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KAMU MALiYESi A 
2009 AS 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 bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz_ 

1. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin 
harcamakalemleri arasındamalmaz? 

Al Cari giderler 
Bl Kamulaştırma giderleri 
CL Yatırım harcamaları 
Dl Belediyeler arası yardımlar 
El Sermaye transferleri 

2. Özel kesim, üretimle ilgili kararları alırken 
aşağıdakilerden hangisini dikkate alarak 
hareket eder? 

Al Toplumsal yarar 
Bl Sosyal amaçlar 
CL Kar güdüsü 
Dl Siyasi tercihler 
El Kamusal fayda 

3. "Devletin ekonomiye müdahalesi mınımum 
düzeyde tutulurken, bütün etkinlikler piyasa 
ekonomisi tarafından yerine getirilmelidir." 
görüşü aşağıdaki iktisadi düşünce 

akımlarından hangisine aittir? 

Al Sosyalistler 
Bl Klasikler 
CL Merkantilistler 
Dl Fizyokratlar 
El Keynesyenler 
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4. Fizyokratlara göre tek ve dolaysız vergi 
aşağıdaki sektörlerden hangisinden 
alınmalıdır? 

Al imalat 
B 1 Hizmetler 
cı Sanayi 
Dl Ulaştırma 

E) Tarım 

5. Sigortacı tarafından gözlemlenemeyen ve 
sigortalının zararın ortaya çıkma olasılığını 

veya zararın büyüklüğünü etkileyebildiği 

durumlarda ortaya çıkan sorun 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahlaki riziko 
B) Mahkum açmazı 
CL Ayırma güçlüğü 

D) Bedavacılık sorunu 
E) Bilgi yetersizliği sorunu 

6. Piyasa başarısızlıkları veri iken, piyasaların 
kaynak tahsisi fonksiyonuna karışma ve piyasa 
başarısızlıklarını düzeltme ve piyasa 
başarısızlığının etkilerini azaıtacak önlemler 
alma devleti n hangi görevini ifade eder? 

A) Ekonomik istikrar 
B) Düzenleyici 
CL Kaynak tahsisi 
Dl Gelir Dağılımı 
E) Belirleyici 

7. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal 
malların özelliklerinden biri değildir? 

A) Dışlama maliyetlerinin yüksek olması 
B) Zorunlu vergi gelirleri ile finanse edilmesi 
cı Kamu bütçelerince dağıtılması 
D) Tüketiminde rekabet olması 
E) Doğrudan kamu tarafından üretilmesi 
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8. Aşağıdakilerden hangisi ortak mal 
kaynaklardan biri değildir? 

A) Vahşi hayvan koruma alanları 
B) Hayvan otlatma alanları 
C) Balık avlanma alanları 
D) Televizyon yayın alanları 
E) Bakır madeni çıkarma alanları 

9. Devletin ekonomideki görevlerinin artmasına 
neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fransız ihtilali 
B) Büyük Buhran 
C) Amerikan Devrimi 
D) i. Dünya Savaşı 
E) ii. Dünya Savaşı 

10. Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik 
birimi olumlu biçimde etkilemesine ne ad 
verilir? 

A) Çok yönlü dışsal maliyet 
B) Tek yönlü dışsal maliyet 
CL Tek yönlü dışsal fayda 
D) iki yönlü dışsal maliyet 
E) Çok yönlü dışsal fayda 

11. Bir fabrikanın kimyasal atıklarının, çevredeki 
i nsanların sağlıklarını bozması aşağıdaki 

dışsallıklardan hangisinebir örnektir? 

A) üreticiden üreticiye dışsal maliyet 
B) Tüketiciden tüketiciye dışsal maliye! 
C) Tüketiciden çoklu dışsal maliyet 
D) üreticiden tüketiciye dışsal maliyet 
E) Tüketiciden üreticiye dışsal maliyet 

12. Özel mal için talep eğrilerinin yatayolarak 
toplanması ile aşağıdaki lerden hangisi elde 
edilir? 

A) Toplam talepeğrisi 
B) Toplam arz eğrisi 
C) Marjinal fayda eğrisi 
D) Marjinal maliyet eğrisi 
E) Ortalama üretim eğrisi 
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13. Bireyler i n ödemeler i ni n faydasının 

yararlandığı hizmetlerin faydasından az 
olmasına ne ad ver i li r? 

A) Mali sömürü 
B) Marjinal maliyet 
C) Marjinal fayda 
D) Mali rant 
E) Lindahi fiyatı 

14. Fayda ilkesine göre; vergilemede bireylerin 
kamu mallarından elde etti k1er i faydalar kadar 
yaptıkları ödemelere ne ad verilir? 

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

15. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişinin 

olumsuz sonuçlarından biridir? 

A) Siyasi istikrarsızlığa yol açması 
B) Mali sömürüye neden olması 
C) Kamu hizmetlerini azaltması 
D) Mali ranta neden olması 
E) Kamu harcamalarının aşırı artışına neden 

olması 

16. Aşağıdakilerden hangisi temsili 
demokrasilerde seçmenlerin oy kullanmama 
yönündeki tercihlerinin nedenlerini doğru 

sıralamaktadır? 

