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KAMU EKONOMisi A 
2009 BS 1301-A 

1. Devlet harcamalarının fonksiyonel ayırıma 

göre sınıflandırılmasında yasama, güvenlik 
gibi alanlara yapılan harcamalar 
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

Al Genel harcama 
Bl Yönetsel harcama 
CL Ekonomik harcama 
OL Sosyal harcama 
E) Mali harcama 

2. Toplam devlet harcamalarının belirli bir yıl 

temel alınarak tüm yıllara ait değerlerinin 

temel yılın fiyatlarıyla ifade edilmiş tutarına 
ne ad verilir? 

Al Kısmi tutar 
Bl Nominal tutar 
CL Konjonktürel tutar 
D) Fiziki tutar 
El Reel tutar 

3. Tam rekabetçi denge modelinde, tüketiciler 
bütçe kısıtı altında aşağıdakilerden hangisini 
amaçlarlar? 

Al Tüketim minimizasyonu 
Bl Fayda maksimizasyonu 
CL Gelir min imizasyo nu 
OL Maliyet maksimizasyonu 
El Tasarruf minimizasyonu 

4. Her bir bireyin herhangi bir maldan bir birim 
fazla tüketrnek için ikinci maldan ne kadar 
fedakarlık etmeye hazır olduğunu gösteren 
oran aşağıdakilerden hangisidir? 

A 

Al Marjinal verimlilik oranı 
B) Marjinal teknik ikame oran i 
CL Marjinal maliyet oranı 
D) Marjinal tüketim oranı 
El Marjinal ikame oranı 

5. Aşağıdakilerden hangisi devletin birincil gelir 
dağılımını etkileme yöntemlerinden biridir? 

Al Artan oranlı tarife uygulaması 
Bl Sosyal güvenlik hizmetlerinin ücretsiz 

sunulması 
CL Asgari ücret uygulaması 
D) Yoksullara yardım vermek 
El Eğitim hizmetlerini ücretsiz vermek 

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi karma 
mallar ile aynı anlamda kullanılmaktadır? 

Al Erdemli mallar 
Bl Klüp malları 
CL Karışık mallar 
D) Tam kamusal mallar 
E) Yarı kamusal mallar 

7. Tüketimin faydasının sadece tüketiciye gittiği 
ve herhangi bir dışsallık yaratmadığı mal türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Özel mallar 
Bl Tam kamusal mallar 
CL Yarı kamusal mallar 
OL Erdemli mallar 
El Karma mallar 

8. Belirli bir yöntemle altın çıkanmanın o 
çevredeki nüfusun sağlığını tehdit etmesi 
aşağıdakilerden ha ngisine bir örnektir? 

Al Kısmi dışsallık 

Bl Dış kar 
CL Olumlu fayda 
D) Dış maliyet 
E) Dış fayda 
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9. Tekel koşullarının hüküm sürdüğü 

piyasalarda üretimin ve dağıtımın etkili, adil 
ve istikrarlı olması için, bu piyasaların kamu 
tarafından kurallara bağlı olarak işlemesinin 
sağlanmasına ne ad verilir? 

A) Özerkleştirme 
B) Özelleştirme 
C) Devletleştirme 

D) Liberalizasyon 
E) Regülasyon 

10. Fayda ve maliyetlerin hesaplanmasında 

pıyasa fiyatlarının kullanılması aşağıdaki 

koşullardan hangisine bağlıdır? 

A) Fiyatların yanı sıra, gölge fiyatların da 
biliniyor olması 

B) Gölge fiyatların hesaplanamaması 
C) Projenin dolaylı maliyetlerinin olmaması 
D) Projenin altematif maliyetinin sıfı rolması 

E) Fiyatların marjinal fayda ve marjinal maliyeti 
yansıtması 

11. Seçmenlerin bütün ülkenin sorunları 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmamasının 

temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kendi oylarının etkisiz olduğuna inanmaları 
B) Medyanın etkisinde kalmaları 
C) Ülke sorunları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmaları için zaman ve önemli derecede 
maddi kaynak ayırımak zorunda olmaları 

D) Ülke sorunları hakkında politikacıların 
açıklamalarına inanmaları 

El Eğitim seviyelerinin düşük olması 

12. Tek seçmeni i bir sistemde, vergi fiyatının 

azalmasının kamu malı talebi üzerindeki 
etkisi hangi yönde olacaktır? 

