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1. Kişilerin, devletin makro ekonomik politikalar 
karşısında aktif tavır alacaklarını ve 
böylelikle bu politikaları geçersiz 
kılacaklarını savunan görüş aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Post Keynesyen yaklaşım 
Bl Yeni klasik makroekonomi yaklaşımı 
c) Monelarizm 
OL Klasik yaklaşım 

El Keynesyen yaklaşım 

2. Seçim kaygılarıyla, enflasyonist dönemlerde 
bile sürekli bütçe açığı programının 

izlenmesi. maliye politikasının sınırlama 

türlerinden hangisine girer? 

Al Yapısal sınırlamalar 

Bl Gecikme sınırlamalan 
c) Teknik sınırlamalar 
OL Politik sınırlamalar 
El işlemse l sınırlamalar 

3. Dışa açık bir ekonomide enflasyonun 
önlenmesi, işsizliğin azaltılması gibi konuları 
kapsayan kavrama ne ad verilir? 

A) iç denge 
Bl Dış denge 
c) Cari denge 
OL Bütçe dengesi 
El Ödemeler dengesi 

4. Reel para talebinin para arzına eşit olduğu 

faiz oranı ve gel ir düzeyi bileşimierini 

gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?? 

Al Toplam arz egrisi 
Bl LS eğrisi 
CL Phillips egrisi 
Dl LM eğrisi 
El Toplam talep eğrisi 
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5. Keynesyen arz alanında para arzındaki artış 
aşağıdaki etkilerden hangisini yarabr? 

Al Gelir düzeyi artar, fiyatlar da artar 
Bl Gelir düzeyi azalır, fıyatlar artar 
cı Gelir düzeyi artar, fıyatlar sabit kalır 
OL Gelir düzeyi azalır, fıyatlar sabit kalır 
El Gelir düzeyi artar, fiyatlar da azalır 

6. Durgunluk döneminde, bütçe açığının, 

enflasyon döneminde bütçe fazlasının 

kendiliğinden ortaya çıkması aşağıdakilerden 
hangisine bir örnektir? 

Al Oto kontrol mekanizması 
BlOtomatik istikrar sağlayı cı 
c) Pigue etkisi 
Dl Formül esnekliği 
El iradi maliye politikası 

7. Vergilerin otomatik istikrar sağlayıcıhğı 
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

Al Marjnal tüketim oranına 
Bl Marjnal vergi oranına 
cı Vergi hasılatının gelir esnekligine 
OL ikame etkisinin büyüklüğüne 
El Gelir etkisinin büyüklüğüne 

8. Bazı iktisatçılar tarafından ekonomide sağlıklı 
bir gelişmenin belirtisi olarak kabul edilen ve 
istihdam düzeyinin korunabilmesi için gerekli 
görülen enflasyon oranı yüzde kaçtır? 

Ai 1 
Bl 2 - 3 
CL 5 - 6 
Dl 10 
El 15 
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9. Durgunluk dönemlerinde kamu 
harcamalarının finansmanında vergi yerıne 

borçlanmanın kullan ılmasının doğurduğu 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yalınmlan arttınr 
Bl Faizleri yükseltir 
cı Toplam tüketimi arttınr 
OL Tasarruflan arttınr 
El Milli geliri azalt ı r 

10. çağdaş Keynesyenlere göre işsizlik ve 
enflasyon arasındaki i l i ş kiyi değiştiren 

olaylara aşağıdakilerden hangisi bir örnek 
değildir? 

Al Dış şoklar 
Bl Yeni ürünlerin geliştirilmesi 
cı Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi 
OL ücret düzeyinin düşmesi 
El Yatınmeılann ekonomik durum hakkındaki 

algılamalannın önemli ölçüde değişmesi 

11. Aşağıdakilerden hangisi daha düşük parasal 
ücret artışlarını öneren ve kabullenen 
firmaları ve işçileri mükafatlandıran ve aşırı 
ücret artışlarını öneren ve kabul edenleri 
cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımına 
bir örnektir? 

