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KAMU EKONOMisi A 
2009 VS 1301-A 

1. Kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesi 
istendiğinde, yapılacak araştırmaların 

zorunlu ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel tasarruf hacminin belirlenmesi 
B) Kamu gelirlerinin belirlenmesi 
C) Kamu kesiminin kapsamının belirlenmesi 
D) Kamu harcamalarının belirlenmesi 
E) Sermaye birikiminin belirlenmesi 

2. Baraj yapımı aşağıdaki harcama türlerinden 
hangisine örnek gösterilebilir? 

A) Transfer harcaması 
B) Fonksiyonel harcama 
C) Genel harcama 
D) Yatırım harcaması 

E) Cari harcama 

3. Toplumda en kötü durumdaki bireylerin 
refahının arttırılmasının kabul edilebilir 
olduğunu aşağıdaki sosyal refah 
fonksiyonlarından hangisi kabul etmektedir? 

A) Rawls'çu sosyal refah fonksiyonu 
B) Bergson-Samuelson sosyal refah 

fonksiyonu 
C) Bentham'eı sosyal refah fonksiyonu 
D) Keynesçi sosyal refah fonksiyonu 
E) Paretocu sosyal refah fonksiyonu 

4. Konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak 
ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve 
harcama araçları ile giderilmesini ifade eden 
devletin ekonomik fonksiyonu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir fonksiyonu 
B) Kaynak ayırımı fonksiyonu 
C) Gelir dağılımı fonksiyonu 
D) istikrar fonksiyonu 
E) Piyasa aksaklığı fonksiyonu 
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5. Neo-klasik temele dayanan maliye teorisi 
içerisinde devletin temel varlık nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir? 

A) Tam istihdam piyasası 
B) Büyüme 
c) Konjonktürel gelişme 
D) Gelir dağılımında adalet 
E) Piyasa aksaklıkları 

6. Ekonomide bir maldan bir birim fazla üretmek 
için diğer maldan ne kadar vazgeçmemiz 
gerektiğini gösteren eğri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gelir eğrisi 
B) Üretim olanakları eğrisi 
c) Marjinal ikame eğrisi 
D) Tasarruf eğrisi 
E) Yatırım eğrisi 

7. Tüketimde mahrum bırakııma özelliğine sahip 
olmasına rağmen, belirli bir kapasite 
noktasına kadar tüketim de rekabetin olmadığı 
mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karma mallar 
B) Kamu malları 
c) Klüp malları 
D) Erdemli mallar 
E) Ortak mallar 

8. Bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin 
başka bir ekonomik birime herhangi bir fiyat 
olmaksızın sağladığı faydaya ne ad verilir? 

A) içsel maliyet 
B) Bölünemezlik 
c) Ortalama maliyet 
D) Marjinal maliyet 
E) Dışsal maliyet 
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9. Aşağıdakilerden hangisi özelleştirme 
yöntemlerinden biri değildir? 

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

10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde fayda 
maliyet analizi sağlıklı sonuç vermez? 

A) Birden fazla kamu projesinin önceliğinin 

saptanması gereken projelerde 
B) Ulaştırma dışında kalan projelerde 
C) Fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade 

edilmesinin mümkün olmadığı projelerde 
D) Gölge fiyatların hesaplanmasının gerekli 

olduğu projelerde 
E) Dolaylı fayda ve maliyetlerin olduğu 

projelerde 

11. Piyasa mekanizmasının kaynak dağılımı 

kararlarında yetersiz kaldığı durumda, 
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Özerkleştirme 
B) Marjinal maliyet fiyatlaması 
C) Özelleştirme 
D) Politik karar alma süreci 
E) Devletleştirme 

12. Bir projenin maliyeti toplumun geneline 
yayılabildiği durumda, aşağıdakilerden 

hangisi geçerlidir? 