A 

A) Tüketici farklı bir kamu malı talep eder 
Bl Kamu malı talebi azalır 
C) Marjinal fayda fonksiyonu sola kayar 
OL Marjinal fayda fonksiyonu sağa kayar 
El Kamu malı talebi artar 

A 
13. Kaynak dağılımında etkinliği sağlamak 

amacıyla alınan vergilere ne ad verilir? 

A) Mali amaçlı vergiler 
B) Düzeltici vergiler 
C) Vergi benzeri gelirler 
Dl Dolaysız vergiler 
E) Dolaylı vergiler 

14. Borçlanmanın kaldıraç etkisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Alınan borçların prodüktif yatırımlarda 

kullanılması yoluyla ülke refahının artması 
B) Alınan borçların borçlanma ihtiyacını daha 

da yükseltmesi 
C) Devletin artan borçlanmasının gelir 

dağılımındaki eşitsizliği de arttırması 
Dl Devlet borçlarındaki artışın reel faizi de 

yükse Itmesi 
El Devlet borçlarındaki artışın kamu 

harcamalarını arttırıması 

15. Vergilemede yatayeşitlik ne demektir? 

A) Vergi oranlarının düz tarife olması 
B) Ödeme gücü yönünden eşit durumda 

olanların aynı miktarda vergi ödemeleri 
C) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 

olanların eşit miktarda vergi ödemeleri 
Dl Vergi mükelleflerinin vergi idaresi 

karşısın daki eşitliği 
El Vergi oranlarının azalan oranlı tarife olması 

16. Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı vergi 
anlayışına uygun değildir? 

A) Düzensiz olarak elde edilen gelirlerin de 
vergi matrahına dahil edilmesi 

B) Vergi matrahına devletin sağladığı her tür 
sosyal yardım ve transfer ödemelerinin 
katılması 

C) Vergi matrahına parasalolmayan unsurların 
da katılması 

Dl Marjinal vergi oranlarının yükseltilmesi 
E) Vergi matrahının gerçekleşmemiş gelir 

unsurlarını da içermesi 
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17. Vergi transformasyonu ne demektir? 

Al Üreticilerin yüksek vergiler karşısında üretim 
ve yatırım kararlarından vazgeçmesi 

Bl Üreticilerin üretim biçimini rasyonalize etmek 
ve maliyetleri düşürerek daha az vergi 
ödemesi 

CL Enflasyon sayesinde vergi matrahıarının 

reel değerinin düşmesi 
D) Devlet tarafından mükelleflerin vergi 

borçların ın ileri bir tarihe ertelenmesi 
El Mükelleflerin vergisel ayrıcalıklardan 

yararlanarak daha az vergi ödemeleri 

18. Verginin tarafsızlığı ne demektir? 

Al Verginin ikame etkisinin baskın olması 
Bl Verginin gelir etkisinin baskın olması 
CL Verginin sabit tarifeye sahip olması 
D) Verginin çalışma arzusunu etkilememesi 
E) Verginin gelir sahibi herkese konulması 

19. Kurumlar vergisinde, vergilenen ve vergısız 
sektörler göz önüne alındığında, sermayenin 
bu iki sektör arasındaki mobilitesi hangi 
aşamaya kadar sürer? 