A) Vergi temelli gelir politikaları 
Bl Geliılaı pulilika:>ı 

cı indeksleme 
OL üretim teşvikleri 
El Para pol itikası 

12. Keynesyen yaklaş ıma göre dı şlama etkisi 
hangi durumlarda söz konusu olmaktadır? 

A) Sıkı para politikası uygulaması ve faiz 
oranının düşürülmesi durumunda 

Bl Genişletici para pOlitikası uygulaması ve faiz 
oranının düşürülmesi durumunda 

cı Sıkı para politikası uygulaması ve faiz 
oranının artınıması durumunda 

Dl Genişletici para politikası uygulaması ve faiz 
oranının artınıması durumunda 

El Sıkı para ve maliye politikası uygulaması 
durumunda 
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13. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan istikrar 

programı öncesinde gözlenen gelişmelerden 
biri değildir? 

Al Dış ticaret açıgının artması 
Bl Kamu kesimi borçlanma gereğinin artması 
cı Yüksek faiz oranları 
OL Enflasyonun kronikleşesi 
El Petrol fiyatlarındaki ani artış 

14. Bir ekonomide faiz 
yükseltilmesinin iim.i.i. 
aşağıdakilerden hangisidir? 

oranlarının 

amacı 

A) Atıl fonlan bankalar aracılığıyla yatınma 

yöneltmek 
Bl Bankacı lı k sisteminin etkin çalışmasını 

saOlamak 
cı Toplam tasarruflan azaltmak 
Dl Paranın dolaşım hızını azaltmak 
El Enflasyonu önlemek 

15. Keynes, tam istihdamı garanti eden gelir 
düzeyi ile bu düzeyin korunma s ı ve devamı 
koşullarını araştırırken, yatırımların sadece 
hangi etkisi üzerinde durmuştur? 

A) Kapasite etkisi 
Bl ikame etkisi 
cı Sermaye etkisi 
OL Yansıma etkisi 
El Gelir etkisi 

16. Gelişmekte olan ekonomilerin piyasaya açık 
kesimi ile piyasaya açılmamış geleneksel öz 
tüketim kesiminin yan yana bulunması haline 
ne .. d verilir? 

A) Ikili ekonomik yapı 
Bl Paralel ekonomik yapı 
CL Asimetrik ekonomik yapı 
Dl Rekabetçi ekonomik yapı 
El Bağımlı ekonomik yapı 
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17. Maliye politikasının büyüme amacına yönelik 
olarak yatırım indirimi veya hızlandırılmı ş 

amortisman uygulamalarının aşağıdakilerden 
hangisini etkilemesi beklenir? 

A) Emek miktannı 
Bl Emek kalitesini 
cı Kamu yatınmlannı 
OL Teknolojk gelişmeyi 
El Oze l yatınmlan 

18. Tarım arazilerinin daha etkin kullanımına yol 
açacağı ileri s ürülen vergi türü 
aşağ ı dakilerden hangis idir? 

Al Tüketim vergisi 
B L Servet vergisi 
cı Potansiyel gelir vergisi 
OL Tanmsal gelir vergisi 
El Arazi vergisi 

19. 24 Ocak istikrar politika sında belirlenen 
amaçlara göre, ihraca tın arttırılmas ı 

aşağıdakilerden hangisi ile sağlanacaktır? 

A) Yurt içi talep kısılarak 
Bl Gelirvergisinde yapılacak indirimlerle 
cı Kurumlar vergisinde yapılacak indirimlerle 
OL Yeni bir harcama vergisi koyarak 
El Kamu yatınmlan azaltılarak 

20. Bir yatırım ya da yatırımlar paketinin 
ekonomide genel verimlilik düzeyine göre 
değerlendirilmesi için uygulanan ölç üte ne ad 
verilir? 

