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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi 
Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 
dakikadır (3,5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

Beş yüz üye ile toplanan TBMM Genel Kurulunda
Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapılacaktır.

1982 Anayasası’na göre, bir adayın ilk oylamada
seçilebilmesi için aranan çoğunluk aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B) C) D) E)139 251 276 330 367

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili
hükümlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Meclis, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye
tam sayısının en az üçte biri ile toplanır.

Meclisin, kapalı oturum yapabilmesi mümkündür.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclisin katılamadıkları
oturumlarında kendileri yerine oy kullanmak üzere
herhangi bir milletvekiline yetki verebilirler.

Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil
yapabilir.

Meclis, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden
toplanır.

1.

2.

1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik
teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Kurul; yirmi yedi asıl üyeden oluşur, yedek üyelik
yoktur.

Süresi biten Kurul üyelerinin yeniden seçilebilmeleri
mümkündür.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir.

Kurul, üç daire hâlinde çalışır.

1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa
seçim yapılır.

Başkan seçimi gizli oyla yapılır.

Siyasi parti grupları Başkanlık için aday
gösteremezler.

Başkan, bizzat yönetmediği oturumlarda oy
kullanabilir.

Başkan, üyesi olduğu siyasi partinin Meclis içindeki
veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediyenin
taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Belediye başkanı Belediye meclisi

Belediye encümeni Kaymakam

Vali

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Mahallî idareler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.

Bakanlar Kurulunun izni ile aralarında birlik
kurabilirler.

Merkezî idare tarafından üzerlerinde idari vesayet
denetimi uygulanır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre, özel bütçeye tabi idareler arasında
yer alırlar.

Karar organları seçimle işbaşına gelir.

Aşağıdakilerden hangisi, idari kolluğun görev alanı
içine girmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kara yolu üzerinde trafik denetimi yapmak

Kuduz hastalığı görülen bir yerleşim yerini
karantinaya almak

Ölümlü trafik kazası sonrası gerekli işlemleri yapmak

Ormandan kaçak ağaç kesilmesini önlemek için
denetim yapmak

Maç öncesi stadyuma girenlerin üstlerini aramak

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, dilekçeler
aşağıdakilerden hangisine verilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

İdare mahkemesi başkanlıkları

Vergi mahkemesi başkanlıkları

Asliye hukuk hâkimlikleri

Yurt dışında, Türk konsoloslukları

Noterler

6.

7.

8.

İdari yargıda duruşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Duruşmalar kural olarak alenidir.

Duruşma talebi mutlaka dava dilekçesi ile yapılır.

Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir.

Kanun yollarında da duruşma yapılması
mümkündür.

Duruşmaları başkan yönetir.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay 2. Dairesinin
verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz
nereye yapılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Danıştay 1. Dairesi

Danıştay 3. Dairesi

Danıştay Genel Kurulu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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I. Kanunilik ilkesi hem ceza hem de güvenlik
tedbirleri için geçerlidir.

II. İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza
konulamamasına karşılık hangi fiilin suç
oluşturacağına ilişkin, kanunun kapsam ve
koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün
içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ile
de doldurulabilir.

III. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin
uygulanmasında kıyas yapılamaz.

IV. İşlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç
sayılan ancak daha sonra yürürlüğe giren kanuna
göre suç olmaktan çıkarılan fiilden dolayı verilen
cezanın infaz edilmemesi failin talebine bağlıdır.

Suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III I ve IV

II ve III III ve IV

Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmında yer
alan zorunluluk hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Zorunluluk hâli, bir tehlikeden kurtulmak için işlenen
fiiller bakımından söz konusu olur.

Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiille korunmak
istenen değer, feda edilen değerle en azından eşit
olmalı veya ondan daha üstün olmalıdır.

Üçüncü kişinin hakkına yönelik tehlikeyi bertaraf
etmek amacıyla işlenen fiiller bakımından da
zorunluluk hâli kabul edilmiştir.

Zorunluluk hâlinden bahsedilebilmesi için tehlikeden
başka suretle korunma imkânı bulunmamalıdır.

Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiil, her
hâlükârda tehlikeye sebebiyet veren kişiye yönelik
olmalıdır.

11.

12.

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini
oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça ne ad
verilir?

A) B)

C) D)

E)

Bileşik suç Zincirleme suç

Özgü suç İhmalî suç

Seçimlik hareketli suç

Duruşmanın kanunda belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak yapılıp yapılmadığının ancak duruşma
tutanağıyla ispat edilebilmesi, hangi ceza
muhakemesi ilkesinin bir istisnasını
oluşturmaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Sözlülük Doğrudan doğruyalık

Delil serbestîsi Açıklık

Resen araştırma

Ahmet; iş adamı Bahri’yi, yakınlarından fidye alabilmek
amacıyla Ankara’dan kaçırarak İzmir’e götürür. İzmir’de
birkaç gün geçirdikten sonra Bahri’yi bu kez İstanbul’a
götürür. İstanbul’da kolluk kuvvetlerinin yaptığı bir
operasyonla Bahri kurtarılır.

Söz konusu olayda, Ahmet’in işlemiş olduğu “kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma” suçu açısından hangi il
veya iller mahkemesi yetkilidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ankara

İzmir

İstanbul veya Ankara

İstanbul

İstanbul veya İzmir

13.

