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1. Yeni klasik akıma göre piyasaların dengeye gelme-
sini sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthalatın azalması
B) İhracatın azalması
C) Gelirlerin artması 
D) Vergilerin azalması
E) Ücret ve fiyatların esnek olması

2. Devleti sadece bekçi devlet ya da jandarma devlet 
olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik 
B) Monetarist
C) Merkantilist
D) Keynesyen
E) Post-Keynesyen

3. Para arzı ile para talebinin eşit olduğu denge nok-
talarında gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gös-
teren eğriye ne ad verilir?
A) IS eğrisi
B) Lorenz eğrisi 
C) İhracat eğrisi
D) LM eğrisi 
E) Phillips eğrisi 

4. Belirlenmiş bir kur üzerinden Merkez Bankası’nın 
döviz alım satımı yapmasına ne ad verilir?
A) Esnek döviz kuru sistemi
B) Kur fiyat oynamaları
C) Sabit döviz kuru sistemi
D) Sermaye hareketleri
E) Olağan kur sistemi

5. Vergiler özel sektör harcamalarını azalttığına göre 
enflasyon dönemlerinde vergiler üzerinde ne şekil-
de değişiklikler yapılmalıdır?
A) Vergi oranları azaltılmalıdır.
B) Vergi yükü azaltılmalıdır.
C) Vergi oranları artırılmalıdır.
D) Vergi teşvikleri artmalıdır.
E) Vergi tabanı daraltılmalıdır.

6. Maastricht kriterlerine göre kamu açığının milli ge-
lire oranının üst sınırı yüzde kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 15
D) 25
E) 60

7. Aşağıdakilerden hangisi olağan büyüme trendin-
den ekonomik genişleme ya da daralma olarak sa-
parak, artı veya eksi büyüme aralığı oluşturan, bir 
yıl ya da daha kısa süreli hafif olarak ortaya çıkan 
dalgalardır?
A) Kondratiyef dalgaları
B) Ekonomik çöküş
C) Reel balans etkisi
D) Siyasi konjonktür
E) Konjonktür dalgaları

8. Esnek kur sisteminde uygulamaya konulan geniş-
letici maliye politikası gelir artırıcı etkisi ile döviz 
piyasalarını nasıl etkiler?
A) Döviz fiyatını düşürür.
B) Döviz fiyatını artırır.
C) Serbest kuru artırır.
D) Serbest kuru azaltır.
E) Döviz fiyatı sabit kalır.

9. Devletin para basma tekeline sahip olmasının so-
nucu olarak para basmaktan elde ettiği gelir aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Harç
B) Resim
C) Şerefiye
D) Parafiskal gelir
E) Senyoraj hakkı

10. Aşağıdaki görüşlerden hangisi James O’Connor 
ve taraftarları tarafından savunulmuş, kamu kesi-
minin işlevi ile ilgili çözümleme doğrultusunda ge-
liştirilmiştir?
A) Monetarist görüş
B) Radikal görüş
C) Keynesçi görüş
D) Liberal görüş
E) Ricardocu görüş
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11. Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanı-
nın parasal finansmandan daha enflasyonist olma-
sı durumuna ne ad verilir?
A) Hoş olmayan monetarist aritmetik
B) Barro hipotezi
C) Emisyon hacmi
D) Fon olarak açık
E) Radikal yaklaşım teorisi

12. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeyi belir-
leyen faktörlerden biri değildir?
A) Yatırımların kapasite etkisi
B) Yatırımların gelir etkisi
C) Otonom teknolojik gelişme
D) Uyarılmış teknolojik gelişme
E) Hızlandıran etkisi

13. Dünya Bankası’nın tanımlanmasına göre kişi başı-
na gelir düzeyi ayrımı aşağıdakilerden hangisinde 
yanlış verilmiştir?
A) 500 doların altında olan ülkeler çok düşük gelir gru-

bu
B) 1000 doların altında olan ülkeler düşük gelir grubu
C) 1000-3700 dolar arası orta altı gelir grubu
D) 3700-11500 dolar arası orta üstü gelir grubu
E) 11500 dolar üstü yüksek gelir grubu

14. Bir ekonomide mevcut  sermaye ile gerçekleştiri-
lebilecek üretim arasındaki ilişkiyi ifade eden ser-
maye verimliliği göstergesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Kamu tasarrufu katsayısı
B) Sermaye / hasıla katsayısı
C) Vergi gayreti katsayısı
D) Vergi kapasitesi katsayısı
E) Kapasite etkisi katsayısı

15. Aşağıdakilerden hangisi mali rant tanımını ifade 
eder?
A) Bireyin ya da grubun kamusal politikalara net katkı 

yapmasıdır.
B) Bireyin ya da grubun kamusal politikalardan net ya-

rar sağlamasıdır.
C) Bireyin doğrudan kamusal politikalara net katkı 

yapmasıdır
D) Belli bir grubun kamusal politikalara net yarar sağ-

lamasıdır.
E) Bireyin kamusal politikalardan direkt olarak yarar-

lanmasıdır.

16. Dışsallık gibi çevre kirlenmesi durumunda aşağı-
dakilerden hangi vergi tipi uygulanır?
A) Marshall vergi tipi
B) Bentham görüşlü vergi tipi
C) Keynesyen vergi tipi
D) Pigou vergi tipi
E) Rawls görüşlü vergi tipi

17. Vergilemede sosyal işlev konusunu gündeme geti-
ren isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) A.Smith
B) Staurt Mill
C) Marshall
D) Wagner
E) Pareto

18. Çevreye verilen zararın giderilmesi  ya da azaltıl-
ması için gerekli karşılığın kirletenden alınmasına 
ne ad verilir?
A) Vergi tahsili 
B) Katkı  payı 
C) Kirleten öder ilkesi
D) Ayni transfer
E) Cari ödeme 

19. Aşağıdakilerden  hangisi çevre sorunlarını oluştu-
ran faktörler arasında yer almaz?
A) Endüstrileşme
B) Tarımın gelişmesi
C) Kentleşme
D) Nüfusun artması  
E) Doğanın yanlış ve aşırı kulanımı

20. Aşağıdakilerden hangisi sübvansiyon politikasının 
geçerli olabilmesi için gereken unsurlardan biri de-
ğildir?
A) Firma sayılarının sübvansiyonla birlikte artmaması
B) Sübvansiyona konu olan kirlenmenin topluma yük-

lediği zararların tespit edilmesi
C) Coase teorisini uygulanması
D) Sübvansiyona konu olan kirlenmenin yüklediği za-

rarların hesaplanması
E) Zarar fonksiyonlarının bilinmesi
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CEVAP ANAHTARI

1 E 11 A

2 A 12 E

3 D 13 A

4 C 14 B

5 C 15 B

6 A 16 D

7 E 17 D

8 B 18 C

9 E 19 B

10 B 20 C


