1. Klasik

iktisat teorisinin özellikle üzerinde
ve kamu gelir ve giderlerinin
ekonomide
hiç
bir
etki
yapmamasını
açıklayan
kavram
aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

durduğu

Al
B)
c)
D)
E)

2.

3.

6.

hangisi
stagflasyonun
çözümü için önerilen politikalardan biridir?

7.

çıkarır?

4.

LS

kayması

eğrisinin sağa kayması

A

8.

Kişisel gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Katma değer vergisi
Özel tüketim vergisi
Veraset ve intikal vergisi

Toplam arzın azaltılması
Kamu transfer harcamalarının artırılması
Toplam talebin azaltılması
Kamu yatırım harcamaların artırılması
Kamu cari harcamalarının artırılması

Uzun dönemde enflasyon ve işsizlik arasında
bir değişim olmadığını ifade eden eğri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

LS eğrisi yatay eksene paraleldir.
LS eğrisi yatay eksene diktir.
LM eğrisi yatay eksene paraleldir.
LM eğrisi LS eğrisine diktir.
LM eğrisi yatay eksene diktir.

hangisi
uygulamada
I I yüksek olan vergidir?

Enflasyonist dönemlerde uygulanan maliye
politikasının
temel
amacı,
ilke
olarak,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

iS ve lM eğrileri analizinde, spekülasyon
güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin
sonsuz olduğu kesim için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Al
B)
c)
D)
E)

Aşağıdakilerden

A)
B)
C)
D)
E)

Tam istihdam bütçe fazlası
Ücret ve fiyat kontrolleri
Hızlı nüfus artışı
Kamu harcamalarının arttırılması
Vergi kolaylıkları

Faizlerin artması
Faizlerin azalması
Gelir artışı
LM eğrisinin sağa

Yeni klasik
Klasik
Rasyonel beklentiler
Keynesyen
Kollektivist

esnekliği

IS-lM analizlerinde fiyatlar genel düzeyinin
artması aşağıdaki etkilerden hangisini ortaya

Al
B)
c)
D)
E)

Ekonominin tam istihdamda olduğu ve tam
istihdamında
ücretlerdeki
değişikliklerle
sürdürüldüğü varsayımına dayanan arz eğrisi
aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tam rekabet
Philips ilişkisi
Miktar kuramı
iradi maliye politikası
Tarafsız maliye

Aşağıdakilerden

Al
B)
c)
D)
E)

A
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Lorenz eğrisi
iS eğrisi
LM eğrisi
Uzun dönem Phillips eğrisi
Kısa dönem Phillips eğrisi
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9.

13. Kişi

başına düşen reel GSMH'nın sosyal
göstergeler sistemi ile tamamlanmasına ne
ad verilir?

Bir vergi sisteminin ekonomik konjonktüre
tepki veren 2..!l. önemli aracı olarak
kabul edilen vergi türü aşağıdakilerden
hangisidir?
karşı

Al
BL
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Özel tüketim vergisi
Katma değer vergisi
Servet vergisi
Gümrük vergisi
Gelir vergisi

10. Geçici bir vergi

azalmasının

14. Karların

eskiye
vergilendirilmesiyle
fona ne ad verilir?

toplam talep

üzerinde ani ve büyük bir etki yaratacağını
öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Nisan ekonomik istikrar kararlarından
önce, dövize olan talebi önemli ölçüde
arttıran ve hazineyi borclanamaz hale getiren
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

11. 5

16.
Aşağıdakilerden

hangisi 2000 yılı başında
uygulamaya konulan Enflasyonla Mücadele
Programının ilk sonuçlarındandır?

A

daha

!ll.
ek

Aşağıdakilerden

hangisi az gelişmiş ülkelerin
özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Yüksek oranda KiT zamları
B) Kamu açığının azaltılması
C) Kamu maaş ve ücretlerinin sınırlandırılması
D) Destekleme alımlarının daraltılması
E) Kamu finansmanının ucuzlatılması

A)
B)
C)
D)
E)

göre

işletmelere sağlanan

A) Amortisman
B) Yatırım teşviki
C) Otofinansman
D) Yatırım indirimi
E) Yatırım primi

Al Monetarist yaklaşım
B) Yeni Keynesyen yaklaşım
C) Neo-klasik yaklaşım
D) Keynesyen yaklaşım
E) Ricardian yaklaşım

12.

Nicel büyüme
Potansiyel büyüme
Net büyüme
Nitel büyüme
Marjinal büyüme

Emek verimliliğinin düşüklüğü
Nüfus artış hızının yüksekliği
Kişi başına gelirin düşüklüğü
Tarımda çalışan insan sayısının
Tasarruf yetersizliği

azlığı

Aşağıdakilerden

hangisi kamu açıklarının iç
kapatılmasının
piyasadan
borçlanarak
sonucu
olarak
kronik
yüksek
faiz
oluşumunun
olumsuz
yönlerinden
biri
değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Dış ticaret açığının azalması
iç talep canlanması
Döviz kurlarındaki ani artış
Yabancı sermaye girişinde hızlanma
Faiz oranları artışı

Zamanla kamu faiz ödemelerinin artması
Üretici yatırımları çekiciliğinin azalabilmesi
Gelir dağılımının bozulabilmesi
Ülkeye döviz girişinin azalabilmesi
Üretim kapasitesinin azalabilmesi
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ve kişiler arası rant aktarımı
olarak işleyen fayda türü
aşağıdakilerden hangisidir?

