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2017-KPSS/AB-CÖS MALİYE

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Maliye Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Kişilerin bilgi yetersizlikleri, irrasyonel olmaları ya da
gelir düzeylerinin düşüklüğü dikkate alınarak devlet
tarafından sunulması uygun görülen mallar
aşağıdakilerden hangisidir?

Ortak mallar

Erdemli mallar

Yarı kamusal mallar

Kulüp malları

Tam kamusal mallar

Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal ve hizmetlerde
görülen bedavacılık davranışının özelliklerinden biri
değildir?

Bireylerin kamu mallarının finansmanına katılmada
gönüllü olmadıkları ve hiçbir katkıda bulunmadıkları
durumda ortaya çıkar.

Bireyler kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini
açıklamak istemezler.

Devletin, kamu mallarının arzı için herkesten vergi
toplaması bedavacılık problemini engeller.

Bedavacılık davranışının olduğu bir yapıda marjinal
dönüşüm oranı marjinal ikame oranına eşittir.

Bedavacılık davranışında "Yararlanan yararlandığı
ölçüde öder." prensibi geçerli değildir.

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi kamu sektörünün
ekonomiye müdahale nedenlerinden biri değildir?

Bilgi eksikliğinin giderilmesi

Kamusal malların sunumu

Dışsallıkların içselleştirilmesi

Aksak rekabetçi oluşumların engellenmesi

İş gücüne katılım oranının düşürülmesi

Rawlscı sosyal refah fonksiyonuna göre, toplumsal
refah aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Toplumda en iyi durumda olan kişinin refahına

Toplumda en kötü durumda olan kişinin refahına

Bireylerin refahlarının toplamına

Bireylerin refahlarının çarpımına 

Bireylerin ortalama refahına

 1982 Anayasası'nın 73. maddesinde yer alan “Vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü vergilemenin
aşağıdaki sınırlarından hangisiyle ilgilidir?

Hukuki Siyasi İktisadi 

Mali Psikolojik 

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Vergiyi ödeyen yükümlünün verginin geri
ödenmesini talep etme hakkına sahip olmaması
verginin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ifade
edilir?

Kesinlik Süreklilik Cebrîlik

Karşılıksızlık Yasallık

 Vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi
ortaya koyan Laffer Eğrisi'yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yüksek vergi oranları bireylerin çalışma arzusunu
azaltır.

Belirli bir noktadan sonra vergi oranlarındaki artış vergi
hasılatını azaltır.

Gelir vergisinin oranı %100 olduğunda vergi hasılatı
sıfır olur.

Vergi oranları arttıkça vergiden kurtulma çabaları da
artar.

Optimal vergi oranı aşıldığında verginin gelir etkisi
ikame etkisinden fazla olur.

 Bir malın tüketicisinden maktu vergi alındığında
tüketici fiyatı 4 TL artmış, üretici fiyatı 6 TL azalmış
ve denge miktarı 100 birim azalarak 500 birim olarak
gerçekleşmişse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Maktu vergi birim başına 10 TL’dir.

Tüketicinin ödediği vergi 2000 TL’dir.

Arz esnekliği, talep esnekliğinden küçüktür.

Üreticinin ödediği vergi 3300 TL’dir.

Toplam vergi hasılatı 5000 TL’dir.

6.

A) B) C)

D) E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi vergilendirmede fayda
yaklaşımına yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

Vergi belirli bir hizmetin karşılığı değildir.

Kamu hizmetlerinden sağlanan faydanın ölçülebilirliği
oldukça zordur.

Bireyler kamusal malların talebinde asimetrik bilgiye
sahiptir. 

Ödenen vergi ile alınan hizmet arasında bağlantı
kurmak zordur. 

Geliri olan herkes vergi ödemek zorundadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi tek aşamalı vergi türüne
örnek gösterilemez?

İstihsal vergisi

Toptan satış vergisi

Yayılı muamele vergisi

Perakende satış vergisi

İthalat muamele vergisi

 Kamu harcamalarının artışını sektörler arası
verimlilik farkına dayandıran yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

Peacock yaklaşımı

Wagner yaklaşımı

Buchanan yaklaşımı

Baumol yaklaşımı

Rostow yaklaşımı

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Aşağıdakilerden hangisi, maliye literatüründe “Kamu
Harcamalarının Artışı Kanunu” diye nitelendirilen
görüşü ortaya atan Adolf Wagner’e göre, kamu
harcamalarının her yıl millî gelirdeki artış oranından
daha fazla artmasına yol açan nedenlerden biri
değildir?

Sanayileşme

Sosyal gelişmeler

Altyapının geliştirilmesi

Hızlı kentleşme

Savunma harcamalarındaki artış

Kapalı bir ekonomide reel kamu harcamalarındaki
artışın talep üzerinde oluşturduğu çarpan etkisinin
değeri aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
(c: marjinal tüketim eğilimi)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

Kamu harcamalarının ekonomik etkileriyle ilgili
 aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cari harcamaların kısılması, enflasyonla mücadelede
etkin bir araçtır.

