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KAMU MALiYESi A 
2011 VS 3200-A 

DİKKATl 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanın 
en kestirmeyolu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kamu gelirlerinin para arzına oranlanması 
Bl Kamu gelir ve harcamalarının GSMH'ya 

oranlanması 

CL Kamu gelir ve harcamalarının özel gelir ve 
harcamalara oranlanması 

Dl Kamu gelir ve harcamalarının ödemeler 
dengesine oranlanması 

E) Kamu harcamalarının bütçeye oranlanması 

2. Fizyokrasi ne zaman ve nerede gelişmiştir? 

Al 16. yy'da Fransa'da 
B) 17. yy'da Fransa'da 
C) 17. yy'da ingiltere'de 
D) 17. yy'da Almanya'da 
E) 18. yy' da F ransa' da 

3. Ticaretin ve insan ilişkilerinin düzenli 
olmasını sağlamak devletin hangi görevleri 
arasındadır? 

A) Gelir dağılımı 
B) Kaynak tahsisi 
C) Düzenleyicilik 
D) Ekonomik planlama 
E) Ekonomik istikrar 

4. Ticaretin devlet tarafından kontrol edildiği 

dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 11. -12. yy. arası 
B) 12. - 14. yy. arası 
c) 14. - 15. yy. arası 
D) 16. - 18. yy. arası 
E) 18. - 19. yy. arası 
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5. MBa ve MBb kamu malının marjinal 
kazancını, MCg ise kamu malını üretmenin 
marjinal maliyetini gösterdiğinde Samuelson 
koşul u olarak da adlandırılan, kamu 
mallarının üretiminde etkinlik koşulu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) MBa + MBb = MCg 
B) MBa + MCg = MBb 
C) MBb + MCg = MBa 
D) MBa - MBb = MCg 
E) MBa = MBb = MCg 

6. Bireylerin ödemelerinin faydasının, 

yararlandığı hizmetlerin faydasından az 
olmasına ne ad verilir? 

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

7. Bireylerin tercihlerini seçim tekrarlandıkça 

birbirinden farklı ve tutarsız biçimde 
sıralamalarına ne ad verilir? 

A) Olasılık 

B) Döngüsel çoğunluklar 
C) Oy ticareti 
D) Tercih alışverişi 
E) Çoğunluk kuralı 

8. Kam u h i zmet ler i n i n işlevsel 

sınıflandırılmasında yargı ve kolluk hizmetleri 
hangi işlevsel sınıflamaya girmektedir? 

Al Gerçek harcamalar 
B) Ekonomik hizmetler 
C) Genel hizmetler 
D) Sosyal hizmetler 
E) Özel hizmetler 

9. Kalkınma süreci ile kamu harcamalarının artışı 
arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışan iktisatçılar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Musgrave-Rostow 
B) Peacock-Wiseman 
C) Wagner 
D) Niskanen 
E) Keynes 
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10. Aşağıdakilerden hangisi fayda maliyet 
analizindeönemli bir sorundur? 

Al Etkinlik değerlendirilmesi 
Bl Sistem değerlendirilmesi 
CL Verimlilik değerlendirilmesi 
D) Faydanın parasal değerlendirilmesi 
El Performans değerlendirilmesi 

11. Parlamenter demokrasilerde devlet 
bütçesinin görüşülüp, onaylanmasında 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

Al Danıştay 
B) Sayıştay 

CL Yürütme organ ı 

D) Cumhurbaşkanı 
E) Yasama organı 

12. Bütçe yasa tasarısı TBMM'de kabul edildikten 
sonra aşağıdakilerden hangisinin onayına 

sunulur? 

A) Danıştay 
B) Sayıştay 

CL Cumhurbaşkanı 

D) Başbakan 

E) Yargıtay 

13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bütçe 
sisteminin aksaklıklarından biri değildir? 

ve A) Amaçların 

gerçekleşmesine 

verilmemesi 

belirlenmesine 
gereken önemin 

B) Hizmetlerin bütçede açıkça görülememesi 
cı Bilimsel tekniklerden yararlanılamaması 
D) Bütçe-plan ilişkisinin kurulamaması 
E) Kaynak israfına yol açması 

14. Aşağıdaki terimlerden hangisi vergi benzeri 
gelirlerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır? 

A) Resim 
B) Harç 
C) Fiyat 
D) Parafiskal gelir 
E) Şerefiye 

15. Vergiyi harçtan ayıran temel özellik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karşılıksız olması 

B) Parasal bir transfer olması 
cı Zora dayalı olması 
D) Kesin olması 
E) Kamusal finansman aracı olması 
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16. Kamu harcamalarını karşılamak üzere gerçek 

ve tüzel kişilerden karşılıksız, kesin, 
egemenlik hakkına ve kanuna dayalı olarak 
alınan parasal tutarlara ne ad veril ir? 

