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piKKATI 

Bu dersi n kaps amına giren bazı konularda, 
ders kitabımzın basıma hazırlanm asında n 
sonra değiş iklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki sorulan, ders kitabı mzda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız_ Bir 
so runun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmi ş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı iş aretleyiniz_ 

1. Merkantilizmde zenginlik ölçüsü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tq:ırak 

B) Sanayi 
C) Kağı t para 
D) Enerji 
E) KıymeUi madenler 

2. Genelde ekonomide kamu kesiminin 
faaliyetlerinin büyüklüğünü aşağıdakilerden 

hangisi belirler? 

A) Kamu harcamalan 
B) Kamu gelirleri 
c) Kamu teşebbüsle ri 
D) Özel harcamalar 
E) Özel girişimler 

3. "Herhangi bir kısıtlama olmaksızın her bir 
köyün hayvanları meraya gelecek ve 
meradaki otların azalmasına neden olacaktır" 
ifadesi ortak mallarda aşağıdak i sonuçlardan 
hangisini ortaya çıkarır? 

A) Kayna klann tahsisi 
B) Ortaklann ekonomik karan 
C) Ortaklann t ra je disi 
D) Bedavacılık sorunu 
E) Ortakla rı n b irl i kteliği 
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4. Aşağıdakilerden hangisi serbest (ortak) 
mallardan biri değildir? 

A) Deniz 
B) Arsa 
c) Hava 
D) Balık avi arm a al anı 

E) KLmsal 

5. Bir fabrikan ın kimyasal atıklarının, çevredeki 
insanlar ı n sağlıklarım bozması aşağıdaki 

dışsallıklardan hangisinebir örnektir? 

A) üretici dm üreticiye dışsal maliyet 
B) Tüketici den tiA<eticiye dışsal maliyet 
C) Tüketicidençoklu dışsal maliyet 
D) üretici dm tüketiciye dışsal maliyet 
E) Tüketiciden üreticiye dışsal maliyet 

6. Odeme gucune göre vergilernede bireyler, 
kamu malından elde ettikleri faydadan .skb.iı. 

fiu1il ödeme yaptıklarında aşağıdaki 

durumlardan hangisi ortaya çıkar? 

A) Lindahi fiyatı 
B) Kısmi denge ana lizi 
c) Mali sömürü 
D) Mali rant 
E) Fayda fiyaııama sı 

7. Koalisyon 
partilerinin 
destekleme 

protokollerinde, 
birbirlerinin 

koalisyon 
politikalarını 

aşağıdakilerden sözü vermesi 
hangisinebir örnektir? 

A) Oylama çel i şk isi 
B) Medyan 
C) Dönem sel çoğunl uk 
D) Rasyonel bilıjsizli k 
E) Açık oy alışverişi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Kamu har camalar i n i n 
aşağıdakil&rden hangisidir? 

Al Milli gelir 
Bl ihracat hacmi 
CL ithalat hacmi 
D) KıYnu gelirlffi 
El üretim hacmi 

sınırı 

9. Aşağıdakilerden hangisi devlet anlayışındaki 
değişikliklere bağlı olarak kamu 
harcamalarındaki artış nedenleri kapsamında 
~almaz? 

Al Kamu harcamalanyla gelir daaılımını 

düzenleme isteği 
B) Kamu sosyal harcamalannda aıtış 
cı Kamu harcamalarında yaygınlık sağlanması 
D) Kamu harcamalannda rekabet artışı 
E) Kamu harcamalannda nitelik artışı 

10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlanabilen kamu 
yatırım projeleridir? 

Al Sağlık hizmetleri 
B) Adalet hizmetleri 
cı Para lı yollar 
D) Güvı:ın lik tıizITlI:ltleli 

E) Savunma tıizmelleıi 

11. Kamu yönetiminde, eldeki kaynaklar la !il. 2LIS. 
hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi 
aşağıdakil&rden hangisidir? 

Al Progam l:üt.çe 
Bl Pffformarıs l:üt.çe 
CL Geleneksel bütçe 
D) Örgüt bü:çesi 
El Sıfır temelli bütçe 
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12. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bütçe 

tasarısı TBMM'ne aşağıdakilerden hangisi 
tarafından sunulur? 

A) Cumhurbaşkanı 

Bl Sayıştay 
c) Maliye Bakanı 

OL Bakanlar Kurulu 
El Danıştay 

13. Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisi, her 
programın esaslarının ve her programın 

ka psadığı hizmetlerin i.J.k. .k.u. sunu lacakmış 

gibi analiz edilmesini iç erir? 

A) Sıfır temelli bütçeleme sistemi 
Bl Geleneksel bütçe 
cı Analiz bütçeleme sistemi 
Dl Program ve performans bütçe 
El PPBS 

14. Oze1 kesimden kamu kesimine kaynak 
transferinin topluma mali yeti öncelikle 
aşağıdaki l&r den hangisidir? 

Al Özel kesim mal ve hizmetlerinde kalite dJşüşü 
Bl Özel kesimde üretim azalışı 
CL Genel olarak üretimde kalite kaybı 
OL Kamu kesimi mal ve hizmet kal itesinde dJşüş 
El Kamu kesiminde üretim azal ıŞı 

15. Aşağıdakilerden hangisiyle vergi, resim , harç 
ve benzeri yükümlülükler konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır? 