Yatırım harcamalarının kısılması, kısa dönemde fiyatlar
genel seviyesinin düşmesini sağlar.

Deflasyon döneminde yapılan kamu harcamaları,
toplam talebi azaltır.

Enflasyonist ortamda özellikle hanelerin harcanabilir
gelirini etkileyen transfer harcamalarının kısılması,
enflasyon oranının düşürülmesine yardımcı olur.

Deflasyonist ortamda özellikle hanelerin harcanabilir
gelirini etkileyen transfer harcamalarının artması,
ekonomi üzerinde genişletici etkiye sahiptir.

 Aşağıdakilerden hangisi gerçek kamu harcamasıdır?

Emeklilere ödenen aylıklar

İşsizlere ödenen yardımlar

Devletin borç faizi ödemeleri

Öğrencilere ödenen burslar

Personele ödenen maaşlar

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Devletin yeni yaptıracağı bir havalimanı için
danışmanlık firmasına etüt ve fizibilite raporu
hazırlatması ve ödemede bulunması durumunda
ortaya çıkan harcama aşağıdakilerden hangisine
örnektir?

Yatırım harcamaları

Sermaye transferi

Transfer harcamaları

Kalkınma carileri

Diğer cariler

Devletin bir vadeye bağlamadığı, borçlunun sadece
faizi ödemek zorunda olup anapara ödeme zamanını
seçmede serbest olduğu uzun vadeli borç çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?

Süresiz istikraz

Hazine kefaletini haiz bono

Hazine bonosu

Dış dalgalı borç

Süreli istikraz

Konsolidasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Gönüllü ya da zorunlu olarak uygulanabilir.

Vadesi gelmiş borç senetlerinin vadeleri uzatılır.

Kamuya olan güveni zedeler.

Borç yükünü artırır.

Durgunlukla mücadelede kullanılır.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığına
verilen görevler arasında sayılamaz?

Nakit ve borç yönetimini yürütmek

Orta vadeli programı hazırlamak

Devlete verilen kefalet, taviz, garanti ve ikrazata ilişkin
işlemleri yapmak

Her türlü iç ve dış borçlanmaları yapmak

Devlete ait para ve kıymetli madenleri muhafaza etmek

 Bir ülkenin belirli bir dönemdeki toplam borç
stokunun, o dönemdeki gayrisafi yurt içi hasılasına
oranı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Borç yükü Borç yönetimi Borç servisi

Borçlanma Borç swapı

 Aşağıdakilerden hangisi devletin iç borçlanmaya
başvurma nedenlerinden biri değildir?

Mevcut vergilerin oranlarının artırılması veya yeni
vergiler konmasının ekonomik, teknik ve siyasi
bakımdan mümkün olmaması 

Devletin gelir ve giderleri arasında zaman yönünden
ortaya çıkan dengesizliklerin giderilmesi

Ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıklarla mücadelede
mali araç olarak kullanılması 

Vadesi gelen iç borçları ödeme olanağının
bulunmaması durumunda eski borçların ödenmesi
amacıyla yeniden iç borçlanmaya başvurulması 

Ülkede sermaye yetersizliğinin aşılması ve dış
ödemelerin finanse edilmesi 

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A) B) C)

D) E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Tahvil bedelinin vadesi geldiğinde istikrarlı bir
yabancı para cinsinden hesaplanarak ödenmesi
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Altın garantisi

Kambiyo garantisi

Fiyat endeksleri garantisi

Konversiyon yapılmayacağı garantisi

Tahvil değerinin piyasada düşmesini önleme garantisi

I. Genel bütçeli idareler

II. Özel bütçeli idareler

III. Mahallî idareler

IV. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

V. Sosyal güvenlik kurumları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri 
merkezî yönetim bütçesi kapsamında yer alır?

I ve II I, II ve III

I, II ve IV III, IV ve V

I, II, III ve IV

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

 Merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının
hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak
ilkeleri, standart ve hesaplama ölçütlerini tespit
etmek ve kamu idareleri arasında koordinasyonu
sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Yüksek Planlama Kurulu

Ekonomik Koordinasyon Kurulu

Türkiye'de bütçe dışı fonlar, aşağıda birlikte verilen
bütçe ilkelerinden hangisine aykırı bir uygulama
olarak karşımıza çıkmaktadır?

Genellik ve samimiyet 

Genellik ve bütçe denkliği

Birlik ve samimiyet 

Genellik ve birlik 

Yıllık olma ve açıklık

 Aşağıdakilerden hangisi harcama sürecinin
başlangıcı olan harcama talimatının bir unsuru
değildir?

Hizmet gerekçesi

İşin konusu ve tutarı

İşin süresi

İşin kullanılabilir ödeneği

Ödeme zamanı

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdakilerden hangisi  Türkiye'de bütçe
hesaplarının kapatılmasında uygulanan 
jestiyon usulünün istisnalarından biri değildir?

