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1. Özellikle enflasyonun frenlenmesi ve 
işsizliğin önlenmesi amacıyla devletin aktif 
rol üsUenmesi anlamına gelen fonksiyonu 
aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Kaynak ayınmı fonksiyonu 
Bl Istikrar fonksiyonu 
c) Gelir dağılımı fonksiyonu 
Dj Mali fonksiyonu 
El Ekonomik fonksiyonu 

2. Pareto etkin olmayan bir noktadan, Pareto 
etkin bir noktaya bir bireyin refahını azaltmak 
pahasına ulaşılması aşağıdakilerden 

hangisini ifade etmektedir? 

Al Pareto kötülaşmesi 
Bl Potansiyel Parelo kötülaşmesi 
c) Nispi Pareto iyileşmesi 
Dl Potansiyel Pareta iyilaşmasi 
El Gerçek Pareto iyileşmesi 

3. Tam rekabet koşulları albrıda , karının 

maksimum olmas ı için çalışan firma , 
üretimini , fiyabn aşağıdakilerden hangisine 
eşit olduğu noktaya kadar arttıracaktır? 

Al Marjnal gelir 
Bl Maıjnal maliyet 
c} Marjnal dönüşüm oranı 
OL Marjnal senrıaye birikimi 
El Mar;nal tasarruf 

4. Malların üretiminde özel maliyetlerin yanısıra, 
topluma yayılan dışsal maliyetlerin de 
meydan gelmesi aşağıdakilerden hangisine 
örnektir? 

Al Karma dışsallık 
GL Pozitif dış5allık 
c} Negatif dışsallık 
OL Genel dışsallık 
El Yayılan dışsallık 
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5. Aşağıdakilerden hangisi devletin, ikincil gelir 
dağılımını sağlamada kullandığı tekniklerden 
biri değildir? 

Al Artan oraniı vergi tarifesi 
Bl Asgari ücret yasalan 
c} Muafiyet 
OL Istisna 
El indirim 

6. Tüketimden mahrum bırakııma özelliğine 

sahip olduğu halde, belirli bir kapasite 
noktasına kadar tüketimde rekabet olmayan 
mallar aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Uluslararası kamusal mallar 
Bl Erdemli mallar 
c} Klüp mallan 
OL Tam kamusal mallar 
El Özel mallar 

7. Bir üretim ya da tüketim faaliyetine doğrudan 
taraf olmayan üçüncü bireylere yüklenen 
maliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Dış maliyet 
Bl Dış fayda 
CL Olumlu dışsalhk 
OL Mülkiyet hakkı 
El Zorunlu dışsalhk 

8. Tam kamusal malların bütün özelliklerini 
taşımalannın yanında, faydası yayılma 

alanının tek bir ülkeden çok daha büyük bir 
alanı kaplayan mallar aşağıdakilerden 
hangis idir? 

Al Klüp mal1an 
Gl Erdemli mallar 
CL Uluslararası karma mallar 
OL Uluslararası kamusal mallar 
El Yayılan kamu mallan 

izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
http://acikogretimx.com



2010 YS 1301-A 

9, Aşağıdaki endüstrilerin hangisi bir doğal 

tekelolabilir? 

Al Telefon haberleşmesi 
Bl Hayvancılık 
cı ilaç endüstrisi 
OL Gı da endüstrisi 
El Demir-çelik endüstrisi 

10. Iç verim oranına karşılık gelen ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Faydaların bugürıkü değerinin maliyetlerin 
bugünkü değerine oranı 

Bl Projenin net bugünkü değerini sıfıra 
eşitleyen iskonto oranı 

c) Projenin yıllar itibanyla maliyetlerini sıfıra 

eşitleyen iskonto oranı 
OL Projenin yıllar itibanyla faydalannı sıfıra 

eşitleyen iskonto oranı 
El Projenin değerini sıfıra eşitleyen iskonto 

oranı 

11 . Bölünemeyen hizmetlere ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanhsbr1 

Al Bölünemeyen hizmetlerin faydalan bütün 
tüketiciler için eşittir. 