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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I. İletişimin kayda alınması

II. Şirket yönetimi için kayyım tayin edilmesi

III. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi

IV. Kiralık kasa mevcutlarına el konulması

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre
yukarıdaki koruma tedbirlerinden hangilerine, her
hâlükârda hâkim veya mahkeme tarafından karar
verilir?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III I ve IV

II ve III II ve IV

Ölüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ölüm, bir hukuki olay niteliği taşır.

Ölüm ile birlikte, ölenin cesedi kendiliğinden eşya
niteliği kazanır.

Ölüm ile birlikte, evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

Ölüm ile birlikte, ölenin çocukları üzerindeki velâyet
hakkı kendiliğinden sona erer.

Ölüm ile birlikte, ölenin bütün hak ve borçları bir kül
(bütün) hâlinde kendiliğinden külli halef olan
mirasçılarına geçer.

Ünlü yazarlarımızdan Cevat Şakir Kabaağaçlı, yazdığı
eserlerde “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanmıştır.

Buna göre, “Halikarnas Balıkçısı” ifadesinin hukuki
niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Ticaret unvanı Soyadı

Müstear (takma) ad Lakap

Öz ad

16.

17.

18.

Terk sebebiyle boşanma davası açılması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Terk fiilinin, ortak hayata son verecek şekilde
gerçekleşmesi gerekir.

Terk fiilinin, haklı bir sebebe dayanmaması gerekir.

Terk sebebiyle ayrı yaşamanın, en az altı ay sürmüş
ve devam etmekte olması gerekir.

Terk edilen eşin, en erken terk olayını izleyen
üçüncü ayın sonunda hâkime başvurarak terk eden
eşe ihtarda bulunması gerekir.

Terk, mutlak boşanma sebebi olduğundan boşanma
davasında hâkim ortak hayatın çekilmez hâle gelip
gelmediğini araştırmayacaktır.

Ahmet, yeni aldığı spor arabayla hız denemesi yaparken
aracın kontrolünü kaybederek kaza yapmış ve bu kaza
sonrasında hayatını kaybetmiştir. Geride annesi Firuze,
oğlu Barış, karısı Gülfem ve kız kardeşi Şermin
kalmıştır. Ahmet’in net terekesi, 320.000 TL tutarındaki
nakitten oluşmaktadır ve ölüme bağlı herhangi bir
tasarrufta da bulunmamıştır.

Buna göre; Ahmet’in mirasçıları, mirasçılarının yasal
miras payları ve saklı payları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Şermin’in miras payı 160.000 TL’dir.

Firuze ve Gülfem mirastan seksener bin TL
alacaklardır, Barış ise kalan 160.000 TL’nin sahibi
olacaktır.

Şermin’in saklı payı 40.000 TL’dir.

Barış 240.000 TL, Gülfem ise 80.000 TL yasal miras
payına sahiptir; Firuze ve Şermin mirasçı olamazlar.

Barış'ın saklı payı 120.000 TL, Gülfem’in saklı payı
ise 40.000 TL’dir.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Bir eşyanın parçaları bütününden ayrılıp ayrı bir varlık
teşkil etmedikçe ayrı bir ayni hak konusu olamazlar.

Bu önermenin temel sebebi, ayni haklara egemen
olan ilkelerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belirlilik

Açıklık

Güvenin korunması

Sınırlı sayı ve tipe bağlılık

Hak düşürücü süre ve zaman aşımı işlememesi

Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin
sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin
sorumluluğu, kusursuz sorumluluk türlerinden biridir.

Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin
sorumluluğunun söz konusu olması için tapu sicilinin
tutulmasından doğan bir zararın bulunması gerekir.

Tapu sicilindeki yanlış kaydı düzelttirmek için dava
açma imkânı olduğu sürece bu kaydın düzeltilmesi
için yapılan giderler haricinde devletin
sorumluluğuna gidilemez.

Devletin sorumluluğunun doğması için tapu sicilinin
tutulmasında hukuka aykırılık olması gerekir.

Gerekli kaydın yapılmasının ihmal edilmesi, tapu
sicilinin tutulması anlamına gelmediğinden devletin
sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

21.

22.

Taraflar aksine bir anlaşma yapmadığı takdirde para
borcunun ifa yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Alacaklının, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa
edilmelidir.

Alacaklının, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim
yerinde ifa edilmelidir.

Borçlunun, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim
yerinde ifa edilmelidir.

Borçlunun, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa
edilmelidir.

Sözleşmenin kurulması zamanında para nerede
bulunuyorsa orada ifa edilmelidir.

Bir borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak borçlanılan
edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini
kabul etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İfanın edime uygun olması ilkesine aykırı
olacağından bu yönde bir anlaşma yapılması
mümkün değildir.

Kanun gereği, ifanın alacaklıdan başkasına
yapılması mecburiyeti doğmuştur.

İfa yerini tutan edim söz konusudur.

Aliud (yanlış ifa) söz konusudur.

İfaya yönelik edim söz konusudur.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi bakımından
kanunda öngörülen geçerlilik şekli, adi yazılı
şekildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Motorlu taşıt araçlarına ait satış sözleşmesi

Ön alım sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi

Taşınmaz satış sözleşmesi

Miras sözleşmesi

Salim ve Gökhan, 14 Ekim 2012 Pazar günü bir
sözleşme yaparak borcun yarım ay sonra ifa edilmesini
kararlaştırmışlardır. İfa günü ile ilgili başka bir husus
kararlaştırılmamıştır.

