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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a giren bazı konularda, 
ders k itabınızın bas ıma hazırlanması n da n 
sonra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unla 
birlikte, t esttek i soruları , ders k itabınızda 

verilen bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değ i şmi ş olsa bile, kitaptaki bilgiye g öre 
doğ ru olan cevabı işaret leyi n i z. 

1. "Devlet sadece yasa ve hukuk düzenini 
devam ettirerek, özel mülkiyet haklarını 

korumalı ve sözleşmelerin uygulanabilmes i 
iç in gerekli ortamı hazırlamahdır" ifades i 
aşağıdaki görüşlerden hangis inin 
yorumudur? 

Al Merkantilisller 
Bl Fizyokratlar 
cı Klasik liberal görüş 
Dl Keynesyen görüş 
El Sosyalist görüş 

2. Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanm 
!!!!. kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kamu gelir ve harcamala-ının işsizlik oranına 
oranlanması 

Bl GSMH' nın kamugelirineoranlanması 

CL işsizlik oranının kamu ~irine oranlanması 
Dl GSMH' nın kamu harcamalarına oranarması 
El Kamu gelir ve harcamalarının GSMH·ya 

oranlanması 

3. Tarafsız maliye görüş ünü savunan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Keynesyen yaklaşım 
Bl Sosyalist yaklaşım 
cı Merkantilist yaklaşım 
Dl Klasik liberal yaklaşım 

El Arz ekonomisi yaklaşımı 

4. Liberalizmin öneLIsLI olan iktisadi düşünce 
akımı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Fizyokrasi 
Gl Merkantilizm 
cı Neo-liberalizm 
Dl Keynesyen 
El Sosyalizm 
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5. Yerel düzeyde 
yükümlu kamu 
hangisidir? 

mal ve hizmet sunmakla 
idareleri aşağıdakilerden 

Al Sosyal güvenlik kuruluşlan 
Bl Mahalli idareler 
cı Genel bütçeli kuruluşlar 
OL Kamu iktisadi teşebbüsle ri 
El Özel bütçeli kuru luşlar 

6. Birden çok köyün ortak kullandığı mera için 
ortak fayda, mera kullanımının kısıtlanması 

olduğu halde, bunun köylerin birbirlerine 
aLivenememesi sonucu basan lama ması m 
aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 

Al Bilgi sorunu 
Bl Ahlaki riziko 
c) Mahkum açmazı 
OL Bedavacıllk 
El Pareta optimumu 

7. Tam kamusal mallarda gönüllü fiyat 
mekanizmasının ortaya cıkmaması 

aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 

Al Sıkışıklık maliyeti 
Bl Bedavacılık sorunu 
CL Doğal tekeller 
D) Ortakların trajedisi 
El Mahkum açmazı 

8. Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallardan 
biri değildir? 

Al Hava kirliliğiri önleme hizmetleri 
Bl Sokak aydınlatması 
CL Ulusal güvenlik 
OL Sinema filmleri 
El Hava tatmin yayınları 

9. Sigortalanmak isteyen bireyin sahip olduğu, 
ancak sigorta yapanın sahip ol madığı 

bilgilerden kaynaklanan soruna ne ad verilir? 

Al Bedavacıhk sorunu 
Bl Ölçeğe göre artan geliri 
CL Asimetrik bilgi sorunu 
OL Ortak mal kaynaklar 
El Dışsallı klar 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. Devletin piyasa mekanizmasına karışarak , 
toplum refahının dağılımında adaleti 
sağlaması aşağıdaki görevlerinden 
hangis inin kapsamına girer? 

Al Ekonomik büyüme 
Bl Gelir dağılımı 
c) Düzenleyicilik 
Dl Ekonomik islikrar 
El Kaynak tahsisi 

11. Aşağıdakilerden hangisi devletin 
dışsallıklarla mücadele yöntemlerinden biri 
değildir? 

Al Sübvansiyon 
Bl Vergilema 
c) Miktar kısıtlamalan 
Dl Dışsallık yayan faaliyeti üstlenme 
El Mülkiyel haklannı belirleme 

12. Fayda ilkes ine göre ; vergilernede bireylerin 
kamu mall arından elde ettikleri faydalar 
kadar yapbkları ödemelere ne ad verilir? 

Al Arz ve talep fiyatı 
Bl Üretim fiyatı 
CL Tüketim fiyatı 
Dl Maliyet fiyatı 
El lindahi fiyatı 

13. Kamu malının fina nsmanında ; işlevsel 

olmaması ve gelir dağılımı açısından 

olums uz etkiler meydana getirmesi nedeniyle 
fayda fiyatlamasının yerini a şağıdakilıtrden 

hangis i almışbr? 

Al DI~.5allıklar 

Bl Kısmi denge analizi 
c) lindahi fiyatı 
Dl Ödeme gücüne göre vergileme 
El Ölçeğe göre artan getirili ekonomiler 

14. Kısmi denge analizi 
hangis ini kullanarak denge 
fiyat düzeyini belirler? 

a§ağıdakilerden 

üretim ve denge 

Al iki veya üç malın arz ve lalebini 
Bl Tek bir ma lı n arz ve talebini 
CL Çok sayıda malın arz ve talebini 
Dl Tek birmalın sadece talebini 
El Tek birmalın sadece arzını 
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15. Kamusal malların üretim düzeyinin 

belirlenmesinde!!ı eski model aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al oy ticareti 
Bl oy alışverişi 
c) Çog..mluk aylama modeli 
Dl Oı:timal aylama modeli 
El aylama pa-aOOksu 

16. Atama ile görevalmış olan devlet idare 
örgütOnOn tamamına ne ad verııır? 

Al Bürokrasi 
Bl Siyasi parti 
c) Sivil toplum örgütü 
OL Kadro 
El Hizmel örgülü 

17. Aşağıdakile rden hangisi, bireyle r in 
tercihlerini s iyasi karar alma mekanizmasına 
aktarma yöntemidir? 

Al Grev 
Bl Oylama 
c) Dışlama 

OL Mali sömürü 
El Fiyat 

18. Gerekli oyaranı arttıkça ortaya ç ıkan 

zararların azalacağını , bireylerin kolektif 
anlaşmadan doğan kazançlarının da 
artacağını grafiksel olarak ifade eden eğriye 
ne ad v erilir? 

