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1. Aşağıdakilerden hangisi devletin mal ya da 
hizmet üretiminde aktif olarak roloynamasını 
gerektiren nedenlerden biri değildir? 

A) Dışsallıklar 

B) Azalan maliyetlerle çalışan endüstriler 
C) Tekelleşmenin önlenmesi 
D) Devletin belirli mallar ve hizmetlerle ilgili 

olarak bireysel tercihler yerine kendi 
tercihlerini dayatması isteği 

E) Fiyatlandırılabilir mallar 

2. Belirli bir yıl için birden çok ülkenin verileri 
kullanılarak bir ilişkinin araştırılması kamu 
kesiminin büyüklüğünün ölçülmesinde 
kullanılan aşağıdaki analizlerden hangisine 
bir örnektir? 

A) Zaman serileri analizi 
B) Sistem analizi 
C) Kesit analizi 
D) Değişkenlik analizi 
E) Veri analizi 

3. Doların farklı ülkelerdeki satınalma 

farklılıklarını hesaba alan ölçü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Konsolidasyon 
B) Satınalma gücü paritesi 
C) Harcama oranı 
D) Kur politikası 
E) Dış ticaret işlemi 

4. Devletin dışsallıklarla mücadele etmesi, pür 
kamu mallarını üretmesi, kamu ekonomisinin 
hangi fonksiyonu ile ilgilidir? 

A) Kaynak ayırımı 
B) Tam istihdamı sağlama 
C) Fiyat istikrarını sağlama 
D) Gelir dağılımını düzeltme 
E) Kalkınmayı sağlama 
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5. Bentham'a göre sosyal refah fonksiyonu nasıl 
oluşmaktadır? 

A) Gelir toplamıyla 
B) Toplam talep eğrisiyle 
c) Toplumun tercih sıralamasıyla 
D) Farksızlık eğrilerinin toplamıyla 

E) Bireylerin faydalarının toplanmasıyla 

6. Üretim faktörlerinin en verimli oldukları 
alanlarda kullanılmaları ile ortaya çıkan 

kaynak dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üretimde etkinlik 
B) Tüketimde etkinlik 
c) Piyasa dengesi 
D) Pareta optimumu 
E) Gelir dağılımı 

7. Bir birim X malı üretmek için Y malından ne 
kadar vazgeçilmesi gerektiğini gösteren oran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinal ikame oranı 
B) Marjinal dönüşüm oranı 
c) Marjinal verimlilik oranı 
D) Marjinal sermaye birikimi 
E) Marjinal teknik ikame oranı 

8. A'nın aydası 

B • 

B'nin Faydası 

Yukarıdaki şekle göre potansiyel Pareto 
iyileşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

A) B'den A'ya geçiş 
B) B'den C'ye geçiş 
C) C' den D'ye geçiş 
D) A'dan E'ye geçiş 
E) B'den D'ye geçiş 
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9. Piyasa mekanizmasının hiç çalışmadığı veya 
optimal dışı sonuçlar yarattığı durumlara 
Neo-klasik maliye teorisi yazınında ne ad 
verilir? 

A) Pareto optimumu 
B) Dışsallık 

C) Piyasa aksaklıkları 
D) Konjonktürel dalgalanma 
E) Gelir dağılımı 

10. Ekonominin bazı sektörlerinde bir veya 
birkaç firmanın fiyatları kontrol edebildiği ve 
piyasaya girişleri sınırlandırabildiği piyasa 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eksik rekabet piyasası 
B) Tam rekabet piyasası 
C) Oligopol 
D) Tam istihdam piyasası 
E) Tekelci piyasalar 

11. işsizlik ve enflasyon gibi sorunlar aşağıdaki 
piyasa aksaklıklarından hangisine 
örnektirler? 

A) Bilgi eksiliği 
B) Kamu malları 
C) Makroekonomik dengesizlikler 
D) Eksik piyasalar 
E) Dışsallıklar 

12. Devletin vergi ve sübvansiyon gibi araçlar 
kullanarak piyasanın yaratmış olduğu gelir 
dağılımını düşük gelirli kimseler lehine 
değiştirmesi aşağıdaki gelir dağılımı 

türlerinden hangisidir? 

A) Birincil gelir dağılımı 
B) Fonksiyonel gelir dağılımı 
C) Sektörel gelir dağılımı 
D) ikincil gelir dağılımı 
E) Bireysel gelir dağılımı 
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13. Tam kamusal mallarda bedel ödemeyenin 

dışarıda bırakılamaması özelliği nedeniyle, 
bireylerin bu mallara olan taleplerini 
açıklamamaları veya bu malları bedel 
ödemeden kullanmak istemelerine ne ad 
verilir? 

A) Eksik istihdam 
B) Pareto optimumu 
c) Dışsallık 
D) Kaynak dağılımı 
E) Bedavacılık 

14. Kamusal karar alma sürecinde bireyler tercih 
bildirimlerini aşağıdakilerden hangisi yoluyla 
gerçekleştirirler? 

A) Politikacılar 
B) Oylama 
c) Toplam talep 
D) Fiyat 
E) Bireysel tercihler 

15. Kimsenin tüketimden mahrum bırakılamadığı, 
toplumun ortak kullanımında olan ancak, 
tüketirnde rekabetin olduğu mal türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karma mallar 
B) Erdemli mallar 
c) Tam kamusal mallar 
D) Fiyatlandırılabilir kamusal mallar 
E) Ortak mülkiyet kaynakları 

16. Devleti toplum refahı için çalışan ve toplumun 
üzerinde bir kurum olarak görmeyen görüş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geleneksel maliye teorisi 
B) Kamusal seçiş teorisi 
c) Keynesyen yaklaşım 
D) Faydacı yaklaşım 
E) Rawls'çı yaklaşım 
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17. Bulaşıcı hastalığa karşı aşı olan bir bireyin 
kendisini korumuş olmasının yanında 

başkalarını da korumuş olması 
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

A) Dış fayda 
B) Dış zarar 
C) Olumsuz dışsallık 
D) Dış maliyet 
E) Dış kar 

18. Çevreyi kirleten bir fabrikaya filtre 
kullanılması zorunluluğu getirilmesi dış 

maliyet karşısında devletin aldığı 
önlemlerden hangisine bir örnektir? 