Buna göre, borcun ifa günü aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

26 Ekim 2012 Cuma

27 Ekim 2012 Cumartesi

28 Ekim 2012 Pazar

29 Ekim 2012 Pazartesi

30 Ekim 2012 Salı

Aslı, vekâlet sözleşmesini Avukat Erkan ile kurmak
isterken Avukat Erhan ile kurmuştur.

Buna göre, yukarıdaki olayın hukuki niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sözleşmenin niteliğinde yanılma

Aldatma

Sözleşmenin konusunda yanılma

Karşı tarafın kimliğinde yanılma

Korkutma

25.

26.

27.

Aşağıdaki kusursuz sorumluluk türlerinden hangisi,
tehlike ilkesine dayanmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Motorlu taşıt aracı işletenin sorumluluğu

Hayvan bulunduranın sorumluluğu

Ev başkanının sorumluluğu

Adam çalıştıranın sorumluluğu

Taşınmaz malikinin sorumluluğu

Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi, tacirler arasında diğer tarafı temerrüde
düşürmeye ilişkin ihtarın yapılabileceği vasıtalardan
biri olarak sayılmamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Noter aracılığıyla ihtar

Taahhütlü mektupla ihtar

Telgrafla ihtar

Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik
posta sistemi vasıtasıyla ihtar

İadeli taahhütlü mektupla ihtar

I. (A) Anonim Şirketi ile akdettiği ticari kredi (ödünç)
sözleşmesi

II. (B) Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ile
akdettiği tüketici kredisi sözleşmesi

III. Öğretmen (C) ile akdettiği cari hesap sözleşmesi

Bir banka, yukarıdaki sözleşmelerden hangilerini
akdederken bileşik faiz şartı koyabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Aşağıdaki sermaye unsurlarından hangisi, anonim
şirkete sermaye payı olarak konulabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Marka

Hizmet edimleri

Kişisel emek

Ticari itibar

Vadesi gelmemiş alacaklar

I. Anonim şirketin alacaklıları, şirketin borçları için
pay sahiplerinin şahsi mal varlıklarına
başvurabilirler.

II. Anonim şirket, tüzel kişiliği haiz bir şirket türüdür.

III. Anonim şirket, sadece gerçek kişiler tarafından
kurulabilir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketler ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bonoda asıl borçlu keşideci olup hamil vadeyi
geçirmiş olsa bile zaman aşımı süresi içinde
keşideciye başvurabilir.

Bonoda kabul yoktur.

Bono, beyaz ciroyla devredilemez.

Senet metninde vadenin bulunmaması, bononun
geçerliliğini etkilemez.

Bono, hamile yazılı olarak düzenlenemez.

31.

32.

33.

Ciro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Senedin ön yüzüne muhatap ve keşideci dışındaki
kişilerce herhangi bir açıklama yapılmadan atılan
imza, ciro hükmündedir.

Cironun kimin lehine yapıldığı açıkça gösterilmişse
buna “beyaz ciro” denir.

Poliçenin, muhataba cirosu batıldır.

Poliçenin içerdiği tüm hakları ciro edilene devretmek
amacıyla yapılan ciroya, “rehin cirosu” denir.

Gecikmiş bir ciro, alacağın temliki hükmündedir.

I. İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bir
belgedir.

II. Alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde borçluya karşı
takip yapılması hâlinde ödeme emri tebliğine
gerek yoktur.

III. Hacze iştirak imkânı verir.

IV. Alacaklıya, iptal davası açma imkânı vermez.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, kesin aciz belgesi ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve IV II ve III

II ve IV III ve IV

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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I. Borçlu ile alacaklının, borcun taksitlendirilmesi için
icra dairesinde yapacakları on yılı aşmayan
sözleşmenin devamı süresince

II. İstihkak davası sırasında

III. Satış talebinin alacaklı tarafından geri alınması
durumunda

İcra ve İflas Kanunu’na göre, yukarıdaki hâllerin
hangilerinde satış isteme süreleri işlemez?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

İcra ve İflas Kanunu’na göre, dava açılmadan veya
takibe başlanmadan önce alınan bir ihtiyati haciz
kararı ile ilgili “infaz isteme” ve “tamamlayıcı merasim
olarak takip talebinde bulunma veya dava açma”
süreleri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

10 gün – 7 gün

7 gün – 2 hafta

7 gün – 10 gün

10 gün – 2 hafta

2 hafta – 7 gün

İcra ve İflas Kanunu’na göre icra inkâr tazminatı,
alacağın yüzde kaçından aşağı olamaz?

A) B) C) D) E)10 20 30 40 50

36.

37.

38.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, kambiyo senetlerine
özgü iflas yoluyla takipte gönderilen ödeme emrinin
içeriğinde yer alan hususlarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Takibin dayanağı olan kambiyo senedindeki imza
borçluya ait değilse bunun açıkça beş gün içinde
icra mahkemesine bildirilmesi ihtarı, ödeme emrine
yazılır.

Faizli alacaklarda, faizin miktarı ve işlemeye
başladığı gün ödeme emrine yazılır.

Alacağın Türk parasıyla tutarı, ödeme emrine yazılır.

Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet
edilmediği takdirde alacaklının, ticaret
mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği
ihtarı, ödeme emrine yazılır.

Alacak, yabancı para alacağı ise alacağın hangi
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, ödeme
emrine yazılır.