Al Phill ips eğrisi 
Bl Mar;nal maliyet eğrisi 
c) lindahi eğrisi 
OL Pareto eğrisi 
El Dışsal maliyet eğrisi 

19. Analitik sınıflama içerisinde kurumsal 
sınıfla ndırmada , üçüncü düzeyde 
aşağıdakile rden hangisi yer almaktadır? 

Al Ana hizmet birimleri 
Bl Yüksek Öğretim kurumlan 
CL Bakanlıklar 
OL Müsteşarlıklar 

El Politikalan uygulayan birimler 

20. Harcamayı yapan yönetim 
alan sınıflandırma 

hangisidir? 

Al Hizmet sınıflaması 
Bl Planlı sınıf lama 

CL Kurumsal sınıflama 
Dl Fonksiyonel sınıflama 
El işlevsel sınıflama 

birimlerini esas 
aşağıdakilerden 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Genellikle bireylere doğrudan yarar s unma 
yerine üretim sürecinin ilk aşamalarında 

hammadde ve ara malları ile altyapıyı 

oluşturan özellikleri dolayısıyla firmalara 
yarar sağlama amacına yönelik hizmetlere ne 
ad verili r? 

Al Genel hizmetler 
Bl Yönetim hizmetleri 
c) Sosyal hizmetler 
OL Eğitim hizmetleri 
El Ekonomik hizmetler 

22_ Tüketim ma lı alımı ne tür bir ha rca madır? 

Al Yatınm harcanıası 

Bl Transfer harcaması 
c) Semıaye teşkili 

OL Cari harcama 
El Kamulaştımıa harcaması 

23_ 'Kamu harcamalarındaki artışın nedeni girdi 
fiyatlarındaki artı şlır' yaklaşımı 

aşağıdakilerden hangis ine aittir? 

Al William Baumal 
Bl Keynes 
c) Friedman 
OL Wagner 
El Niskanen 

24_ Kamu harcamalarındaki görünürdeki artışı 

belirliliyebilmek iç in, aşağıdakiııırden hangis i 
kullanılarak harcamalar üzerindeki fiyat 
etkis inin giderilmesi gereklidir? 

Al Döviz fiyatlan 
Bl Fiyat endeksleri 
CL Ödemeler dengesi 
OL Tüketimdeki artışlar 
El Üretimdeki art ı şlar 

25_ Bütçe tekniğinde , toplanan gelirlerin gayrisafi 
yazılması ve giderlerin ayrıca gösterilmesi 
harcamalarda nasıl bir artış yaratır? 

Al Reel artış 
GL Safi artı; 
c) Net artış 
OL Nispi artış 
El Görünüşıe artış 
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26, Vergi yükümlülerinin kaynakta 
yöntemine göre tahs il edilen 
sonucunda vergi ödediklerinin 
va ramamalarına ne ad verilir? 

Al Vergi baskısı 
B) Vergi muafiyeti 
c) Vergi istisnası 
Dj Mali aldanma 
E) Mali tevzin 
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vergiler 
farkına 

ZT. Fayda -maliyet analizlerinde ; projenin net 
bugünkü değerini sıfıra eşitleyen ı skonto 

oranı hesaplayan ve bu oranı tüm projeler 
için kullanılmakta olan genelıskonto oranı ile 
karşılaştı ran ve çeşitli projeler arasında 

seç im yapmak ıç ın kullanılan y öntem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al iç verim oranı yöntemi 
B) Fayda-maliyet oranı yöntemi 
c) Net bugünkü değer yöntemi 
OL Iskonto oranı yöntemi 
E) Maliyet yöntemi 

28. Kamu projelerinde, piyasa fiyatlarının 

kullanılamamasının nedeni a şağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Dı;sallıklann olmaması 

B) Monopal piyasalann var olması 
CL Marjnal sosyal değerleri yansılmaması 
OL Kaynaklann tam olarak kullanılması 
El Eksik rekabet koşullannın olmaması 

29. Fayda -maliyet oranı yönteminde öncelikle 
hangi proje seçilmelidir? 

Al FlM oranı en düşük olan proje 
Bl FlM oranı sıfırdan küçük olan proje 
c) FlM oranını sıfıra eşitleyen proje 
OL FlM oranı sıfıra en yakın olan proje 
El FlM oranı en yüksek olan proje 

30. Kamu kesiminde fayda -maliyet analizi 
aşağıdaki amaçlardan hangisi iç in kullanılır? 

Al Kaynaklann etkin kullanımını sağlamak 
Bl Denk bütçeyi gerçekleştimıek 
c) Kaynak dağılımını sağlamak 
OL Bütçe fazlası yaratmak 
El Kar maksimizasyonunu sağlamak 

TEST BITTI. 


