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KAMU EKONOMisi A 
2011 AS 1301-A 

1. Piyasa mekanizmasının sağlamasının 

olanaksız olduğu mal ya da hizmetlere ne ad 
verilir? 

A) Bölünemez mallar 
B) Bölünebilir mallar 
C) Kısmi mallar 
D) Yarı bölünebilir mallar 
E) Klüp malları 

2. Toplam devlet harcamalarının belirli bir yıl 

temel alınarak tüm yıllara ait değerlerinin 

temel yılın fiyatlarıyla ifade edilmiş tutarına 

ne ad verilir? 

A) Fiziki tutar 
B) Reel tutar 
C) Kısmi tutar 
D) Nominal tutar 
E) Konjonktürel tutar 

3. Devletin piyasadan mal ve hizmet talebini 
yansıtan harcama türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sadece cari harcamalar 
B) Sadece transfer harcamaları 
C) Sadece yatırım harcaması 
D) Sadece gerçek harcamalar 
E) Transfer ve yatırım harcaması 

4. Kaynakların yeniden dağıtılarak, hiç 
kimsenin refahını azaltmadan, .i!!. .2.! bir 
bireyin refahının arttırılmasının sağlanması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kaynak dağılımı 
B) Gelir dağılımı 
C) Pareto iyileştirme 
D) Tam istihdam 
E) Kaynak tahsisi 
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5. Faydacı sosyal refah fonksiyonuna göre 
toplumun refahı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) Tüm bireylerin faydaları toplamına 
Bl Tüketim harcamalarına 
cı Yatırım harcamalarına 

D) Sermaye birikimine 
E) Milli gelire 

6. Bergson-Samuelson sosyal refah fonksiyonu 
nasıloluşmaktadır? 

A) Bireylerin faydalarının toplanmasıyla 
Bl Farksızlık eğrilerinin toplamıyla 

CL Toplam talep eğrisiyle 
D) Toplumun tercih sıralamasıyla 
El Gelir toplamıyla 

7. ilave bir birim emegın üretime girmesi 
sonucu meydana getirdiği hasıla artışını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermayenin marjinal verimliliği 
Bl Marjinal tüketim oranı 
cı Emeğin marjinal verimliliği 
Dl Marjinal dönüşüm oranı 
El Marjinal teknik ikame oranı 

8. Fiyatlandırmanın yapılamadığı ve vergi 
havuzundan finansmanı zorunlu olan mallar 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ihraç malları 
Bl ithal malları 
CL Özel mallar 
Dl Kamu malları 
E) Dışlanabilir kamu malları 
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9. Piyasaların üretimde bulunurken arz 
fonksiyonunda göz önünde bulundurdukları 

maliyetler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dışsal maliyetler 
B) Negatif dışsallıklar 
C) Üretim maliyetleri 
D) Toplam talep 
E) Toplumun ihtiyaçları 

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

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

11. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının 

piyasa tarafında n üretilemerne nedenlerinden 
biri değildir? 

A) Bu mallar ıçın bireysel taleplerin 
açıklanmasının mümkün olmaması 

B) Bu malların herkesçe eşit düzeyde 
tüketilmesi 

C) Malların fiyatlandırılabilmesi 

D) Tüketimlerinin ortak olması 
E) Bu tür malların bütün toplum tarafından 

tüketilmesi 

12. Ekonominin teknik olarak bir maldan bir birim 
fazla üretmek için diğer maldan ne kadar 
vazgeçmesi gerektiğini gösteren oran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Marjinal teknik ikame oranı 
B) Marjinal ikame oranı 
C) Bireysel fayda oranı 
D) Yatırım imkanları oranı 
E) Marjinal dönüşüm oran i 
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13. Bireylerin kamu mallarından kullandıkları 

ölçüde bedel ödemeleri gerektiğini savunan 
vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Faydalanma ilkesi 
B) Vergi genelliği ilkesi 
C) Tarafsızlık ilkesi 
D) Ödeme gücü ilkesi 
E) Birlik ilkesi 

14. Kamu mallarında etkin üretim düzeyini 
açıklamaya çalışan Samuelson Modeli'nde 
denge üretim düzeyi, toplam talebin 
aşağıdakilerden hangisi ile kesiştiği noktada 
ortaya çıkmaktadır? 

A) Yatırım düzeyi 
B) Milli gelir tasarruflar 
C) Toplam gelir 
D) Maliyet eğrisi 
E) Ortalama maliyet 

15. Kamu mallarının etkin üretim düzeyinin 
belirlenmesinde, bireylerin kamu malları için 
olan talep fonksiyonlarının, aynı özel mal 
talep fonksiyonu gibi miktar ve fiyat arasında 
negatif ilişkisi olan fonksiyonlar olduğu 

şekl inde ele alan model aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Phillips Modeli 
B) Pigou Modeli 
C) Ricardo Modeli 
D) Keynes Modeli 
E) Lindahi Modeli 

16. Bulaşıcı hastalığa karşı aşı olan bir bireyin 
kendisini korumuş olmasının yanında 

başkalarını da korumuş olması 

aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? 

A) Dış maliyet 
B) Dış zarar 
C) Dış fayda 
D) Olumsuz dışsallık 
E) Dış kar 
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17. Dış maliyet karşısında devletin 
önlemlerin hangisinde, devlet 
yöntemini, atık miktarını ya da 
miktarını düzenler ve denetler? 