I. Adi tasfiye usulünde iflas idaresinin seçilmesi

II. Müflise karşı iflas kararından önce başlamış olan
haciz yoluyla takiplerin düşmesi

III. İkinci alacaklılar toplantısı

Yukarıdakilerden hangileri, iflas kararı
kesinleşmeden yapılamaz?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

39.

40.

HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.8
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

“Normal” ya da “doğal” faiz oranı ile “banka” ya da
“piyasa” faiz oranı arasındaki farkın iktisadi
dalgalanmalara yol açtığını ileri süren iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

David Ricardo Joseph Schumpeter

Knut Wicksell Philip Wicksteed

Irving Fisher

Aşağıdakilerden hangisi, Klasik İktisadi Düşünce
Okulu’nun temel kabullerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Para bir servet biçimidir.

Para her zaman yansızdır.

Her arz, kendi talebini yaratır.

Ekonomi, her zaman tam istihdamdadır.

İktisadi analizin temel zaman birimi, uzun dönemdir.

A ve B malları ikame, A ve C malları ise tamamlayıcı
mallardır.

A malının fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?

A)

B)

C)

D)

E)

A malının talep eğrisi sola kayar.

B malının talep eğrisi sağa kayar ve fiyatı yükselir.

B malının talep eğrisi kaymaz ama fiyatı yükselir.

C malının talep eğrisi sağa kayar ve fiyatı yükselir.

C malının talep eğrisi kaymaz ama fiyatı yükselir.

1.

2.

3.

İki mal tüketen A ve B tüketicilerinden A’nın farksızlık
eğrileri orijine göre içbükey, B’nin farksızlık eğrileri
orijine göre kesin dışbükeydir.

Her iki tüketici de (2,4) ve (4,2) mal sepetlerinden
onar birim fayda elde ediyorsa (3,3) mal sepetinden
elde ettikleri fayda düzeyi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A B

A)

B)

C)

D)

E)

12               8    

  8             12    

12             10    

  8             10    

12             12

I. Normal maldır.

II. Giffen maldır.

III. Düşük maldır.

Gelir ve ikame etkileri aynı yönde olan bir mal için
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Yalnız X ve Y mallarını tüketen bir tüketicinin bütçe
doğrusu, X malının fiyatının artması ve Y malının
fiyatının düşmesi sonucu önceki konumuna göre
nasıl değişir? (X malı yatay eksende, Y malı dikey
eksende bulunmaktadır.)

A)

B)

C)

D)

E)

Paralel olarak sağa kayar.

Paralel olarak sola kayar.

Daha dik olur.

Daha yatık olur.

Konumu değişmez.

Eşürün eğrilerinin belli bir girdi düzeyindeki eğimi
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Marjinal teknik ikame oranına

Azalan verimler kanununa

Marjinal ürüne

İkame esnekliğine

Üretim esnekliğine

Yalnız emek girdisi kullanarak  üretim

fonksiyonuna göre üretim yapan bir firmanın girdi
fiyatı 2 TL ve çıktı fiyatı 16 TL iken en yüksek kârı
elde etmek için ne kadar çıktı üretmesi gerekir?
(L, emek miktarı)

A) B) C) D) E)0 2 4 6 16

6.

7.

8.

Tam rekabet piyasasında endüstrinin kısa ve uzun
dönem arz eğrileri doğrusal ise bu eğriler
karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa dönem arz eğrisi hem daha dik hem de daha
esnektir.

Kısa dönem arz eğrisi daha dik, uzun dönem arz
eğrisi ise daha esnektir.

Kısa dönem arz eğrisi hem daha yatık hem de daha
esnektir.

Kısa dönem arz eğrisi daha yatık, uzun dönem arz
eğrisi ise daha esnektir.

Kısa ve uzun dönemde arz esnekliği aynıdır.

Ürettiği malın fiyatı P olduğunda piyasa talep eğrisi
Q = 24 – 2P olan bir monopolün maliyet fonksiyonu

TC = 3 + Q2 ise kârını en yükseğe çıkardığı zaman
marjinal hasılatı nedir?

A) B) C) D) E)4 8 12 16 14

Firmaların karşı karşıya olduğu talep eğrisinin bir
noktada kırıldığını ve o noktada dirsekli olduğunu
varsayan oligopol modeli aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Edgeworth Cournot Bertrand

Stackelberg Sweezy

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Bir ülke P1 dünya fiyatından serbest ithalat

yapmakta iken ithalatın tümüyle yasaklandığı bir
durumda bu yasağın neden olacağı dara kaybı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

A+B+C+D+E+F A+B+C+D+E

F+C+D E+F

F

Bir mal piyasasında fiyat P TL iken talebi Qd(P) = 24 – P
ve arzı Qs(P) = 2P fonksiyonları göstermektedir.

Hükûmet bu mal için 6 TL fiyat tavanı uygularsa
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A)

B)

C)

D)

E)

2 birim arz fazlası olur.

6 birim arz fazlası olur.

Arz talebe eşit olur.

2 birim talep fazlası olur.

6 birim talep fazlası olur.

12.

13.

Ücret artışının ikame etkisi gelir etkisinden daha
küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Emek arz eğrisi pozitif eğimlidir.

Emek arz eğrisi negatif eğimlidir.

Emek talep eğrisi pozitif eğimlidir.

Emek talep eğrisi negatif eğimlidir.

Emek arzı, emek talebinden daha büyüktür.