Al Vergili sektörün karlılık oranı vergisiz 
sektörün karlılık oranını aşıncaya kadar 

Bl Piyasada vergisiz sektör kalmayı ncaya 
kadar 

CL Vergili ve vergisiz sektörlerdeki karlılık oranı 
eşitlenineeye kadar 

OL Vergisiz sektörün karlılık oranı vergili 
sektörün karlılık oranını aşıncaya kadar 

E) Piyasada vergili sektör kalmayıneaya kadar 

20. Bir firmanın kaldıraç etkisinden yararlanması 
ne anlama gelmektedir? 

A 

Al Kurumlarvergisinin yansıtılması çabaları 
Bl Firmanın dış borç kullanarak yatırımlarını 

artırma olanağına kavuşması 

CL Firmanın zarar eden başka bir firmayı satın 
alarak vergisel tasarruf sağlaması 

D) Firmanın özsennaye ile finansman 
sağlamaya çalışması 

El Firmanın yatırımlarını azaltmak suretiyle 
kurumlar vergisi yükünden kurtulması 

A 
21. Türkiye'de siyasal karar alma mekanizmasını 

kolayca etkileyerek önemli ölçüde muafiyet 
ve istisnadan yararlanan mükellef grubu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Özel Tüketim vergisi mükellefleri 
Bl Katma Değer vergisi mükellefleri 
CL Gelir vergisi mükellefleri 
OL Kurumlarvergisi mükellefleri 
E) Emlak vergisi mükellefleri 

22. Bir firmanın ara malı olarak satın aldığı 

girdilere kendisinin yarattığı değere ne ad 
verilir? 

Al Katma değer 
B 1 Üretim ma liyeti 
CL Mark-up 
OL Karmarjı 

E) Ortalama maliyet 

23. Aşağıdakilerden hangisi Pareto optimalite 
koşullarını bozarak kaynak ayırımında daha 
~ etkinsizliğe yol açar? 

Al Gelir vergisi 
Bl Kurumlarvergisi 
CL Tüketim vergileri 
D) Veraset ve intikal vergisi 
El Sosyal güvenlik vergileri 

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

Al Piramitleşme etkisi 
Bl Yansıma etkisi 
CL Gelir etkisi 
D) ikame etkisi 
E) Karar etkisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 BS 1301·A 

25. Aşağıdakilerden hangisi emlak 
bütün mükelleflere aynı 

uygulanmasının doğurduğu 

sonuçlardan biridir? 

A) Vergi kaçakçılığının artması 
B) Toplam tasarrufların azalması 
C) Vergi hasılatının düşmesi 
D) Yatay ve dikeyeşitliğin bozulması 
E) Toplam talebin düşmesi 

vergisinin 
oranda 

kesin 

26. Aşağıdakilerden hangisi atıl tutulabilen 
servet unsurularından biri değildir? 

A) Hisse senedi 
B) Döviz 
C) Altın 

D) Arsa 
E) Konut 

27. Gelişmiş ülkelerde servet vergilerinin !.!!. 
önemli fonksiyonu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sermayeyi yatırıma yönlendirme 
B) Devlete gelir sağlama 
C) Tüketimi teşvik 
D) Vergi sisteminde otokontrolü sağlama 
E) Tasarruf artışın i teşvik 

28. Alkollü içecek üretimine uygulanan fiyatlama 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zirve talep fiyatlaması 
B) Marjinal maliyet fiyatlaması 
C) Monopal fiyatlaması 
D) Ortalama maliyet fiyatlaması 
E) ikinci en iyi fiyatlaması 

A 17 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisince 

ortalama maliyet fiyatlamasına göre sunulan 
mal ve hizmetlerden biri değildir? 

A) Süt üretimi 
B) Elektrik dağıtımı 
C) Su dağıtımı 
D) Havagazı dağıtımı 

E) Otobüs taşımacılığı 

30. Aşağıdakilerden hangisi doğal tekel 
durumundaki Devlet Demir Yollarının çok 
düşük maliyetle, zarar ederek yük 
taş ımasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri 
değildir? 

A) Özel firmaların üretim maliyetlerinde düşüş 
B) Döviz tasarrufu sağlama 
C) Gelir dağılımında adaletsizlik 
D) Petrole olan bağımlılığın azaltılması 
E) Güvenli seyahat olanağının ortaya çıkması 
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