Al Alternatif maliyet 
Bl Fayda maliyel analizi 
CL Sermaye hasıla katsayısı 
OL Dışsal maliyet 
El Iç maliyet 
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21. Türkiye'de istikrarlı ve hız l ı 

engelleyen temel 
bir büyümeyi 

sınırlamalar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yurtiçi tasarruf ve döviz yetersizliği 

Bl Kamu yatınmlannın azlığı 
cı Ozel yatınm eksikliği 
OL iç borçlanmada zorlanma 
El Dış borçlanmada zorlanma 

22. Belirli bir dönemde piyasa sürecının ortaya 
çıkarttığı gelir dağılımına ne ad v erilir? 

Al Fonksiyonel dağılım 
Bl Ikincil dağılım 
cı Ana dağılım 
Dl Bölgesel dağılım 
El Birincil dağılım 

23. Aşağıdaki durumlardan hangisinde faiz 
ödemelerinin gelir dağılımını bozucu etkisi 

...ıuı 

Al Dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir vergi 
sisteminin varlığı 

Bl Gerileyiei etkiye sahip bir vergi sisteminin 
varlığı 

cı Devletin k ısa dönemli borçlanması 
OL Artan oran lı bir vergi sisteminin varlığ ı 
El Yansımaya izin veren bir vergi sisteminin 

varlığı 

24. Maliye politikas ı ile ilgili çevre koruma 
politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Çevre standarılan 
Bl Emisyon vergisi 
CL Pazarlanabilir kirlilik haktan 
Dl Ruhsal uygulaması 
El Kirlelme yasaklan 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdaki gelişmelerden 

uygulama sını kıs ıt lamaya 

sahip olacaktır? 

hangisi 
yönelik 

A) Küresel büyümenin hızlanması 

teşvik 

etkilere 

Bl Gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı 

sermaye miktanndaki azalış 
cı TIcaretin yaratılması ilkesinin yaygınlaşması 
OL Gelişmekte olan ülkelerin borçlanndaki artış 
El Gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı 

sermaye miktanndaki artış 

26. Belirli bir ekonomide belirli bölgel er 
gelişmeye ba şladığında , geliş miş bölge ile 
gerileyen bölge aras ındaki farklılığ ı n gittikçe 
büyümes inin nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Hammadde kaynaklannın gelişmiş bölgede 
çok olması 

Bl Ulaştırmanın gelişmiş bölgede kolayolması 
cı Fiyat düzeyinin gerileyen bölge lehine 

değişmesi 

OL Pazar olanaklannın gelişmiş bölgede fazla 
olması 

El Emek ve senTlayenin gelişmiş bölgeye 
kayması 

27. Bir ekonomide bölgesel dengesizlik sorunu 
ortaya ç ıktığında yapılmas ı gereken 
aşağıdakilerden hangis idir? 

A) Piyasa güçlerinin duruma müdahale etmesi 
Bl Kamusal müdahalenin gündeme getirilmesi 
cı ihracatın arttınlması 
OL Sanayileşmenin hızlandınıması 

El Kendiliğinden düzelmesinin beklenmesi 

28. Günümüzde merkezi yönetimin yerel 
yönetime verdiği gelir pay ı nasıl belirlenir? 

Al Yerel yönetimin borç yüküne göre 
Bl ihliYClç ölçülürıe göıe 
CL Her yerel yönetimin eşit payalması ilkesine 

göre 
Dl Nüfus ölçütüne göre 
El Yerel yönetimin gelir gider farkına göre 
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29. Aşağıdaki hizmetlerden hangisinin "yarar 

ala nı ölç ütü"ne göre yerel yönetimlerce 
yapılması gerekir? 

Al Adalet hizmetleri 
Bl Diplomasi 
cı Güvenlik hizmeti 
OL Savunma hizmeti 
El itfaiye hizmetleri 

30. Aşağıdakilerden hangis i, gelir dağılımını 
düzeltici politikaların yerel yönetimlerden çok 
merkezi yönetimin üstlenmes ini 
gerektirmektedir? 

Al Yerel yöneticilerin hizmet sürelerinin sı nı rlı 
olması 

Bl Yerel yöneticilerin gelir dağılımı hakkında 
bilgisinin olmaması 

cı Yerel yönetimlerin kaynaklannın sınırlı 
olması 

Dl Zenginlerin göçü nedeniyle bölgeler arası 

kutuplaşma olasılı ğı 
El Gelir dağılımının düzelmesinin dışsallık 

yaratmas ı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