Sadece A ve B malları üretilen bir ekonomide 2010 ve
2011 yıllarındaki fiyatlar ve üretim miktarları aşağıdaki
tabloda verilmiştir:

2010 2011
Üretim
miktarı

Fiyat Üretim
miktarı

Fiyat

A 200 10 150 20
B 100 50 120 40

Buna göre;

I. 2011 yılında nominal GSYH artmıştır.

II. 2011 yılında reel GSYH artmıştır.

III. 2011 yılı GSYH deflatörü 1'den büyüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (2010, baz yıldır.)

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi bir stok değişkendir?

A) B)

C) D)

E)

Gelir Harcama

Sermaye miktarı Yatırım

Bütçe açığı

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Aşağıdakilerden hangisi, mal ve para piyasasının
eşanlı dengede olduğu fiyat düzeyi-hasıla
bileşimlerini gösterir?

A) B)

C) D)

E)

Toplam arz eğrisi IS eğrisi

LM eğrisi Taylor Kuralı eğrisi

Toplam talep eğrisi

Denk bütçe çoğaltanının tanımı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Devlet bütçesinde gelirleri ve giderleri aynı oranda
artıran özel yatırım harcamalarının gayrisafi yurt içi
hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.

Devlet bütçesinde gelirler ve giderler sabitken
otonom tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi
hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.

Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri
artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren
çoğaltandır.

Devlet bütçesinde gelir ve giderleri aynı miktarda
artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren
çoğaltandır.

Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri
artırmanın dış ticaret dengesine etkisini gösteren
çoğaltandır.

17.

18.

Etkin ücretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden
yüksek olup işsizlik oranının artmasına neden
olurlar.

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden
yüksek olup işsizlik oranının azalmasına neden
olurlar.

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyine eşit
olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar.

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden
düşük olup işsizlik oranının artmasına neden olurlar.

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden
düşük olup işsizlik oranının azalmasına neden
olurlar.

Kısa dönemde fiyatların yapışkan olduğu durumda,
nominal para arzındaki artış aşağıdakilerden
hangisine yol açar?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel para arzı düşer.

Fiyatlar genel düzeyi düşer.

Üretim düzeyi artar.

İşsizlik oranı artar.

Nominal faiz oranı yükselir.

Sermayenin marjinal etkinliği ve faiz oranı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her
zaman büyüktür.

Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her
zaman küçüktür.

Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranına her
zaman eşittir.

Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından büyük
ise yatırım yapmak kârlıdır.

Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından küçük
ise yatırım yapmak kârlıdır.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Beklenen enflasyon oranının % 9, beklenmeyen
enflasyon oranının % 1 olduğu bir ekonomide
gerçekleşen reel faiz oranı % 2 olduğuna göre,
nominal faiz oranı % kaçtır?

A) B) C) D) E)3 7 8 11 12

İktisat politikasını yönetenlerin, politika sonuçlarını
tahmin ederken kişilerin bekleyişlerinin
değişmeyeceğini varsayan modelleri kullanmasına
yönelik yapılan eleştiriye ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Lucas Kritiği İmkânsız Üçlü

Ockham’ın Usturası Leontief Paradoksu

Terkip Hatası

Stokları beklemediği biçimde artan bir firma
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Planlanan yatırımı artmıştır.

Planlanan yatırımı azalmıştır.

Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırıma eşittir.

Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan küçüktür.

Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan büyüktür.

22.

23.

24.

Aşağıdakilerden hangisi, tahvil talep eğrisinin sağa
kaymasına yol açar?
(Tahvil fiyatları dikey eksende yer almaktadır.)

A)

B)

C)

D)

E)

Servetin azalması

Beklenen faiz oranının artması

Beklenen enflasyon oranının artması

Diğer varlıklara göre tahvilin likiditesinin artması

Diğer varlıklara göre tahvilin risklilik derecesinin
artması

Aşağıdakilerden hangisi, ticari banka bilançolarının
aktifinde yer alırken TCMB analitik bilançosunun
pasifinde yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ticari bankaların zorunlu rezervleri

Ticari bankaların verdiği tüketici kredileri

TCMB’nin verdiği reeskont kredileri

Ticari bankaların sahip olduğu devlet iç borçlanma
senetleri

Ticari bankaların aldığı sendikasyon kredileri

Paranın kullanılmadığı, malların mallarla değiştirildiği bir
takas ekonomisinde 20 tane mal vardır.

Buna göre, bu ekonomideki göreli fiyat sayısı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) B) C) D) E)19 20 45 190 450

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Bir yatırımcı, nominal değeri 1.000 TL olan bir yıl vadeli
iskontolu bir tahvili 800 TL’ye satın almıştır.

Buna göre, bu tahvil için vadeye kadar verim           
% kaçtır?

A) B) C) D) E)4 14 25 40 50

A ve B mallarının üretimi için sadece emeğe ihtiyaç
duyulmaktadır. X ve Y ülkelerinde bu mallardan bir birim
üretebilmek için gerekli emek miktarı saat cinsinden
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

A B
X ülkesi 4 saat 3 saat
Y ülkesi 1 saat 2 saat

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Y ülkesi, A malı üretiminde mutlak üstünlüğe
sahiptir.

Y ülkesi, B malı üretiminde mutlak üstünlüğe
sahiptir.

Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe
sahiptir.

Y ülkesi, B malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe
sahiptir.

Y ülkesinde üretilebilecek B malı miktarı, A malı
miktarından daha çoktur.

I. Tarifeler

II. İthalat kotaları

III. Kambiyo denetimi

IV. Gönüllü ihracat kısıtlamaları

Yukarıdakilerden hangileri, dış ticarete müdahale
için kullanılan araçlardandır?