A) Fiziksel sınırlamalar 
B) Vergiler 
C) Mülkiyet hakları 
D) Teşvikler 

E) Muafiyetler 

aldığı 

üretim 
üretim 

18. Aşağıdakilerden hangisi Coase Yaklaşımının 
başarılı olabilmesi için gereken şartlardan 

biri değildir? 

A) Dışsallığın ölçülebilmesi 
B) Ölçme maliyetlerinin yüksek olmaması 
C) Anlaşma maliyetlerinin yüksek olması 
D) Tarafların pazarlık yapabilecek biçimde 

örgütlenebilmesi 
E) Görüşme maliyetlerinin yüksek olmaması 

19. Dış maliyetin kaynağı yaygın olarak 
aşağıdaki faaliyetlerden hangisidir? 

A) Fiyatlama faaliyeti 
B) Tüketim faaliyeti 
C) Kar faa liyeti 
D) Üretim faaliyeti 
E) Tasarruf faaliyeti 

20. Kamu mallarında tüketimden mahrum 
bırakılarnama aşağıdaki sorunlardan 
hangisine neden olur? 

A) Aşırı Tüketim 
B) Eksik üretim 
C) Tüketimde azalma 
D) Sosyal refahta azalma 
E) Bedavacılık 
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21. Bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin 

başka bir ekonomik birime herhangi bir fıyat 
olmaksızın yüklediği maliyete ne ad verilir? 

A) Bölünemezlik 
B) Marjinal maliyet 
C) içsel maliyet 
D) Dışsal maliyet 
E) Ortalama maliyet 

22. Ağ endüstrilerinin varlığı piyasaları ne yönde 
etkiler? 

yapıyı ortadan A) Piyasada 
kaldırarak 

rekabetçi 
hizmetin etkin sunumunu 

engeller. 
B) Maliyetlerde düşüş yaratarak, hizmetin daha 

ucuz ve etkin üretimine yol açar. 
C) Üreticilerin son teknolojiyi kullanmasını 

sağlayarak verimlilik artışı yaratır. 
D) Piyasada özel sektörün yatırım 

yapmamasına neden olur. 
E) Piyasada yeni yatırımların yapılmasına 

neden olarak, rekabetçiliği ve etkinliği 

arttırır. 

23. Kamu birimlerinin hizmet sunumu için gerekli 
faaliyetlerin bir kısmının özel sektöre 
yaptırılmasına ne ad verilir? 

A) Yap-işlet yöntemi 
B) Özerkleştirme 
C) Yap-işlet-Devret yöntemi 
D) Regulasyon 
E) ihale yöntemi 

24. Aşağıdakilerden hangisi fayda maliyet 
analizinde kullanılan bir karar yöntemidir? 

A) Gölge fiyatlar 
Bl iç verim oranı 
C) Gerçek maliyet 
D) Maliyetlerin bugünkü değeri 
E) Faydaların bugünkü değeri 
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25. Niskanen modeline göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kamu ekonomisinde bireylerin kendi 
çıkarları peşinde koşması toplumun refahını 
en çoklaştı rır. 

B) Kamusal hizmetlerin üretiminde tüm kesimler 
aynı bilgiye sahiptirler. 

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

D) Seçmenler kamu hizmetinin maliyetini tam 
olarak bilmektedirler. 

E) Bürokrasi, kamu kesiminin büyüklüğünü 

sosyal optimumun üzerine çıkarma 

eğilimindedir. 

26. Fayda maliyet analizinde net bugünkü değere 
nasıl ulaşılmaktadır? 

A) Projenin ömrü boyunca gerçekleşecek 

faydalardan maliyetleri çıkartarak 
B) Faydaların bugünkü değerinden maliyetlerin 

bugünkü değerini çıkartarak 
C) Faydaların bugünkü değerini maliyetlerin 

bugünkü değerine oranlayarak 
D) Projenin ömrü boyunca sağlayacağı 

faydaların bugünkü değerlerini toplayarak 
E) Proje ömrü boyunca gerçekleşecek 

maliyetlerin bugünkü değerlerini toplayarak 

27. Etkinsizliğin mülkiyetten değil rekabetten 
kaynaklandığı görüşüne göre, en etkin 
işletme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rekabet koşulları altında çalışan özel 
sektör işletmesi. 

B) Rekabet koşulları altında çalışan kamu 
sektörü işletmesi. 

C) Tekel koşulları altında çalışan kamu sektörü 
işletmesi. 

D) Doğal tekel 
E) Özerk kamu işletmeleri 
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28. Bir projenin faydalarını hesaplarken, itibari 

(görünür) faydanın dikkate alınmamasının 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) itibari faydanın proje ömrü boyunca eşit 
dağılmaması 

B) itibari faydanın toplam refahı etkilememesi 
C) Yalnızca bir kesimin faydasını etkilemesi 
D) itibari faydanın hesaplanmasının güç 

olması 

E) Geçici nitelikte olması 

29. Özelleştirme ile birlikte, sermayenin belli 
ellerde toplanması istenmiyorsa, aşağıdaki 
özeleştirme yöntemlerinden hangisi daha 
uygun olur? 

A) işletme hakkı devri 
B) Yap-işlet-Devret modeli 
C) ihale yöntemi 
D) işletmelerin blok satışı 
E) işletmenin hisse senetlerinin satışı 

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

A) Dolaylı fayda ve maliyetlerin olduğu 

projelerde 
B) Fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade 

edilmesinin mümkün olmadığı projelerde 
C) Birden fazla kamu projesinin önceliğinin 

saptanması gereken projelerde 
Dl Ulaştırma dışında kalan projelerde 
El Gölge fiyatların hesaplanmasının gerekli 

olduğu projelerde 
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