A) Anayasa 
Bl Bakanlar Kurulu karan 
CL Yönatmalik 
Dl Ganalge 
El Kanun 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için 
yetkili makamlardan alınan izin karşı lığı 

ödenen paralara nead verilir? 

A) Verg benzeri gelir 
B) Fiyat 
c) Borçlarma 
OL Resim 
E) Harç 

17. Vergi yükünün kişiler arasında kamusal mal ve 
hizmetlerden elde ettikleri f ayda ile bağlantılı 
olarak payla§tırılmasını içeren vergileme ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uyg..ınluk 
B) Faydalanma 
C) Eşitlik (Adalet) 
Dl Iktisaalik 
E) Açıklık 

18. Daha fazla ödeme gucune sahip kişilerin , 

daha az ödeme gücüne sahip olanlardan, 
.di.hi..!&.2h. vergi ödemeleri gerekliliğine ne ad 
verilir? 

A) Çapraz adalet 
Bl Eşitlik 
c) Dikeyadalet 
OL Denge 
El Yalayadalet 

19. Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin sosyal 
amaçlarından biridir ? 

A) Gelir dagıl ımındaki eşitsizliklerin azaltılması 
B) Işsizl i gin Ö'llenmesi 
C) Fiyat istikrarının saQ!anması 
Dl Negatifdışsallık larınönlenmesi 
E) KaTlu harcamaarını karşılayocak gelirin 

saQ!anmasl 
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20. Bir verginin tahsil edilmesini, tahsilat 

öncesım ve sonrasını kapsayan, çeşitli 

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

Al Vergi malrahı 
B) Vergi tarhı 
cı Vergi tahakkuku 
D) Vergi denetimi 
E) Vergilendirme süreci 

21. Ücret gelirlerinden kesilen ve rgının işveren 
tarafından vergi dairesine mukelleller adına 
yatırılmasında, işverenin vergi yasaları 
karşısındaki durumu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yasal yükümlü 
B) Vergi sorumlusu 
c) Sorunlu yükümlü 
D) Vergi mükellefi 
E) Parasal yükümü 

22. Bir verginin, ödenmesi gereken aşamaya 
gelmesine ne ad veril ir? 

A) Tecil 
B) Tahsil 
cı Tahakkuk 
D) Tebliğ 

E) Tarh 

23. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasının 

süreçleri nden biri degj Idjr? 

Al Vergderı kaçınma 
Bl Vergnin ödenmesi 
C) Vurg..ı 

D) Aktarma 
El Yerleşme 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Odenen vergilerin 
üzwinde yaratacağı 
verilir? 

bireylerin davranışları 

psikolojik etkilwe ne ad 

A) Vergden kaçınma 
B) Vfrg yükü 
c) Net bireysel verg yükü 
OL Verg baskısı 
E) VeIg yansıması 

2!5. Geliri, bir gerçek kişinin belli bir dönemde 
hcrcamalarıyla, varlıklarında meydana gelen 
artış veya azalışların toplamı olarak tanımlayan 
teori aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genel gelir teofisi 
B) Kaynak teorisi 
C) TopIarı gelir teofisi 
Dl Artan oran teorisi 
E) Nel arlış teorisi 

26. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi 
mükelleflerinden biri değildir? 

A) Anon im şirketler 
Bl iş ortaklıklan 
c) Vakıflara ait iktisadi işletmeler 
OL Kolektif şirketler 
El Demeklere ail iktisadi işletmeler 

27. Aşağıdaki 

olmayan 
iktisatçılardan 

aritmetik" 
hangisi Mho§ 

so:ıvunuculo:ırınckın biridir? 

A) T. Sargent 
B L M. Friedman 
CL J. M. Keynes 
Dl A. Smith 
El A. Oo'M"lS 

A 

kavramının 
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28. Belli bir dönem içinde olağan kamu gelirlwi 

ile kamu gidwlwi arasındaki farka ne ad 
verilir? 

A) Dış borç 
B) Kam u borçları 

c) Kamu açıkları 
OL Kamusal gelir 
E) Ödem eler cmgesi 

29. Merkezi yönetimin kendi memuruna, 
yürütmeye ilişkin bazı konularda merkeze 
sormaksızın karar alma yetkisi vermesine ne 
ad verilir? 

Al Yerinden yönetim 
Bl Yetki genişliği 
c) Merkezi yönetim 
Dl Devletin bir1iOi 
El Erkler ayrımı 

30. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasında 
yerel yönetimlerle ilgili getirilen 
düzenlemelerden biri değildir? 

Al Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. 
Bl Görevleriyle orantı lı gelir kaynaklan 

verilmelidir. 
c) Yerel yönetimler il özel idareleri , belediyeler 

ve köylerdir. 
OL Kara r organlan seçimle oluşturulu r. 
El Tam bir vergileme yetkisine sahip 

olma lı dırlar. 

TEST BinI. 