Bl Bölünmeyen hizmetlerin sağladığı fayda 
azalan niteliktedir. 

CL Bölünemeyen hizmetler siyasi mekanizma 
içinde sunulurlar. 

OL Bölünemeyen hizmetler e.sas olarak 
vergilerle finanse edilirler. 

El Bölünemeyen hizmeııerin 

sağladığı faydalann toplamı 

toplam faydasını gösterir. 

bireylere 
o hizmetin 

12. Belirli kamu hizmetlerinin finansmanının 
seçmenler açısından vergi fıyab olmasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ortalama maliyetin marjinal maliyete eşit 

olması 
Bl Bu hizmeııerin özelleştirilmesinin 

tekelleşlT'IQye yol açacağı endişesi 

CL Bu kamu hizmetlerinin piyasa fiyatını 
tüketicilerin ödemek istememesi 

Dl Bu kamu hizmetlerinin bölünemez ve ki~ilere 
ayn ayn sunulamaz olması 

El Bu hizmetlerin marjinal faydalannın sabit 
olması 
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13. Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin 

tercihlerinin yoğunluk derecesini daha iyi 
ortaya koymak iç in önerilmiştir? 

Al Seçmenlerin belirli bir toplam puanı tercihler 
arasında dağıtmalan 

Bl Seçmenlerin birer oy kullanması 
cı Oylamada nisbi çoğunluk sisteminin tercih 

edilmesi 
OL Yalnızca seçmenin ilk tercihinin dikkate 

alınması 
El Seçmenin oylama öncesinde 

bilgilendirilmesi 

14. Vergilemede ödeme gucu ilkesinin LiIDti 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ülkenin refahını arttırmak 
Bl Devletin vergi gelirlerini maksimize etmek 
cı Bireylerin yalnızca faydalandıklan kamu mal 

ve hizmetlerin finansmanına katılmalannı 
sağlamak 

OL Gelir dağılımı adaletini sağlamak 
El Kaynak dağılımında etkinliği sağlamak 

15. Vergi gelirindeki değişme oranının gelir 
duzeyindeki değişme oranına bölünmesiyle 
elde edilen değere ne ad verilir? 

Al Vergi oranı 
BlOrtalama vergi oranı 
cı Mar;nal vergi oranı 
OL Mar;nal vergi eğilimi 
El Verginin gelir esnekliği 

16. Fayda ilkesine göre ahnan vergiler aşağıdaki 
amaçlardan hangisine daha uygundur? 

Al Koynok dOğllımındo etkinlik 
Bl Gelir dağılımında adalet 
cı Kamu gelirlerini arttırmak 
Dl Dı~lama ilkesinin geçerli olmadığ ı mal ve 

hizmetleri finanse etmek 
El Tam kamusal malları finanse etmek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17, Bir üreticinin ödemes i gereken vergiyi, sab§ 
fıyabnı arttırarak tüketiciye yüklemes ine ne 
ad verilir? 

Al Ikame etkisi 
Bl Vergi tasarrufu 
cı Gelir etkisi 
OL Verginin yansıtılması 
El Vergiden kaçıoma 

18, Bir firmanın kurum kazanc ı üzerine konulan 
kurumlar vergisi sonucunda tüketici ve 
üretici artığıııda nasıl bir değişim olur? 

Al Hem tüketici artığı hem de üretici artığı artar 
Bl Hem tüketici artıgı hem de üretici artıgı 

azalır 
cı Tüketici artığı artar, üretid artığı azalır 
OL Tüketici artığı artar, üretie artığı değişmez 
El Tüketid artığı azalır , üretici artığı artar 

19, Mükelleflerin i şle ilgili harcamalarını yüksek 
tutup, daha az vergi ödemeleri 
aşağıdakile rden hangis ine bir örnektir? 