A) Maliyet sınırlamaları 
B) Fiziksel sınırlamalar 
C) Vergi 
D) Vergi sınırlamaları 
E) Mülkiyet hakları 

19. Dış faydanın söz konusu olduğu bir durumda, 
piyasaya hiçbir müdahalede bulunulmazsa 
aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkar? 

A) Eksik tasarruf 
B) Aşırı kar 
C) Eksik üretim 
D) Aşırı Üretim 
E) Aşırı tasarruf 

20. Dışsal maliyet durumunda, herhangi bir 
düzenleyici önlem alınmadığında, ekonomik 
faaliyetin durumu ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Faaliyet aşırı fiyatlandırılmıştır. 
B) Faaliyet optimalin üzerindedir. 
C) Faaliyet düşük fiyatlandırılmıştır. 
D) Faaliyet optimalin altındadır. 
E) Faaliyet optimaldedir. 
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21. Dış maliyet durumunda uygulanacak vergi 

miktarı ne kadar olmalıdır? 

A) Dış maliyeti tamamen ortadan kaldıracak 

kadar. 
B) Dış maliyetten etkilenen bireyi tatmin 

edecek kadar. 
c) Arz ile talebi eşitleyecek kadar. 
D) Yaratılan dış maliyet kadar. 
E) Dış maliyetti yaratan bireyi tatmin edecek 

kadar. 

22. Bürokrasinin, kamu hizmeti üretiminde tekel 
ve üretimleri hakkında tek yanlı (asimetrik) 
bilgi sahibi olması nedeniyle, kamu 
kesiminin büyüklüğünü büyütme eğiliminde 
olduğunu savunan model aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kamusal mülkiyet modeli 
B) Doğal tekel modeli 
c) Niskanen modeli 
D) X-etkinsizliği modeli 
E) Eksik rekabet modeli 

23. Niskanen modeline göre 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

aşağıdaki 

A) Bürokrasi, kamu kesiminin büyüklüğünü 

sosyal optimumun üzerine çıkarma 
eğilimindedir. 

B) Kamu ekonomisinde bireylerin kendi 
çıkarları peşinde koşması toplumun refahını 
en çoklaştırır. 

c) Bürokratlar kamu bütçesini marjinal 
faydanın marjinal maliyete eşit olduğu 
noktaya kadar artırırlar. 

D) Seçmenler kamu hizmetinin maliyetini tam 
olarak bilmektedirler. 

E) Kamusal hizmetlerin üretiminde tüm kesimler 
aynı bilgiye sahiptirler. 
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24. Etkinliğin rekabetten kaynaklandığı görüşüne 
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tekelci bir kamu firması, rekabetçi bir özel 
işletmeden daha etkindir 

B) Bütün piyasalarda kamu işletmeleri daha 
etkindir 

C) Bütün piyasalarda özel işletmeler daha 
etkindir 

D) Rekabetçi bir piyasadaki özel bir işletme, 
rekabetçi bir piyasadaki kamu işletmesinden 
daha etkindir 

E) Rekabetçi bir piyasadaki kamu işletmesi, 

rekabetçi bir piyasadaki özel işletmeden 

daha etkindir 

25. Aşağıdakilerden hangisi özelleştirme 
yöntemlerinden biri değildir? 

A) Kupon yöntemi 
B) işletme hakkı devri 
C) Regulasyon 
D) ihale yöntemi 
E) Yap-işlet-Devret yöntemi 

26. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde 
ortaya çıkan X-etkinsizliğine çözüm olarak 
önerilmektedir? 

A) Özerkleştirme 
B) Kamulaştırma 

C) Anti-tekel yasaları 
D) Regülasyonlar 
E) Tekelleşme 

27. Aşağıdakilerden hangisi fayda maliyet 
analizinde bir karar yöntemidir? 

A) iskonto oranı yöntemi 
B) Gölge fiyat yöntemi 
C) Faydaların bugünkü değeri yöntemi 
D) Net bugünkü değer yöntemi 
E) Maliyetlerin bugünkü değeri yöntemi 
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28. Aşağıdaki projelerden hangisinde 
maliyet analizine başvurulması 

değildir? 

A) Baraj projesi 
B) Sulama projesi 
c) Otoyol projesi 
D) Kumaş fabrikası projesi 
E) Mesleki eğitim projesi 

A 
fayda 

gerekli 

29. Bir projenin net bugünkü faydası 120 birim, 
net bugünkü maliyeti 80 birim ise, yatırımın 
net bugünkü değeri kaç birimdir? 

A) ° 
B) 0,66 
c) 1,5 
D) 20 
E) 40 

30. Bir havalimanı projesının sonucunda 
çevredeki arazilere olan talebin artmasıyla 
bu arazilerin değerinin yükselmesinin arazi 
sahiplerine sağladığı faydaya ne ad verilir? 

A) Gerçek fayda 
B) Parasal fayda 
c) Dolaylı fayda 
D) itibari fayda 
E) Dışsal fayda 
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