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MALİYE

1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Maliye Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi piyasa aktörleri arasındaki
bilginin türdeş olmamasının ortaya çıkardığı
sorunlardan biridir?
A) Pareto artışı

B) Ters seçiş

D) Mali rant

4. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımının
belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Lorenz eğrisi

C) Mali aldanma

B) Laffer eğrisi

E) Aşırı yük

C) Kuznets katsayısı
D) Açlık sınırı
E) Dalton-Atkinson ölçütü

2. Samuelson, tam kamusal malı dışlanamama ve rakip
olmama özelliklerini birlikte sağlayan mal olarak
tanımlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tam kamusal
mal olarak nitelendirilemez?

5. Aşağıdakilerden hangisi matrahına göre ad valorem
nitelikli bir vergi değildir?

A) Dış temsil hizmetleri
B) Genel idare hizmetleri

A) Gelir vergisi

C) Ulusal savunma hizmetleri

B) Kurumlar vergisi

D) Yükseköğretim hizmetleri

C) Veraset ve intikal vergisi

E) İç güvenlik hizmetleri

D) Gümrük vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi

3. Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların
içselleştirilmesinde kullanılan piyasa çözümlerinin
başarısız olma nedenlerinden biri değildir?
A) Etkin pazarlığı önleyici anlaşma maliyetleri
B) Dışsallığı azaltmanın maliyetine katılma isteksizliği
C) Mülkiyet haklarının tesisine ilişkin problemler
D) Sürece dâhil olan ajan sayısının fazlalığı
E) Özel mülkiyetin varlığına izin verilmesi
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6. Bazı ülkelerde yıllık beyan esasına tabi bildirim ve
ödemelerde vergiyi doğuran olay ile verginin ödenmesi
arasındaki süreyi kısaltmak amacıyla, kazandıkça öde
(pay as you earn) diye adlandırılan bir yöntem
uygulanmaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Kaldor tarafından önerilen
ve gelir yerine harcamaların vergilendirilmesine
dayanan genel harcama vergisinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Artan oranlı bir vergidir.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin olumsuz
etkisini gidermeyi amaçlamaktadır?

B) Gayrişahsi bir vergidir.

A) Mali aldanma

C) Vergi istisnalarına yer vardır.

B) Olivera-Tanzi etkisi

D) Yıllık harcamaların toplamı üzerinden hesaplanır.

C) Vergi alerjisi

E) Beyana dayalı bir vergidir.

D) Mali sürüklenme
E) Vergi rekabeti

9. Aşağıdakilerin hangisinde vergi yansımasının
aşamaları doğru sırayla verilmiştir?
A) Ödeme - vurgu - devretme - yerleşme

7. Verginin kapitalizasyonu aşağıdakilerin hangisinde
doğru tanımlanmıştır?

B) Ödeme - devretme - vurgu - yerleşme

A) Taşınır veya taşınmaz mallar üzerine yeni bir vergi
konulması sonucunda malların sermaye değerinin
düşmesi

C) Yerleşme - vurgu - ödeme - devretme

B) Taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki vergilerin
artırılması sonucunda malların piyasa değerinin
düşmesi

E) Ödeme - yerleşme - vurgu - devretme

D) Vurgu - devretme - ödeme - yerleşme

C) Taşınır veya taşınmaz mallar üzerine yeni bir vergi
konulması ile malların fiyatının artması
D) Taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki verginin
kaldırılması sonucunda malların sermaye değerinin
artması

10. Aşağıdakilerden hangisi devletin mülk ve teşebbüs
gelirlerinden biri değildir?

E) Taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki verginin
düşürülmesi sonucunda malların sermaye değerinin
düşmesi

A) Kamu iktisadi teşebbüslerinin kâr gelirleri
B) Para ve vergi cezalarından elde edilen gelirler
C) Resmî yayın-basımevlerinden elde edilen gelirler
D) Devlete ait gayrimenkullerden elde edilen gelirler
E) Kamuya ait varlıkların kira gelirleri
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11. Devletin istisna, muafiyet ve vergi indirimleri yoluyla
vazgeçtiği gelir nedeniyle geniş anlamda bir kamu
harcamasını ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vergi maliyeti

B) Gerçek harcama

C) Sosyal harcama

D) Vergi kapasitesi

14. Hızlandıran mekanizması aşağıdakilerden hangisini
analiz etmek için kullanılmaktadır?
A) Tüketim harcamalarının para arzı üzerindeki etkisini
B) Yatırım harcamalarının transfer harcamaları üzerindeki
etkisini
C) Yatırım harcamalarının para talebi üzerindeki etkisini

E) Vergi harcaması

D) Tüketim harcamalarının yatırım harcamaları üzerindeki
etkisini
E) Para arzının yatırım harcamaları üzerindeki etkisini

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
sınıflandırılma nedenleri arasında yer almaz?
A) Kamu harcama türleri hakkında sağlıklı bilgi sahibi
olmak

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
gerçek artış nedenlerinden biridir?