A) B) C)

E)D)

I ve II I, II ve III I, II ve IV

II, III ve IV I, II, III ve IV

28.

29.

30.

Üyeleri arasında ticareti serbestleştirip üçüncü
ülkelere karşı ortak tarife uygulanmasını sağlayan,
ayrıca emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin üye
ülkeler arasında serbest dolaşımını gerektiren
ekonomik bütünleşme türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tercihli ticaret anlaşması

Serbest ticaret bölgesi

Gümrük birliği

Ortak pazar

İkili serbest ticaret anlaşması

İki mal ve iki üretim faktörlü bir modelde; tam
istihdam koşulları altında, tek bir üretim faktörünün
arzı arttığında o üretim faktörünün yoğun olarak
kullanıldığı malın üretiminin artacağını, diğer malın
üretiminin ise azalacağını ortaya koyan teorem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Rybczynski Stolper-Samuelson

Leontief Singer-Prebisch

Monopolcü rekabet

Gini Katsayısı aşağıdakilerden hangisini belirlemek
için kullanılır?

A)

B)

C)

D)

E)

İşsizlik oranı

Gelir dağılımı eşitsizliği

Nüfusun büyüme oranı

Dış ticaretin büyüme oranı

Sermaye birikim oranı

31.

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Kalkınmakta gecikmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerde
geliştirilen teknolojilerden yararlanabileceğini ve
bunun için özgün kurumlar kurmaları gerektiğini öne
süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Harrod Lewis Gerschenkron

Marx Kuznets

Geri bağlantılı sektörün tanımı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

İhracatın üretim esnekliğinin birden yüksek olduğu
sektördür.

İstihdamın üretim esnekliğinin birden yüksek olduğu
sektördür.

İthalatının gelir esnekliğinin birden yüksek olduğu
sektördür.

Üretim arttığında birçok sektörden girdi talebi artan
sektördür.

Sermaye-hasıla oranı yüksek olan sektördür.

Aşağıdakilerden hangisi, W.W. Rostow’un
“büyümenin aşamaları” kuramındaki “kalkışa hazırlık
aşamasındaki toplum” tasvirine uymaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirilmesine çalışılır.

Siyasi, sosyal ve kültürel yapıda köklü zihniyet
değişimleri gözlenir.

Toprağa dayanan elit tabakanın siyasi ve sosyal
otoritesi azalır.

Kâr güdüsüyle hareket eden girişimciler ticaret ve
sanayinin gelişmesinde önemli roller üstlenir.

Sosyal güvenliği yayarak ve gelir dağılımını
düzelterek refah devleti kurulur.

34.

35.

36.

24 Ocak 1980 kararları ile başlatılan politika paketi
aşağıdakilerden hangisini içermemektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

İthalatın serbestleştirilmesi

Faiz hadlerinin düşürülmesi

Reel ücret ve maaşların düşürülmesi

Tarımda fiyat destekleme politikasının kapsam ve
etkisinin azaltılması

Günlük kur uygulanması

Türkiye’de, 2002-2010 yılları arasında ödemeler
dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Mal ticaret dengesi bazı yıllar açık vermiş, hizmetler
dengesi bazı yıllar açık vermiş, cari işlemler dengesi
bazı yıllar açık vermiştir.

Mal ticaret dengesi bazı yıllar açık vermiş, hizmetler
dengesi devamlı açık vermiş, cari işlemler dengesi
bazı yıllar açık vermiştir.

Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler
dengesi devamlı açık vermiş, cari işlemler dengesi
devamlı açık vermiştir.

Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler
dengesi bazı yıllar fazla vermiş, cari işlemler dengesi
bazı yıllar açık vermiştir.

Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler
dengesi devamlı fazla vermiş, cari işlemler dengesi
devamlı açık vermiştir.

Türkiye’de 2005-2010 döneminde istihdam oranı
aşağıdaki aralıkların hangisindedir?

A) B) C)

E)D)

% 40-49 % 50-59 % 60-69

% 70-79 % 80-89

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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I. 1998-1999

II. 2000-2001

III. 2003-2004

IV. 2008-2009

Yukarıdaki dönemlerden hangileri, Türkiye
ekonomisi açısından kriz sürecini yansıtmaktadır?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve IV I, II ve IV

I, III ve IV I, II, III ve IV

40.

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.16
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

Girişimci ve yönetici tanımları arasındaki farklara
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirir.

Yönetici, bir ücret karşılığı görev üstlenen kişidir.

Girişimci, toplumun ihtiyaç ve isteklerini sezen
kişidir.

Yönetici, girişimci gibi kârdan pay alır ve risk üstlenir.

Girişimcinin niteliklerinden biri de yöneticiliktir.

Bir beyaz eşya fabrikasının üretim hattında çalışanların
görevleri, yorgunluk ve monotonluğu azaltmak amacıyla
periyodik olarak değiştirilmektedir.

Bu iş tasarımı uygulaması aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Uzmanlaşma İş zenginleştirme

İş basitleştirme İş genişletme

Rotasyon

Ayakkabı üreten bir işletme, ayda 1.000 adet ayakkabı
üretmeyi planlamıştır. Ancak ortalama bir ayda; makine
ve teçhizatın tamir-bakım süreleri nedeniyle 150 adet,
personelin dinlenme süreleri nedeniyle 50 adet ve
vardiya değişimleri nedeniyle 100 adet ayakkabı
üretilememektedir.