Yedek ödenek

Mahsup işlemleri

Bütçe emaneti

Avansın kapatılması

Kredinin kapatılması

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile uygulamasına geçilen yeni bütçe sürecinde,
merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenen
dokümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

Yıllık ekonomik rapor

Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzer
uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli

Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe
tahminleri

Stratejik planlar

Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre, ikmalen ve
re'sen tarh edilen vergiler aşağıdakilerden hangisiyle
ilgililere tebliğ edilir?

İhbarname Tahakkuk fişi

Yoklama fişi Düzeltme fişi

Tekalif cetveli

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A) B)

C) D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu'na tabi değildir?

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Emlak vergisi

Katma değer vergisi

Gümrük vergisi

A'nın vadesinde ödemediği vergi için zaman aşımı süresi
01.01.2014 tarihinde başlamış olup kendisine bu vergiyle
ilgili 05.05.2015 tarihinde ödeme emri tebliğ edilmiştir.

Buna göre zaman aşımı süresi ne zaman sona erer?

31.12.2018

05.05.2019

31.12.2019

05.05.2020

31.12.2020

 Birinci sınıf tacirin satış yapmasına rağmen henüz
tahsil etmediği hasılattan doğan geliri için vergi
ödemek zorunda olması aşağıdaki ilkelerden
hangisinin bir sonucudur?

Ödeme gücü ilkesi

Tahsil ilkesi

Tahakkuk ilkesi

Yasallık ilkesi

Safi hazine ilkesi

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
6

ÖSYM



2017-KPSS/AB-CÖS

 Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay
bakımından su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma 
ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar ne tür işlemdir?

Hizmet işlemidir.

Mal teslimidir.

Hizmet sayılan hâllerden biridir.

Teslim sayılan hâllerden biridir.

Hem mal teslimi hem hizmet işlemidir.

 Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi
değildir?

Anonim şirket

Limited şirket

Kooperatif

Dernek

İktisadi kamu kuruluşu

Birincil açık  5 milyar TL

Nominal faiz ödemeleri 15 milyar TL

Reel faiz ödemeleri  5 milyar TL

Vergi gelirleri 110 milyar  TL

Vergi dışı gelirler  30 milyar TL

 Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre, bütçe
performansının ölçülmesinde kullanılan 
operasyonel açık düzeyi kaç milyar TL’dir?

5 10 20 45 140 

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A) B) C) D) E)

 Aşağıdaki politikalardan hangisi durgunlukla
mücadelede etkili değildir?

Cari harcamaların artırılması

Yatırım harcamalarının artırılması

Vergi istisnalarının kapsamının daraltılması

Harcamalar üzerinden alınan vergilerin oranında
indirim yapılması

Sosyal transfer harcamalarının artırılması

 İşsizlik sigortası ödemeleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

Ekonominin daralma döneminde düşme eğilimi
gösterir.

Otomatik stabilizatör özelliği taşımaz.

Sosyal devlet anlayışı ile uyuşmaz.

Ekonominin genişleme döneminde düşme eğilimi
gösterir.

Ekonomik istikrara katkısı yoktur.

Mali sürüklenme gözlemlenen bir ekonomiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tam istihdam bütçe fazlası artış gösterir.

Ekonomi aşırı ölçüde istikrar kazanır.

Toplam talep giderek azalır.

Vergi hasılatları artış gösterir.

İradi maliye politikası uygulanmaktadır.

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Bir ülke, ithalatı ikame edecek bir sanayileşme
programı uygulamaya karar vermişse aşağıdaki
maliye politikalarından hangisi bu amaca 
hizmet etmez?

İçeride üretilen sanayi mallarının ithalatı üzerine
yüksek ithalat vergileri koymak

Sanayi kârı üzerinden alınan vergileri düşük tutmak

İçeride üretilmeyen ithal ara ve yatırım malları üzerine
yüksek ithalat vergileri koymak

Maliye politikasını diğer sektörlerden sanayiye kaynak
aktaracak şekilde ayarlamak

Sanayi kesimine teşvik vermek

Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur söz konusu
olduğunda maliye politikasının etkisiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Maliye politikası tam etkindir.

Maliye politikası kısmen etkindir.

Maliye politikası hiç etkin değildir.

Maliye politikası para politikasına göre daha etkindir.

Kısmi dışlama yaşanmaktadır.

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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MALİYE

1.   B
2.   D
3.   E
4.   B
5.   A
6.   A
7.   E
8.   D
9.   E

10.   C
11.   D
12.   E
13.   E
14.   C
15.   E
16.   A
17.   A
18.   E
19.   B
20.   A
21.   E
22.   B
23.   C
24.   C
25.   D
26.   E
27.   A
28.   D
29.   A
30.   E
31.   E
32.   C
33.   B
34.   D
35.   B
36.   C
37.   D
38.   E
39.   C
40.   C
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