B) Kamu harcamalarının iktisadi ve mali sonuçlarını
görmek

A) Para ekonomisinin yaygınlaşması

C) Bütçe plan ilişkilerinde uyum sağlayarak devlet
muhasebesinin temelini oluşturmak

B) Bütçede harcamaların gösterilme yöntemlerinin
değişmesi

D) Kamu harcamalarının kamu hizmetlerinin görülmesinde
gerekli olduğunu bilmek

C) Ekonomik hayatta devletin aktif rol alması
D) Paranın satın alma gücünün değişmesi

E) Kamu harcamalarından mali bir araç olarak bilinçli bir
şekilde yararlanmak

E) Kamu harcamalarına paralel şekilde nüfusun artması

13. Wagner Yasası’na göre kamu harcamalarının gelir
esnekliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1’den büyüktür.

B) 1’e eşittir.

C) 1’den küçüktür.

D) 0’a eşittir.

E) 0’dan küçüktür.
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16. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası hedefleri
doğrultusunda üreticiye verilen iktisadi bir
sübvansiyonun yaratması beklenen genel etkilerden
biri değildir?

18.

A) Ek gelir sağlaması

I. İç borçlar mutlaka senede bağlı borçlardan oluşur.
II. Hazinenin geçici nakit ihtiyacını karşılamak için
yapılır.
III. Borçlanma aracı olarak yurt içinde ihraç edilen
borçlanma senetleri kullanılabilir.
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre, devlet iç
borcuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

B) Maliyetleri düşürmesi
C) Üretim miktarında artışa yol açması
D) Fiyatları artırması

A) Yalnız I

E) Firmanın denge koşullarını değiştirmesi

B) Yalnız III

D) II ve III

17. Kamu borçlanma süreçlerinde konversiyonun
etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) I ve II
E) I, II ve III

19. Devletin iç borçlanma yoluyla piyasadan kaynak
toplaması ve bu kaynakları harcamaya
dönüştürmemesinin ekonomiye olan doğrudan etkisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz yükünü azaltır.
B) Devlete olan güveni artırır.

A) Enflasyonist etki

C) Başa başın altında konversiyonda borç miktarı artar.

B) Deflasyonist etki

D) Borçlanmak giderek zorlaşır.

C) Nötr etki

E) Kısa vadeli bütçe dengesini olumlu etkiler.

D) Likidite artış etkisi
E) Stagflasyonist etki
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20. 6 ay vadeli ve 1.000 TL bedelli devlet iç borçlanma
senedinin bugün 900 TL ödenip alınması durumunda
aşağıdaki senetlerden hangisinin alımı gerçekleşmiş
olur?

23. Aşağıdakilerin hangisinde bütçe ödeneklerinin
kullanılması sürecinde, harcama yetkililerinin geniş
takdir yetkisi vardır?
A) Torba bütçe sistemi

A) Sabit kuponlu senet

B) Klasik bütçe sistemi

B) Değişken kuponlu senet

C) Performans esaslı bütçe sistemi

C) İskontolu senet

D) Program bütçe sistemi

D) Fiyat endeksli senet

E) Sıfır tabanlı bütçe sistemi

E) Dövize endeksli senet

24. Bütçe denkliğinden tamamen vazgeçmeden
ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel duruma
göre bütçe açığı veya fazlası verilmesi gerektiğini
savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

21. Aşağıdakilerden hangisinin harcamalarındaki artış
kamu kesimi borçlanma gereğini artırırken merkezî
yönetim bütçe açığını etkilemez?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi

A) Devri bütçe teorisi

B) Sosyal Güvenlik Kurumu

B) Telafi edici bütçe görüşü

C) Millî Eğitim Bakanlığı

C) Millî bütçe teorisi

D) Sayıştay

D) Klasik bütçe sistemi

E) İçişleri Bakanlığı

E) Geleneksel bütçe teorisi

22. Aşağıdaki kaynakların hangisinden yapılan
borçlanma, ekonomi üzerinde daima genişletici bir
etki yaratır?
A) Özel kişiler
B) Ticari bankalar
C) Merkez Bankası
D) Sosyal güvenlik kurumları
E) Özel firmalar
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25. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'na göre harcama birimlerinde işlemlerin
gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile
mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollere
ne ad verilir?

28. Kamu harcama hukuku çerçevesinde mal ve hizmet
temini sürecine ilişkin,
I. ödeme emri belgesi düzenlenme,
II. harcama talimatı verme,
III. gerçekleştirme görevlisi iş ve işlemleri,
IV. muhasebe birimine gönderme

A) Dış denetim
B) İç denetim

işlemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Ön mali kontrol

A) I - II - III - IV

D) Sistem kontrolü

B) I - III - IV - II

E) Performans denetimi

C) II - I - III - IV
D) II - III - I - IV
E) IV - I - II - III
26. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti sunan bir
kamu kurumunun performans esaslı bütçelemede
kullanabileceği sonuç göstergelerinden biridir?
A) Hasta başına düşen yatak sayısı
29.

