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1. Toplam devlet harcamalarını n nüfusa 
bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde 
edilir? 

Al Birey başına devlet harcaması 
B) Toplam milli gelir 
C) Bireysel tasarruflar 
D) Bireysel harcamalar 
E) Kişisel milli gelir 

2. Bir bireyin refahını azaltmadan bir 
diğerininkini arttırma imkanının olmaması 
kriteri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tüketimde etkinlik kriteri 
B) Enflasyon kriteri 
c) Serbest piyasa kriteri 
D) Üretimde etkinlik kriteri 
E) Pareto optimallik kriteri 

3. Bir mal ya da hizmet alımı söz konusu 
olmayıp, satınalma gücünün devletten birey 
ya da kuruluşlara aktarılmasıyla oluşan 
harcama türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Transfer harcaması 
B) Gelir harcaması 
c) Cari harcama 
D) Yatırım harcaması 

E) Gerçek harcama 

4. Bazı mal ve hizmetlerin ya hiç üretilmediği ya 
da sosyaloptimum noktanın altında veya 
üstünde üretildiği piyasa durumuna ne ad 
verilir? 

A) Piyasa dengesi 
B) Üretim aksaklığı 
c) Üretimde etkinlik 
D) Piyasa aksaklıkları 
E) Tüketim aksaklığı 
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5. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisi 
alanının doğmasına neden olan başlıca 

piyasa aksaklıkları durumlarından biri 
değildir? 

A) Bilgi eksiklikleri 
B) Dışsallıklar 
C) Tam rekabetçi piyasaların varlığı 
D) Kamu malları 
E) Eksik rekabet 

6. Milli gelirin, üretim faktörlerinin 
katkıları sonucu gelirden aldıkları 

göre dağılımı, aşağıdaki gelir 
türlerinden hangisidir? 

A) Fonksiyonel gelir dağılımı 
B) Sektörel gelir dağılımı 
c) ikincil gelir dağılımı 
D) Bireysel gelir dağılımı 
E) Birincil gelir dağılımı 

üretime 
paylara 
dağılımı 

7. Kimsenin tüketimden mahrum bırakılamadığı, 
toplumun ortak kullanımında olan ancak, 
tüketimde rekabetin olduğu mal türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ortak mülkiyet kaynakları 
B) Tam kamusal mallar 
c) Karma mallar 
D) Erdemli mallar 
E) Fiyatlandırılabilir kamusal mallar 

8. Bulaşıcı hastalığa karşı aşı olan bir bireyin 
kendisini korumuş olmasının yanında 

başkalarını da korumuş olması 
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

A) Dış kar 
B) Dış fayda 
C) Olumsuz dışsallık 
D) Dış zarar 
E) Dış maliyet 
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9. Kamu birimlerinin hizmet sunumu için gerekli 
faaliyetlerin bir kısmının özel sektöre 
yaptırılmasına ne ad verilir? 

Al Yap-işlet-Devret yöntemi 
B) Yap-işlet yöntemi 
CL ihale yöntemi 
D) Regulasyon 
E) Özerkleştirme 

10. Bir havalimanı projesının sonucunda 
çevredeki arazilere olan talebin artmasıyla 
bu arazilerin değerinin yükselmesinin arazi 
sahiplerine sağladığı faydaya ne ad verilir? 

Al Gerçek fayda 
B) Parasal fayda 
cı Dolaylı fayda 
D) itibari fayda 
E) Dışsal fayda 

11. Bir oylamada tercihleri açısından azınlıkta 

kalan grupların birleşerek ortak tercihde 
bulunmaları aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Seçmenlerin seçime katılmaması 
B) Oylama çelişkisi 
cı Ortanca seçmenin tercihinin gerçekleşmesi 
D) Seçmenlerin tercihlerinin doğru 

yansıtılmaması 

E) Oy alışverişi 

12. Piyasa mekanizmasının kaynak dağılımı 

kararlarında yetersiz kaldığı durumda, 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? 

Al Özerkleştirme 
B) Marjinal maliyet fiyatlaması 
CL Özelleştirme 
D) Politik karar alma süreci 
E) Devletleştirme 
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13. Kamu tarafında n yapılan bayındırlık 

hizmetleri nedeniyle, taşınmazların değerinde 
ortaya çıkan artış üzerinden alınan bedellere 
ne ad verilir? 

A) Lisans 
B) Harç 
CL Ticari gelir 
D) Ruhsatname 
E) Şerefiye 

14. Kaynak dağılımında etkinliği sağlamak 

amacıyla alınan vergilere ne ad verilir? 

A) Düzeltici vergiler 
B) Mali amaçlı vergiler 
CL Dolaylı vergiler 
D) Dolaysız vergiler 
E) Vergi benzeri gelirler 

15. Vergilemede dikeyeşitlik ne demektir? 

A) Vergi oranlarının azalan oranlı tarife olması 
B) Vergi oranlarının düz oranlı tarife olması 
CL Vergi mükelleflerinin vergi idaresi 

karşısındaki etkinliği 

D) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 
olanların aynı miktarda vergi ödemeleri 

E) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 
olanların farklı miktarda vergi ödemeleri 

16. Vergi mükellefinin vergının geliri azaltıcı 

etkisini gidermek amacıyla boş zamanı tercih 
etmesine ne ad verilir? 