A) Resim 
B) Vergi 
CL Parafiskal gelir 
D) Harç 
E) Şerefiye 

17. Aynı ödeme gücüne sahip kişilerin, aynı vergi 
yükümlülüğünetabi olmalarına ne ad verilir? 

Al Denge 
B) Çapraz adalet 
CL Eşitlik 

Dl Dikeyadalet 
E) Yatayadalet 

18. Klasik liberal iktisat öğretisinde kamu 
giderlerinin finansmanı için vergi alınması 

şeklindeki vergilendirme amacına ne ad 
verilir? 

A) Yatırım amacı 

B) Sosyal amaç 
C) Mali amaç 
D) Adalet amacı 
E) Tasarruf amacı 

19. Mükellefin cebinden çıkan parayla hazineye 
giren para arasındaki farkın asgari olmasını 
öngören vergileme ilkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kesinlik ilkesi 
B) iktisadilik ilkesi 
C) Uygunluk ilkesi 
D) Adalet ilkesi 
E) Fayda ilkesi 

20. Bir verginin tahsil edilmesini, tahsilat 
öncesını ve sonrasını kapsayan, çeşitli 

aşamalardan oluşan ve pek çok unsurun bir 
araya geldiği ilişkiler bütününe ne ad verilir? 

A) Vergi tarhı 
B) Vergi tahakkuku 
C) Vergi denetimi 
D) Vergilendirme süreci 
E) Vergi matrahı 
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21. Verginin üzerinden alındığı şeye nead verilir? 

Al Verginin konusu 
Bl Vergi matrahı 
C) Vergi m ükellefi 
D) Vergi sorumlusu 
E) Vergi oranı 

22. Vergi matrahının belirlenmesinde teknik bir 
miktar ya da fiziki bir ölçünün esas alındığı 
vergi türüneneadverilir? 

A) Sedüler vergi 
B) Spesifik vergi 
C) Gider vergisi 
D) Advalorem vergi 
E) Üniter vergi 

23. Vergi borcu aşağıdakilerden hangisinde bir 
azalmaya yol açar? 

Al Yatırımlar 

B) Tasarruflar 
C) Vergi matrahı 
D) Harcanabilir gelir 
E) Sermaye 

24. 'Bireyin ödediği tüm vergiler i Bireyin geliri' 
şeklindeki formül ile aşağıdakilerden hangisi 
hesaplanmaktadır? 

Al Net vergi yükü 
B) Bölgesel vergi yükü 
C) Bireysel vergi yükü 
D) Toplam vergi yükü 
E) Gerçek vergi yükü 

25. Aşağıdakilerden hangisi harcama vergileri 
içinde~almaz? 

Al Emlak vergileri 
B) Muamele vergileri 
C) Gümrük vergileri 
D) Katma değer vergileri 
E) Özel tüketim vergileri 

26. Geliri, bir gerçek kişinin belli bir dönemde 
harcamalarıyla, varlıklarında meydana gelen 
artış veya azalışların toplamı olarak tanımlayan 
teori aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kaynak teorisi 
B) Net artış teorisi 
C) Toplam gelir teorisi 
D) Genel gelir teorisi 
E) Artan oran teorisi 
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27. Monetaristlere göre enflasyonun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kamu harcamalarının artması 
B) Borçların büyümesi 
C) Üretimin kısılması 
D) israfın artması 
E) Parasal büyüme 

28. Bütçe açığına, gelecek dönemlerin 
bütçelerinden mahsup edilecek avansların 

eklenmesi ve tutardan bu yıl bütçesinde yer 
alıp da henüz ödenmemis giderlerin 
düşürülmesi ile bulunan değere nead verilir? 

A) Kamufazlası 

B) Bütçe dışı faiz açığı 
C) Ödemeler dengesi açığı 
D) Nakit açığı 
E) Bütçe açığı 

29. Belli bi r kamu hizmeti ni n merkezi n dışında 
bağımsız bir örgüte bırakılmasına ne ad 
veri lir? 

A) Yetki genişliği 
B) Mali tevzin 
C) Hizmet yerinden yönetim 
D) Merkezi yönetim 
E) Hiyerarşi 

30. Köyü n yü r ütme or gan i aşağ ıdaki ler den 
hangisidir? 

A) Muhtar 
B) Köy derneği 
C) ihtiyar meclisi 
D) Kaymakam 
E) Köy halkı 

TEST BiTTi. 
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