A) Projenin uygulanmasından vazgeçilecektir 
B) Projenin uygulanması piyasa 

mekanizmasına bırakılacaktır 
C) Projenin finansmanına gelecek kuşaklar da 

dahilolacaktır 

D) Projenin toplam maliyeti bilinemez 
E) Toplam maliyeti kimlerin üstlendiği belli 

olmadığı için proje daha kolay uygulanır 
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13. Aşağıdaki durumlardan hangisinde marjinal 

vergi oranı ortalama vergi oranını 

aşabilecektir? 

A) Artan oranlı vergi tarifesinde gelir skalasının 
üst dilimlerine geçildiğinde 

B) Artan oranlı vergi tarifesinde gelir skalasının 
alt dilimlerine geçildiğinde 

c) Yasal vergi oranı ile fiili vergi oranı arasında 
fark olduğunda 

D) Azalan oranlı vergi arifesinde gelir 
skalasında üst dilimlere geçildiğinde 

E) Düz oranlı vergi tarifesi uygulandığında 

14. Vergilemede dikeyeşitlik ne demektir? 

A) Vergi oranlarının azalan oranlı tarife olması 
B) Vergi oranlarının düz oranlı tarife olması 
c) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 

olanların farklı miktarda vergi ödemeleri 
D) Ödeme gücü yönünden farklı durumda 

olanların aynı miktarda vergi ödemeleri 
E) Vergi mükelleflerinin vergi idaresi 

karşısındaki etkinliği 

15. Kamu kesiminde üretilen bölünebilir mal ve 
hizmetlerin fiyatının piyasa altında 

belirlenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tüketicilerin bu tür mal ve hizmetlere daha 
fazla fiyat ödemeye gönülsüz olması 

B) Bu tür mal ve hizmetleri üreten kamu 
kuruluşlarının kötü yönetilmesi 

c) Bu tür mal ve hizmetlerin tüketiminin aynı 
zamanda sosyal fayda yaratması 

D) Bu tür mal ve hizmetlerin fiyatlarının 

arttırılmasının kamuoyunun tepkisini 
çekecek olması 

E) Kamu kesiminin bu alanlarda tekel 
niteliğinde olması 

16. Kapsamlı vergileme anlayışı nedir? 

A) Vergi tarifesinin yatırımları teşvik etmek 
amacıyla düzenlenmesi 

B) Vergi matrahının gelirin ekonomik tanımına 
uygun olarak saptanması 

c) Emek ve sermaye gelirlerine farklı vergi 
oranlarının uygulanması 

D) Vergi tarifesinin tasarrufları teşvik etmek 
amacıyla düzenlenmesi 

E) Vergi tarifesinin artan oranlıolarak 

belirlenmesi 
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17. Türk vergi sisteminde artan oranlı vergi 
tarifesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Yeterli gelir dilimi vardır 
B) Marjinal vergi oranları küçük miktarlarda 

artmaktadır 
C) Vergilemede yatay ve dikeyeşitlik ilkeleri 

sağlanmıştır 

D) Gelir vergisinin istikrar sağlayıcı özelliği 
yoktur 

E) Marjinal vergi oranları keyfi olarak seçilmiştir 

18. Vergi mükellefinin vergının geliri azaltıcı 

etkisini gidermek amacıyla boş zamanı tercih 
etmesine ne ad verilir? 

A) Gelir etkisi 
B) ikame etkisi 
C) Vergiden kaçınma 
D) Verginin tarafsızlığı 
E) Vergi tasarrufu 

19. Bir vergi mükellefinin çifte vergileme 
durumundaki vergi yükü ile kurum kazancının 
sadece gelir vergısıne tabi tutulduğu 

durumdaki vergi yükü arasındaki farka ne ad 
verilir? 