Buna göre, işletmenin aylık kapasite kullanım oranı
yüzde kaçtır?

A) B) C) D) E)70 80 85 90 95

1.

2.

3.

Buzdolabı üreten bir işletme; bakım, arıza, onarım,
çalışanların dinlendirilmesi gibi nedenlerle üretimde
duraklamalara gitmekte ve üretim miktarı, en yüksek
düzeydeki üretim miktarlarından daha az
gerçekleşmektedir.

Buna göre, duraklamalar sonucu ortaya çıkan
kapasiteye ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Etkin kapasite Gerçekleşen kapasite

Kısmi kapasite Teorik kapasite

Optimum kapasite

Aşağıdakilerden hangisi, iş değerleme yöntemleri
arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Sıralama yöntemi

Sınıflama yöntemi

Puan yöntemi

Hisse opsiyonu yöntemi

Faktör karşılaştırma yöntemi

İki veya daha fazla işletmenin, kendi faaliyetlerine
devam ederken bir yandan da belirli bir iş alanında
süreli veya süresiz olarak kaynaklarını ve
faaliyetlerini birleştirip sermaye katılımı yoluyla yeni
bir kimlik altında işletme kurmalarına ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

İşletme birleşmesi

Sözleşmeye dayalı iş birliği

Ortak girişim

İşletme satın alma

İlişkisiz birleşme

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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Organizasyondaki hiçbir üyenin birden fazla amire
bağlanamayacağını ve sorumlu olamayacağını
belirten klasik organizasyon ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Denge ilkesi

Sorumluluk ilkesi

Hiyerarşik yapı ilkesi

Emir-kumanda birliği ilkesi

Kontrol alanı ilkesi

Bir organizasyonda işler görülürken belirli ilke ve
yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlık,
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kontrol alanı

Formalleşme derecesi

Merkezîleşme derecesi

İş bölümü ve uzmanlık derecesi

Çapraşıklık derecesi

“Bürokraside herkes ancak yetmezlik düzeyine
erişinceye kadar yükselir.” ilkesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Peter ilkesi Parkinson kanunu

Selznik ilkesi Weber ilkesi

Fayol ilkesi

7.

8.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, Uyum Yaklaşımı altında ele
alınamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Durumsallık Yaklaşımı

Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı

Bilgi İşleme Yaklaşımı

Vekâlet Yaklaşımı

Temel Yetenek Yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi, değişikliklere karşı
tepkilerin frenlenmesine ilişkin bir uygulama
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yenilik fikrinin sahipleri olan uzmanlarla yenilikten
etkilenen icracı birimler arasındaki ilişkileri
güçlendirme

Yenilikten etkilenen icracı birimler arasındaki ilişkileri
güçlendirme

Yenilikleri yapan ancak sosyal yönü zayıf olan
danışman ve uzmanların davranışlarını
insancıllaştırma

Danışmanlara, icracı personelle kaynaşmaları için
duyarlılık eğitimi verme

Köklü yeniliklerin uygulanması için yeni bir örgütsel
birim kurma

Kişilerin; başarıyı kendilerinden, başarısızlığı ise
başkalarından bilme yanılgısı aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Seçici algılama Temel atfetme hatası

Öze yontan taraflılık  Yansıtma

Hale etkisi

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Örgüt kültürünü; örgütte çalışanların davranışlarını,
düşüncelerini ve değerlerini şekillendiren normlar
sistemi olarak ele alan Handy’nin yaklaşımında
aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

A) B)

C) D)

E)

Güç kültürü Rol kültürü

Görev kültürü Stratejik kültür

Birey kültürü

I. Sosyolojik kökeni, erkeğin iş bölümü ve güç
dağılımında otorite konumunda olduğu patriarkal
düzene dayanır.

II. Paternalist kültür; otorite figürlerinin, diğerlerinin
refahını geliştirme ve korumada temel sorumluluk
aldığı ilişkiler düzeneğidir.

III. Paternalist sistemde, astın kendiliğinden ifade
ettiği bir istek veya çatışma durumu otoriteye ve
sisteme tehdit kabul edilir.

IV. Paternalizm, çalışanların hak ve özgürlüklerini
işverenlerin vicdanı ile sınırlaması açısından Batı
yazınında eleştirilmiştir.

Paternalizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve III II ve IV I, II ve IV

II, III ve IV I, II, III ve IV

Günde 10 saat çalışan bir fabrika, ayda 5.000 birim
işleme kapasitesine sahiptir. Geçmiş yıllarda, ham
madde temini ve bozulmalar nedeniyle ayda ortalama
3.000 birim işlenmiştir.

Buna göre, fabrikanın kapasite kullanım oranı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

5.000 birim/ay 3.000 birim/ay

2.000 birim/ay % 60

% 30

13.

14.

15.

Bir projeyi oluşturan faaliyetlerden B faaliyeti ile ilgili
olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Normal süre :  5 hafta

Hızlandırılmış süre :  3 hafta

Normal maliyet :  10.000 TL

Hızlandırılmış maliyet :  18.000 TL

B faaliyeti 4 haftada bitirilmek istenirse maliyeti kaç
TL olur?

A) B) C)

E)D)

11.000 14.000 18.000

24.000 28.000

Bir ürünün üretim sürecindeki hata tipleri ve frekansları
aşağıda verilmiştir.