Al Kaçakçılık 

Bl Negatif vergi ödeme 
CL Vergiyi yansıtma 
OL Vergiden kaçıoma 
El Vergi kaçırma 

20. Kurumlar vergıs ı aşağıdaki piyasa 
türlerinden hangisinde yansıblamaz? 

Al Oligopson 
Bl Tam rekabet 
cı Monopson 
OL Oligopol 
El Monopol 

21. Kamusal hizmetle rden yararlanmanın 
kar§ılığı olarak alınan paralar hangi tür vergi 
grubuna girer? 

Al Tekel ürünleri vergileri 
GL Lüks tüketim vergileri 
cı Bireysel harcama vergileri 
OL Spesifik vergiler 
El Faydalanma vergileri 
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22. Bir ülkede kurumlar vergısı ile gelir 

vergısının tam bütünleşme modelinin 
ba şarıyla uygulanabilmes i için gerekli iD. 
önemli koş ulu a şağıdakilerden hangisidir? 

Al Vergi denetimlerinin artınıması 
Bl istisna ve muafiyetlerin kaldırılması 
cı Gelir ve kurumlar vergisi maıjnal vergi 

oranlannın % 50 olması 
OL Kurum ortak sayısının artınıması 
El Gelir vergisindeki artan oranlıllğrn 

kaldıolması 

23. Çok aşamalı tüketim vergisinin uygulanması 
durumunda vergi nedeniyle fiyatlar genel 
düzeyinin vergi oranından fazla 
yükselmesine ne ad verilir? 

Al Karar etkisi 
Bl Gelir etkisi 
cı ikame etkisi 
OL Yansıma etkisi 
El Piramitleşme etkisi 

24. Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında 
Türkiye 'de KDV'nin ciddi gelir dağılımı 

sorunları yaratmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Katma değer vergisi oranlanndaki 
farklllaştırmanın azllğı 

Bl Katma değer vergisi oranlannın yüksekliği 

CL Ki~i ba~ına dü~en milli gelirin dü~üklüğü 
OL Muafiyet uygulamalannın fazlalığı 
El istisna uygulamalannın fazlalığı 

25. Yansıblamayan bir vergi nedeniyle , verginin, 
gayrimenkulun sermaye değerini 

dü1ürmes ine ne ad verilir? 

Al Verginin amortismanı 
Gl Geriye dOğru yansıma 
cı Ekonomik yansıma 
OL Yasal yansıma 
El Verginin kapitalizasyonu 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi genel bir servet 
vergisinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri 
değildir? 

Al Devlet butçesinin fazla vermesi 
Bl Ruşvet ve yolsuzluklann önlenmesi 
c) Kaynak ayınmında etkinliğ in sağlanması 
Dl Kayı t dışı ekonominin kontrol altına 

alınması 
El Gelir dağılımının iyileştirilmesi 

27. Gelişmiş ülkelerde servet 
önemli fonksiyonu 
hangisidir? 

vergilerinin JW. 
aşağıdakilerden 

Al Sermayeyi yatınma yönlendirme 
Bl Tüketimi teşvik 
c) Devlete gelir sağlama 
Dl Tasarruf artışını teşvik 
El Vergi sisteminde otokontrolü sağlama 

28. Aşağıdakilerden hangisi devletin yarı 

kamusal mal fiyattamasında kullandığı 

yöntemlerden biri değildir? 

Al Ortalama maliyet fıyatlaması 
Bl Zirve talep fiyatıaması 
CL Sübvansiyon fıyatlaması 
Dl Monopol fiyatlaması 
El Maıjnal maliyet fıyatıaması 

29. Birbirinin ikamesi veya tamamlayıcısı olan 
mal ve hizmetlerde etkili olan fiyatlama 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Art ık fiyatlaması 

Bl Monopol fiyatlaması 
CL Azalan maliyet fıyatlaması 
Dl Ortalama maliyet fıyatlaması 
El ikinci en iyi fıyatıama 
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30. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisince 

ortalama maliyet fiyatlamasına göre sunulan 
mal ve hizmetlerden biri değildia 

Al Havagazı dağıtımı 
Bl Elektrik dagıtımı 
c) Süt üretimi 
OL SU dağıtımı 
El Otobüs taşımacılığı 

TEST BITTI. 