A) Reelvergiyükü 
B) Bireysel vergi yükü 
C) Toplam vergi yükü 
D) Standart vergi yükü 
E) Ek vergi yükü 

20. Vergisel 
amortisman 
hangisidir? 

tasarrufları 
yöntemi 

encoklastıran 
aşağıdakilerden 

A) Yılların sayıları toplamı yöntemi 
B) Olağanüstü amortisman yöntemi 
C) Azalan bakiyelerle amortisman yöntemi 
D) Hızlandırılmış amortisman yöntemi 
E) Normal amortisman yöntemi 
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21. Firmaların vergi matrahından düşebilecekleri 

harcamaları artırmalarının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Firmaların pazar payını artırma istekleri 
B) Teşvik sisteminin etkin olmaması 
c) Kurumlarvergisi oranındaki artışlar 
D) Vergi denetimindeki artışlar 
E) Konjonktürel dalgalanmalar 

22. Tekel ürünlerinde hükümetlerin üretim 
miktarlarını artırarak olumsuz dışsallıkların 

artmasına neden olmalarının temel gerekçesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tam istihdam 
B) Mali amaç 
c) Fiyat istikrarı 
D) Sosyal amaç 
E) Ekonomik büyüme 

23. Tüketim türü katma değer vergısının 

matrahının elde edilişi aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Amortismanlar+ücret+faiz-kar 
B) Satışlar+amortismanlar-ara mallar 
c) Satış gelirleri+amortismanlar+ara mallar 
D) Satışlar+yatırı mlar-(amortismanlar+ara 

malları) 
E) Satışlar+amortismanlar-(yatı rımlar+ara 

malları) 

24. Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında 

Türkiye'de KDV'nin ciddi gelir dağılımı 

sorunları yaratmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Katma değervergisi oranlarının yüksekliği 
B) Katma değer vergısı oranlarındaki 

farklılaştırmanın azlığı 

c) istisna uygulamalarının fazlalığı 
D) Kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü 
E) Muafiyet uygulamalarının fazlalığı 
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25. Türkiye'de son 20 yıllık dönemde oranları !!!. 
fazla düşürülen ve istisna değerleri !!!. fazla 
yükseltilen vergi türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Katma değer vergisi 
B) Veraset ve intikal vergisi 
C) Motorlu taşıtlar vergisi 
D) Gelir vergisi 
E) Emlak vergisi 

26. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde servet 
vergisi uygulamasına yol açan nedenlerden 
biri değildir? 

A) Devletin gelir ihtiyacı 
B) Gelir dağılımında adaletsizlik 
C) Ekonomik durgunluk 
D) Sosyo-ekonomik sorunlar 
E) Vergi sisteminde otokontrolün sağlanması 

gereği 

27. işverenlerin sosyal güvenlik vergisinden 
kurtulmak amacıyla işçi çalıştırmayıp makine 
kullanımına yönelmesine vergicilik dilinde ne 
ad verilir? 

A) Verginin amortismanı 
B) Verginin kapitalizasyonu 
C) Verginin yansıması 
D) Verginin transformasyonu 
E) Verginin gerileyeceği 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun tam 
kamusal mallara olan tercihlerini belirlemede 
diğerlerine oranla daha g etkili olan 
faktörlerden biridir? 

A) Siyasal yönetim biçimi 
B) idari yapılanma biçimi 
C) Seçmenlerin bilinç düzeyi 
D) Oylama yöntemleri 
E) Toplumdaki kültürel farklılıklar 
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29. Aşağıdakilerden hangisi doğal tekel 

durumundaki Devlet Demir Yollarının çok 
düşük maliyetle, zarar ederek yük 
taşımasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri 
değildir? 

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

30. Benzinin fiyatı marjinal maliyetinin üstünde 
saptanmasına rağmen, bu malın ikamesi olan 
LPG'nin fiyatı marjinal maliyetinin altında 

saptanırsa aşağıdaki durumlardan hangisi 
ortaya çıkar? 

A) Benzinde aşırı tüketim, LPG tüketiminde 
aşırı düşüş olur 

B) Benzinde aşırı tüketim söz konusu olur 
c) Her iki malın tüketiminde aşırı artış olur 
D) LPGnin aşırı tüketimi söz konusu olur 
E) Her iki malın tüketiminde aşırı düşüş olur 
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