17. Bölgeler

21. Vergileme dolayısıyla yükümlünün varlığında
meydana gelen azalmanın neden olduğu
fayda kaybının mutlak olarak eşit, nisbi
olarak eşit veya marjinalolarak eşit olması
gerektiğini ifade eden kuram aşağıdakilerden
hangisidir?

mekanizması

Al
B)

CL
D)
E)

Doğrudan fayda
Parasal fayda
Kısıtlı fayda
Gerçek fayda
Marjinal fayda

A)
B)
C)
D)
E)

18. Üretim faktörlerinin tüm gerçek maliyetleri
göz
onune
alınarak
saptanan
fiyat
aşağıdakilerden hangisidir?

Al
B)
cı

D)
E)

19.

A)
B)
C)
D)
E)

gelişmelerden
çabalarının

kalkınma

hangisi

etkinliğini

Dağıtım kuramı
Fedakarlık kuramı

22. çevreye verilen zararların giderilmesi ile
ilgili
maliyetlerin
kamusal
kaynaklarla
finanse edilmesi çevre koruma konusunda
devletin izlediği stratejilerden hangisidir?

Denge fiyat
Tavan fiyat
Nispi fiyat
Nominal fiyat
Gölge fiyat

Aşağıdaki

Nisbi eşitlik kuramı
Mutlak eşitlik kuramı
Gelir kuramı

Kirletme yasakları
Sübvansiyonlar
Lisanslar
Kollektif finansman ilkesi
Kirletene ödetme ilkesi

planlı

azaltan

nedendir?

Al

1970'li

yılların

son unda

23.

yaygınlaşan

istikrarsızlık

B)
C)

Ekonomide hizmetler sektörünün payının
beklenmedik ölçüde artması
Kalkınma
planlarının
uzun
dönemli
Kalkınma planlarını

uygulayacak

B)
C)
D)
E)

kadroların

yetişmemiş olması

E)

Kalkınma

önem

planlarının

sanayi

çevre
koruma
politikalarının
hangisi, çevre kirliliğini ortaya çıkmadan
önce önlemeye yöneliktir?

Al

hazırlanmamış olması

D)

Aşağıdaki

sektörüne

Ruhsat uygulaması
Emisyon vergisi
Maliyet temeline dayalı faydalanma etkisi
Pazarlanabilir kirlilik hakları
Kirlenme vergisi

vermemiş olması

24. Sabit
20. Milli gelirin

kişiler

ya da tüketici birimler
gösteren gelir dağılımı
aşağıdakilerden hangisidir?

Al
B)
C)
D)
E)

A

yatırımlarını

yıllarda
firma karından
yükünün
hafifletilmesi
hangisidir?

arasındaki dağılımını

kavramı

sermaye

teşvik

etmek
ilk yılda veya
indirilerek vergi

amacıyla, yatırım değerlerinin

Bölgesel gelir dağılımı
Sektörel gelir dağılımı
Kişisel gelir dağılımı
Belirli gelir dağılımı
Fonksiyonel gelir dağılımı

Al
B)
cı

D)
E)

aşağıdakilerden

Vergi muafiyeti
Vergi yansıması
Yatırım indirimi
Vergi istisnası
Vergi dağılımı
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29. Türkiye
aşağıdaki
devlet
yönetim
biçimlerinden hangisiyle yönetilmektedir?

25. Bir ülkede farklı yörelerde sürdürülen farklı
ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan gelir
ve sosyo-politik farklılıklara ne ad verilir?
Al
B)
CL
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Vergi farklılığı
Bölgesel dengesizlik
Gelirfarklılığı

Küresel farklılık
Ekonomik dengesizlik

Monarşik yapı

Sedüler sistem
Yerel yönetim
Üniter sistem
Federal sistem

30. Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlere

merkezi
yönetim
gelirlerinden
pay
verilmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?
26. Aktiflerin tüm değerinin aktifin satın alındığı
yılda kardan indirilmesi şeklinde uygulanan
özel amortisman rejimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Al
B)
cı

D)
E)

A)
B)

Coğrafi konum
Halkın eğitim düzeyi

cı

Nüfus

D)
E)

Doğal kaynakların çeşitliliği

miktarı

Bölgedeki üretim düzeyi

Ani amortisman
Kısmi amortisman
Hızlandırılmış amortisman
Yatırım amortismanı

Genel amortisman

27. Bölgesel dengesizlik koşullarının piyasa
süreci içinde derinleşmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
B)

Devletin

yanlış yatırım politikaları

Sanayileşme

aşamasında

işletmelerin

kuruluş

CL
D)
E)

yeri seçimi
Yabancı sermayenin varlığı
Devletin yanlış teşvik politikası
Küreselleşmenin etkisi

28. Üniter ve federal devlet yapılarında farklı
biçimde
ortaya
çıkan
alt
yönetim
kademelerine ne ad verilir?
Al
B)
CL
D)
E)

A

Merkezi yönetim
Üniter sistem
Mali tevzin
Federal sistem
Yerel yönetimler
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