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KAMU MALiYESi A 
2011 AS 3200-A 

DİKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soru ları, ders kitabı nızd a 
verilen bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Merkantilist yazarlar toplumların zenginliğini 

aşağıdakilerden hangisi ile ölçerler? 

A) Sanayi 
B) Değerli madenler 
C) Toprak 
D) Bankalardaki para 
E) Tedavüldeki para 

2. Cari dönem üretimine karşı devlet tarafında 
doğrudan bir talep yaratmamakla birlikte, 
bazı kaynakların, devlet bütçesi aracılığıyla 
kişi ve kurumlar arası karşılıksız el 
değiştirmesi niteliği taşıyan harcamalara ne 
ad verilir? 

A) Sosyal harcama 
B) Genel harcama 
C) Cari harcama 
D) Transfer harcaması 
E) Yatırım harcaması 

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye 
müdahalesini kabul etmeyip bütün ekonomik 
etkinliklerin piyasa ekonomisi tarafından 

yerine getirilmesi görüşünü benimser? 

A) Sosyalistler 
B) Karma sistemi savunanlar 
C) Klasik liberalistler 
D) Merkantilistler 
E) Modern görüşçüler 
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4. Genelolarak gelirleri ve giderleri bütçe ile 
il iskilendirilmeyen özel mevzuatına göre 
faaliyetlerini gerçekleştiren, özel yasalarla 
kurulan, kendilerine ait özel gelirleri yine 
kendilerince kullanılabilen, bütçe ilkeleri ve 
bütçe kanunlarının hükümleri dışında 
yönetilen ve uygulanan tutarlara ne ad 
verilir? 

A) Bütçe dışı fonlar 
B) Döner sermaye 
C) Genel bütçe 
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
E) Kooperatif gelirleri 

5. Sigortacı tarafından gözlemlenemeyen ve 
sigortalının zararın ortaya çıkma olasılığını 

veya zararın büyüklüğünü etkileyebildiği 
durumlarda ortaya çıkan sorun 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ayırma güçlüğü 

B) Bilgi yetersizliği sorunu 
C) Ahlaki riziko 
D) Mahkum açmazı 
E) Bedavacılık sorunu 

6. Enflasyon ve işsizliği azaltarak toplum refahını 
arttırmak, devletin hangi görevi 
kapsamındadır? 

A) Ekonomik istikrar 
B) Belirleyici 
C) Gelir dağılımı 
D) Kaynak tahsisi 
E) Düzenleyici 

7. Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal 
mallardan biri değildir? 

A) itfaiye 
B) Tiyatrolar 
C) Kamu yüzme havuzları 
D) Parklar 
E) Ulusal savunma 
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8. iki ekonomik birimin üretim veya tüketim 
faaliyetinden, uçuncü kişilerin fiyat 
mekanizması dışında fayda veya zarar 
görmesine ne ad verilir? 

A) Bedavacılık sorunu 
B) Dışsallık 

C) Doğal tekeller 
D) Sıkışıklık maliyeti 
E) Ortakların trajedisi 

9. Bütün bireylerin kısıtlanmaksızın faydasından 
sınırsız olarak yararlanabildiği mallara ne ad 
verilir? 

A) Dışsallıklar 
B) Doğal tekeller 
C) Klüp mallar 
D) Ortak (serbest) mallar 
E) Özel mallar 

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

A) Çok yönlü dışsal maliyet 
B) Tek yönlü dışsal maliyet 
C) Tek yönlü dışsal fayda 
D) iki yönlü dışsal maliyet 
E) Çok yönl ü dışsal fayda 

11. Otomobil kullanıcılarının, egzoz gazı nedeniyle 
çevredeki insanların sağlıklarını bozması 

aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir 
ör nekti r? 

A) Tüketiciden çoklu dışsal maliyet 
B) Tüketiciden üreticiye dışsal maliyet 
C) Üreticiden üreticiye dışsal maliyet 
D) Üreticiden tüketiciye dışsal maliyet 
E) Tüketiciden tüketiciye dışsal maliyet 
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12. Kısmi denge analizi aşağıdakilerden 

hangisini kullanarak denge üretim ve denge 
fiyat düzeyini belirler? 

A) Tek bir malın arz ve talebini 
B) Çok sayıda malın arz ve talebini 
C) Tek bir malın sadece arzını 
D) Tek bir malın sadece talebini 
E) iki veya üç malın arz ve talebini 

13. Kısmi denge analizine göre, kamu mallarının 
finansmanı aşağıdaki ilkelerden hangisine 
göre yapılmaktadır? 

A) Doğruluk ilkesi 
B) Maliyet ilkesi 
C) Genellik ilkesi 
D) Açıklık ilkesi 
E) Fayda ilkesi 

14. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişinin 

olumsuz sonuçlarından biridir? 

A) Mali sömürüye neden olması 
B) Kamu harcamalarının aşırı artışına neden 

olması 
C) Kamu hizmetlerini azaltması 
D) Mali ranta neden olması 
E) Siyasi istikrarsızlığayol açması 

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

sıralamaktadır? 