B) Ortalama hasta yatış günü
C) Aşılanan çocuk sayısı
D) Çocuk ölümlerindeki azalma oranı

I. Sergi ve panayır istisnası
II. Risturn istisnası
III. PTT acentaları kazanç istisnası
IV. Eğitim ve öğretim işletmeleri kazanç istisnası
Yukarıdakilerden hangileri 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu'nda düzenlenen istisnalardandır?

E) Sağlık hizmetinden yararlanan birey sayısı

A) I ve III

B) II ve III

D) I, II ve IV

C) II ve IV
E) I, III ve IV

27. Aşağıdaki dokümanlardan hangisi bütçe hazırlık
sürecinde yer almaz?
A) Orta vadeli program
B) Bütçe gerekçesi
C) Orta vadeli mali plan
D) Millî bütçe tahmin raporu
E) Faaliyet raporu
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30. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre,
gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının
devri karşılığında alınan tazminatlar aşağıdaki
kazanç veya iratlardan hangisinin kapsamına girer?

33. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre tek bir fiille
özel usulsüzlük kabahati ile birlikte vergi ziyaına da
neden olunması hâlinde aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
A) Özel usulsüzlük veya vergi ziyaı cezalarından en ağır
olanı kesilir.

A) Ticari kazanç
B) Gayrimenkul sermaye iradı

B) Vergi ziyaı cezasına ilave olarak özel usulsüzlük
cezasının dörtte biri kesilir.

C) Diğer kazanç ve iratlar

C) Sadece vergi ziyaı cezası kesilir.

D) Menkul sermaye iratları

D) Sadece özel usulsüzlük cezası kesilir.

E) Serbest meslek kazançları

E) Özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları ayrı ayrı kesilir.

31. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre
kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili
kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek
işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi
içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin
üç katını aşan kısmı aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

34. Aşağıdakilerden hangisi bir işletme adına kayıtlı
olmasına rağmen amortismana tabi tutulmaz?

A) Kontrol edilen yabancı kurum kazancı

A) Boş arazi

B) Bina

C) Bilgisayar

D) Kamyon
E) Cep telefonu

B) Transfer fiyatlandırması
C) Örtülü sermaye
D) Zarar mahsubu
E) Girişim sermayesi

32. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre zaman aşımı
süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen
vergilerde düzeltme zaman aşımı süresi, hatanın
yapıldığı tarihten başlayarak kaç yıldan az olamaz?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6
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35. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası amaçları
arasındaki çatışmalardan biri değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerdeki
gelir dağılımı eşitsizliklerinin temel kaynaklarından
biri değildir?

A) Enflasyonla mücadelede dolaylı vergilerin artırılmasının
gelir dağılımını bozması

A) Sermaye ve toprak gibi üretim faktörlerinin dağılımında
eşitsizliklerin olması

B) Borçlanmanın azaltılmasının ekonomik büyümeyi
frenlemesi

B) Eğitim olanakları konusunda eşitsizliklerin olması

C) Enflasyonla mücadele için sıkı maliye politikası
uygulanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması

C) Düşük gelir gruplarında nüfus artış oranının yüksek
olması

D) Durgunlukla mücadelede açık bütçe politikası ile kamu
harcamalarının finansmanı sonucunda özel yatırımların
dışlanması

D) Enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik
istikrarsızlıkların süreklilik arz etmesi
E) Yabancı sermaye yatırımlarının fazla olması ve emek
yoğun teknolojilerin kullanılması

E) Durgunlukla mücadele için uygulanan talep artırıcı
maliye politikalarının işsizliği azaltması

39. Mundell-Fleming modelinde tam sermaye
hareketliliği ve serbest döviz kuru varlığında,
genişletici maliye politikası uygulanması sonucu
meydana gelen ilk etki aşağıdakilerden hangisidir?

36. Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde bütçe
performansının daha iyi ölçülmesi amacıyla
hesaplanan ve faiz ödemelerinin parasal düzeltmesi
olarak kabul edilen bütçe açığı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yurt içi faiz oranı artar ve yerli para değer kazanır.

A) Operasyonel açık

B) Yurt içi faiz oranı düşer ve yerli para değer kazanır.

B) Birincil açık

C) Yurt içi faiz oranı değişmez ve yerli para değer
kaybeder.

C) Geleneksel bütçe açığı

D) Yurt içi faiz oranı artar ve yerli para değer kaybeder.

D) Kamu tasarruf açığı

E) Yurt içi faiz oranı düşer ve yerli para değer kaybeder.

E) Nominal açık

37. Aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılmasında
açık bütçe politikası kullanılabilir?
A) Enflasyon

B) Deflasyon

C) Stagflasyon

D) Revalüasyon
E) Slampflasyon
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40. Bir ekonomide maliye politikası işlemine gerek
duyulan zaman ile bu işlem için harekete geçme
kararı arasındaki gecikme aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?
A) Teşhise ilişkin gecikme
B) Yasal gecikme
C) Uygulamaya ilişkin gecikme
D) Etkilemeye ilişkin gecikme
E) Otomatik istikrar sağlamaya ilişkin gecikme
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