergi tarifeleri 
C) Ortalama vergi oranı esnekliği 
D) Tersine artan oraniı vergi tarifeleri 
E) Tevzili vergi tarifeleri 

23. Aşağıdakilerden hangisi sübjektif bir yük 
olarakvergi baskısını hissetmez? 

A) Tüzel kişiler 
B) Gerçek kişiler 
C) Tasarrufsahipleri 
D) Toprak sahipleri 
E) Tüketiciler 

24. Mükellefler i n daha s!. çalışar ak 
düzeylerini vergi sonrası düzeye 
ayarlamalarına ne ad veri lir? 

A) Verginin yansıma etkisi 
B) Verginin ikame etkisi 
C) Verginin gelir etkisi 
D) Verginin yatırım etkisi 
E) Verginin karar etkisi 

gelir 
göre 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden 
alınan vergilerden biridir? 

A) Katma değer vergisi 
B) Motorlu taşıtlar vergisi 
C) Kurumlar vergisi 
D) Veraset intikal vergisi 
E) Gümrük vergisi 

26. Aşağıdakilerden hangisi ıyı bir vergi 
sisteminin özelliklerinden biridir? 

A) Vergi sistemi mükellefler tarafından kolaylıkla 
anlaşılmamalı 

B) Vergi sistemi ile mükellef grupları arasında 

yatayadalet değil, dikeyadalet sağlanmalı 
C) Vergi sistemi basit olmamalı 
D) Vergi etkin olmalı, bireylerin serbest 

tercihlerini bozucu etkilere sahip olmamalı 
E) Vergi sistemi ülkenin parasal ihtiyacı dikkate 

alınarak düzenlenmeli 

27. Bütçe açıklarının borçla finansmanının kısa 
dönemdeki etkisi aşağıdakilerden hangisi 
nedeniyle yatırımlar üzerinde oluşmakta ve 
yatırımları azaltmaktadır? 

A) Servet etkisi 
B) Gelir etkisi 
C) ikame etkisi 
D) Toplama etkisi 
E) Dışlama etkisi 

28. Basit keynesyen modelde; düşük 

istihdamdaki ekonomide geçici bir vergi 
azalması, keynesyen çarpan etkisiyle 
aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

A) Yatırımların azalmasına 

B) Cari harcamaların azalmasına 
C) Milli gelirin artmasına 
D) Toplam talebin azalmasına 
El iç borçlanmanın azalmasına 

A 15 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin 

Belediye Gelirleri Kanununa dayalı olarak 
topladığı vergilerden biri değildir? 

A) Yangın sigortası vergisi 
B) Emlak vergisi 
C) Haberleşme vergisi 
D) Çevre temizlik vergisi 
E) ilan ve reklam vergisi 

30. Yönetsel yeri nden yöneti m uygulama alanı 

yönünden kaça ayrılır? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

TEST BiTTi. 
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