A) Farksızlık, bilgisizlik 
B) Bilgisizlik, bedavacılık 
C) Soğukluk, bilgisizlik 
D) Farksızlık, soğukluk 

E) Bedavacılık, farksızlık 
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16. Kamu mallarının üretim düzeylerinin 
belirlenmesindeki kararların nasıl alındığını 

i nceleyen teoriye ne ad verilir? 

A) Keynesyen ekonomi teorisi 
B) Politika teorisi 
C) Rasyonel beklentiler teorisi 
D) Klasik ekonomi teorisi 
E) Kamusal seçiş teorisi 

17. Kararının belirleyici rolü olan medyan 
seçmen aşağıdakilerden hangisinde yer alır? 

A) Oylama paradoksu 
B) Temsili demokrasi modeli 
C) Optimal oylama modeli 
D) Çoğunluk oylama modeli 
E) Oy alışverişi 

18. Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin 
oluşturduğu gruplara ne ad verilir? 

A) Çıkar grupları 
B) Yerel yönetimler 
C) Vakıflar 

D) Bürokrasi 
E) Devlet 

19. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde :t2!:.. 
almaz? 

A) Genel bütçeli kuruluşlar 
B) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar 
C) Mahalli idareler 
D) Sivil toplum kuruluşları 
E) Fonlar 

20. Devlet düzeninin sürdürülmesi ve korunması 
için yapılan hizmetlere ne ad verilir? 

A) Sosyal hizmetler 
B) Ekonomik hizmetler 
C) 
D) 
E) 

A 

Genel hizmetler 
Performans hizmetleri 
işlevsel hizmetler 
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21. Devletin genelde kişi ve kurumlardan bir 

karşılık beklemeden yaptığı harcamalara ne 
ad verilir? 

A) Gerçek harcamalar 
B) Transfer harcamaları 
C) Tüketim harcamaları 
D) Kalkınma carileri 
E) Yatırım harcamaları 

22. Kamu harcamalarının sınıflandırılmasında 
gerçek harcama transfer harcaması 

ayırımının öncülüğünü aşağıdakilerden 

hangisi yapmıştır? 

A) Keynes 
B) Peacock 
C) Wagner 
D) Pigou 
E) Niskanen 

23. Wagner'e göre aşağıdaki 

hangileri kamusal 
genişlemesinde etkili olmuştur? 

A) Eğitim-bankacılı k-tu rizm 
B) Posta- sağlık-bankacılık 

C) Eğitim-posta-bankacılık 
D) Eğitim-sanat-bankacılık 

E) Eğitim-sağlık-bankacılık 

hizmetlerden 
faaliyetlerin 

24. Peacock-Wiseman tarafından yapılmış sıçrama 
tezi yaklaşımına göre kamu harcamalarının 

temel artış nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Devlet sınırlarının değişmesi 
B) Savaş sonucu vergilerin artması 
C) Nüfus artışı 
D) Kamusal faaliyetlerinin tanımının değişmesi 
E) Bütçetekniğindeki değişmeler 
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25. Genellikle kamu harcamalarının milli gelirden 
daha hızlı artması olarak anlaşılan teori 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Say kanunu 
B) Peacock-Wiseman sıçrama tezi 
C) Mali aldanma kanunu 
D) Harcama paradoksu 
E) Wagner kanunu 

26. Bütçede safi hasılat yönteminin bırakılarak 

gayri safi hasılat yöntemine geçilmesinin 
kamu harcamalarını ne şekilde etkilediği 
aşağıdakilerin hangisinde tam olarak 
veri Imişti r? 

A) Görünüşte artırır, 

B) Gerçekte artırır, 
C) Görünüşte azaltır, 

D) Görünüşte ve gerçekte artırır, 
E) Görünüşte ve gerçekte azaltır, 

27. Fayda-maliyet analizi esas olarak dar anlamda 
aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir tekniktir? 

A) Vergi 
B) Etkinlik 
C) 
D) 
E) 

Faiz 
Parasal değer 
Dışsallıklar 

28. Fayda-maliyet analizine göre, herhangi bir 
projenin uygun olup olmadığının 

belirlenmesinde gelecekteki fayda ve 
maliyetlerin tahmin edilebilmesi için 
öncelikle aşağıdakilerden hangisinin 
belirlenmesi gerekmektedir? 

A) Yatırım yeri 
B) iç verim oranı 
C) Proje ömrü 
D) Net bugünkü değer 
E) Iskonto oranı 
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29. Tüketici rantını açıklayan, kamu hizmetlerinin 

faydasının, kişilerin bunlar için ödedikleri 
tutardan ibaret olmadığını söyleyen ilk kişi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Niskanen 
B) Keynes 
C) Wagner 
D) Pigou 
E) Dupuit 

30. Yatırım projesi ni n tamamlandıktan sonraki 
ömrünün doğru olarak tahmin edilmeyip 
olması gerekenden kısa tahmi n edi Imesi ni n 
faydalar üzeri ndeki etkisi aşağıdaki lerden 
hangisidir? 

A) Faydaları gerçekte olduğundan küçük gösterir, 
B) Faydaları gerçekte olduğundan fazla gösterir, 
C) Faydalar üzerinde etkisi yoktur, 
D) Faydaları çıktılara eşitler, 

El Faydaları maliyetlere eşitler, 

TEST BiTTi. 
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