A) Farksızlık, bilgisizlik 
B) Soğukluk, bilgisizlik 
C) Farksızlık, soğukluk 
D) Bedavacılık, farksızlık 

E) Bilgisizlik, bedavacılık 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 AS 3200-A 

17. Tü.~k!ye Sanayici ve işadamları Derneğini n 
(TUSIAD) politik süreçteki rolü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Baskı grubu 
Bl Bürokrat 
CL Politikacı 

Dl Aracı kurum 
El Medyan seçm en 

18. Kamu mallarının üretim düzeylerinin 
beli rlenmesi ndeki kararların nasıl alındığını 

i nceleyen teor i ye ne ad ver i i ir? 

Al Keynesyen ekonomi teorisi 
Bl Politikateorisi 
CL Rasyonel beklentiler teorisi 
Dl Klasik ekonomi teorisi 
El Kamusal seçiş teorisi 

19. Devlet düzeninin sürdürülmesi ve korunması 
için yapılan hizmetlere nead verilir? 

Al işlevsel hizmetler 
Bl Performans hizmetleri 
CL Ekonomik hizmetler 
Dl Genel hizmetler 
El Sosyal hizmetler 

20. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde 
doğrudan üretimi arttırıcı etkisi söz konusu 
olmayabilen ve faydası bir dönemle sınırlı 
sayılabilecek harcamalardır? 

Al Transfer harcamaları 
Bl Cari harcamalar 
CL Fonksiyonel harcamalar 
Dl işlevsel harcamalar 
El Yatırım harcamaları 
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21. Kamulaştırma ve bina satın alımları aşağıdaki 

harcama türlerinden hangisine örnek teşkil 
eder? 

Al Gerçek harcamalar 
Bl Ekonomik harcamalar 
CL Cari harcamalar 
Dl Yatırım harcamaları 
El Transfer harcamaları 

22. Devletin kamusal mal ve hizmet üretimi için 
yaptığı harcamalara ne ad verilir? 

A) Kamu faaliyetleri 
B) Kamu harcamaları 
cı Kamu hizmeti 
Dl Kamusal mallar 
El Kamu yatırımı 

23. Aşağıdakilerden hangisi kamu 
harcamalarının gerçek artış nedenlerinden 
biri değildir? 

A) Paranın satın alma gücündeki azalma 
Bl Teknolojik gelişmeler 
cı Devlet anlayışında meydana gelen 

değişmeler 

D) Savaş harcamalarında artışlar 
E) Savunma giderlerindeki artışlar 

24. Safi hasılat yönteminin bırakılarak gayri safi 
hasılat yöntemine geçilmesi kamu 
harcamalarının görünürdeki artış 
nedenlerinden hangisine bir örnektir? 

A) Paranın satın alma gücündeki azalma 
B) Devlet sınırlarının değişmesi 
cı Nüfus artışı 
Dl Teknik ilerlemeler 
El Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler 
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25. Motorlu taşıtların yayılmasının geni Ş ve niteli kli 
karayollarının yapımını gerekli kılması aşağıdaki 
kamu harcamalarının artış nedenleri nden 
hangisi ne örnek gösterilebilir? 

Al Nüfus artışı 
Bl Savaşlar 

CL Teknik ilerlemeler 
Dl Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler 
El Devlet sınırlarının değişmesi 

26. A. Wagner'e göre; deVıetin ekonomiye 
müdahelesi ve kamu harcamaları 
aşağıdakilerden hangisi ile birli kte artar? 

Al Vergiler 
Bl Savaşlar 

CL Teknik ilerlemeler 
Dl Ekonomik ve sosyal gelişme 
El Milli gelir 

27. Aşağıdakilerden hangisi fayda maliyet 
analizindeönemli bir sorundur? 

Al Performans değerlendiri Imesi 
Bl Faydanın parasal değerlendirilmesi 
CL Sistem değerlendirilmesi 
Dl Etkinlik değerlendirilmesi 
El Verimlilik değerlendirilmesi 

28. Fayda-maliyet analizinde faydanın ölçülmesi 
konusunda ilk adım aşağıdakilerden hangisi 
tar afından atılmıştır? 

Al Jules Dupuit 
Bl Wagner 
CL Pigou 
Dl Phillips 
El Niskanen 

A 14 

A 
29. Tüketicinin ödeyebileceği ya da ödemeyi 

göze aldığı yüksek fiyatla, ödediği düşük fiyat 
arasındaki farka ne ad verilir? 

Al Net fayda 
Bl Kar 
cı Tüketici rantı 
Dl iç iskonto 
El Gölge fiyat 

30. Kamusal faaliyetlerde marjinal faydası 

marjinal maliyetinden yüksek olan 
girişimlerde bulunmak ve bu faaliyetleri 
MF=MM noktasına kadar geliştirmek 

konusunda var olan .!ın önemli sınırlama 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kaynak yetersizliği 
Bl Fiyat artışları 
cı Gelir dağılımında adaletsizlik 
Dl Nüfus yapısı 
El Maliyet artışları 

TEST BiTTi. 
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