A) ikame etkisi 
B) Gelir etkisi 
cı Vergi tasarrufu 
D) Vergiden kaçınma 
E) Verginin tarafsızlığı 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 YS 1301-A 

17. Verginin tarafsızlığı ne demektir? 

A) Verginin gelir etkisinin baskın olması 
B) Verginin çalışma arzusunu etkilememesi 
cı Verginin sabit tarifeye sahip olması 
D) Verginin ikame etkisinin baskın olması 
E) Verginin gelir sahibi herkese konulması 

18. Bir vergi mükellefinin çifte vergileme 
durumundaki vergi yükü ile kurum kazancının 
sadece gelir vergısıne tabi tutulduğu 

durumdaki vergi yükü arasındaki farka ne ad 
verilir? 

A) Reelvergiyükü 
B) Toplam vergi yükü 
C) Standart vergi yükü 
D) Ek vergi yükü 
E) Bireysel vergi yükü 

19. Vergilendirilebilir gelir yerine, aşağıdaki 

ifadelerden hangisi kullanılabilir? 

A) Reel gelir 
B) Vergi matrahı 
C) Net gelir 
D) Brüt gelir 
E) Vergi borcu 

20. Bir varlığın değerinin en gerçekçi biçimde 
saptanmasına imkan veren amortisman 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi 
B) Olağanüstü amortisman yöntemi 
cı Hızlandırılmış amortisman yöntemi 
D) Yılların sayıları toplamı yöntemi 
E) Normal amortisman yöntemi 

21. Kurumlar vergısı aşağıdaki piyasa 
türlerinden hangisinde yansıtılamaz? 

A) Oligopol 
B) Oligopson 
cı Monopson 
D) Monopol 
E) Tam rekabet 

A 17 

A 
22. Bir mükellefin yıllık gelirinden tasarruflarının 

çıkartılmasından sonra kalan kısma artan 
oranlı bir vergi tarifesi uygulanarak bulunan 
vergi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Katma değer vergisi 
B) Muamele vergisi 
C) Özel tüketim vergisi 
D) Bireysel harcama vergisi 
E) Gelir vergisi 

23. Brüt hasıla türü katma değerin hesaplanması 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Amortismanlar +ücret+faiz 
B) Amortismanlar +ücret+faiz+kar 
cı Amortismanlar +ücret+faiz-kar 
D) Amortismanlar +ücret-faiz+kar 
E) Amortismanlar +ücret-(faiz-kar) 

24. Aşağıdakilerden hangisi Kaldor tarafından 

Türkiye için önerilen bir servet vergisidir? 

A) Sermaye vergisi 
B) Bireysel servet vergisi 
cı Potansiyel hasıla vergisi 
D) Yerel servet vergisi 
E) Net aktif vergisi 

25. işveren tarafından ödenen sosyal sigorta 
primleri aşağıdaki vergileme ilkelerinden 
hangisine uygun olarak alınmaktadır? 

A) Faydalanma ilkesi 
B) Ödeme gücü ilkesi 
cı Kararlılık ilkesi 
D) Yeterlilik ilkesi 
E) Uygunluk ilkesi 
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26. Aşağıdakilerden hangisi depresyon 
dönemlerinde toplam talebi canlandırmak için 
kullanılan yöntemlerden biri değildir? 

A) Vergi muafiyetleri 
B) Sosyal güvenlik vergilerinin azaltılması 
C) Katma değer vergisi oranlarının artırılması 
D) işsizlik sigortası uygulaması 
E) Vergi istisnaları 

27. Tam kamusal mallarda birlikte ve eşit tüketim 
söz konusu olduğu halde bireylerin farklı 

vergi fiyatı ödemesinin gerekçesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu malı üretiminde optimizasyon 
B) Gelir dağılımının düzeltilmesi 
c) Siyasal kayırmacılık 
D) Pareta iyileştirme 
E) Tam kamusal mal üretiminde etkinlik 

28. Alkollü içecek üretimine uygulanan fiyatlama 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zirve talep fiyatlaması 
B) Marjinal maliyet fiyatlaması 
c) Monopal fiyatlaması 
D) Ortalama maliyet fiyatlaması 
E) ikinci en iyi fiyatlaması 

29. Tüketim vergilerinin arz ve talep koşullarına 
bağlı olarak tüketici ve satıcı üzerinde 
kalmasına ne ad verilir? 

A) Kısmi yansıma 
B) Çapraz yansıma 
c) Geriye yansıma 
D) Yasal yansıma 
El Tam yansıma 
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30. Sinema ve tiyatrolarda hafta sonlarında 

karşılaşılan yoğun talep karşısında, 

uygulanması gereken fiyatlama yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Artık fiyatlaması 

B) Ortalama maliyet fiyatlaması 
C) Zirve talep fiyatlaması 
D) Doğal tekel fiyatlaması 
E) Atıl kapasite fiyatlaması 
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