Hata tipi Frekans

Malzeme 4

Boya 3

Üretim 20

Ölçüm 16

Nakliye 7

Klasik Pareto analizine göre, ilk % 80’lik hata
kısmında yer alan kategoriler aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Üretim - Ölçüm - Nakliye

Üretim - Ölçüm - Boya

Üretim - Malzeme - Boya - Ölçüm

Üretim - Nakliye - Malzeme - Boya

Boya - Malzeme - Nakliye - Ölçüm

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Bir işletme, taşınabilir bellek montajı yapmaktadır.
Taşınabilir belleğin standart maliyeti 75 TL’dir. Bunun 50
TL’sini iş gücü maliyeti, 15 TL’sini malzeme maliyeti, 10
TL’sini de diğer maliyetler oluşturmaktadır. Ürünün satış
fiyatı 150 TL’dir.

İşletme, sadece iş gücü maliyetini azaltarak toplam
faktör üretkenliğini % 50 artırmak isterse iş gücü
maliyetini kaç TL’ye düşürmelidir?

A) B) C) D) E)20 25 30 35 40

Bir yönetici, beş yatırım alternatifi arasından seçim
yapmak istemektedir. Aşağıdaki tabloda bu
alternatiflerin farklı talepler doğrultusunda getirileri
görülmektedir.

Alternatifler

Talep

Düşük Yüksek

A1 -250 650

A2 100 400

A3 50 300

A4 -100 500

A5 150 250

Maksimin karar kriterine göre, seçilmesi gereken
alternatif aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)A1 A2 A3 A4 A5

Aşağıdakilerden hangisi, stok modellerinin ele aldığı
konulardan biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kritik yolu oluşturan faaliyetler

Ekonomik sipariş miktarı

Ortalama talep düzeyi

Kuyrukta bekleyen müşteri sayısı

Sistemde harcanan ortalama süre

18.

19.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, tam zamanında satın
almanın kritik elemanlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tedarik türü

Azaltılmış partiler

Sık ve güvenilir teslim programları

Kısaltılmış ve yüksek güvenilirlikli tedarik süreleri

Yüksek kaliteli malzemeler

Aşağıdakilerden hangisi, toplam kalite yönetiminin
amaçları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kalite performansına erişilmede gereken basit
yaklaşımları kullanabilmek

Gerekli işlemleri tespit etmek ve performans kriterleri
belirlemek

Haberleşme alanında etkin yollar belirlemek

Problem çözmede bireysel yaklaşımı benimsemek

Ürün işlem zamanlarını kısaltmak

Aşağıdakilerden hangisi, tedarik zinciri
performansının ölçülmesinde kullanılan ölçütler
arasında yer almaz?

A) B)

C) D)

E)

Kaynak kullanımı Hizmet seviyesi

Çevrim süresi Stok seviyesi

Temin süresi

Aşağıdakilerden hangisi, istatistiksel kalite
kontrolünde kullanılan bir kontrol şeması değildir?

A) B)

C) D)

E)

  kontrol şeması V kontrol şeması

R kontrol şeması P kontrol şeması

C kontrol şeması

21.

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Mamulün üretiminin, dış pazarda yerel bir üreticiye
yaptırıldığı stratejiye ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Franchising Ortak girişim

Lisans anlaşması Sözleşmeli üretim

Anahtar teslim proje

Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama yöneticisinin
kontrol edebildiği değişkenlerden biridir?

A) B)

C) D)

E)

Ekonomi Politika

Teknoloji Kültür

Fiyatlandırma

Üretici firmanın, riski tek başına aldığı ve girdiği ülke
pazarındaki tüm üretim ve pazarlama faaliyetlerini
üstlendiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Ortak yatırım Lisans anlaşması

Doğrudan yatırım Doğrudan ihracat

Franchising

Bir televizyon kanalının, bir işletmenin yeni bir
icadıyla ilgili haber yapması ve bu icadı kamuoyuna
duyurması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) B)

C) D)

E)

Duyurum Halkla ilişkiler

Reklam Satış tutundurma

Sponsorluk

25.

26.

27.

28.

Obezite hastalığını önlemek amacıyla menülerine
sağlıklı yiyecekler ekleyen gıda işletmelerinin bu
davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A)

B)

C)

D)

E)

İlişkisel pazarlama

Sosyal sorumluluk pazarlaması

İçsel pazarlama

Bütünleşik pazarlama

Veri tabanlı pazarlama

Ürün konumlandırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir strateji süreci değildir.

Hedef pazarın seçilmesiyle sona ermez.

Tüketicilerin zihinlerinde, amaçlanan ürünün
kavramını oluşturmaya yöneliktir.

Farklılaştırıcı avantajların seçimiyle sona erer.

Pazar bölümlendirmenin ortaya çıkardığı doğal bir
süreç olarak değerlendirilemez.

Bir işletme, dağıtım kanalını düzenlerken
aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat
etmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüketici ihtiyaçları ve satın alma alışkanlıkları

Siparişlerin büyüklüğü

Mamulün bozulabilirliği

Rakip işletmenin kullandığı dağıtım kanalı

Aracı sayısı

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Aşağıdakilerden hangisi, Ansoff Matrisindeki pazara
derinlemesine girme stratejisini açıklar?

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni coğrafi bölgelere gitme

Daha etkin marka farklılaştırmasıyla rakiplerin
müşterilerini çekme

Yeni ürün özellikleri geliştirme

Üretilen ürün çeşidini artırma

Başka pazarlara gitme

Aşağıdakilerden hangisi, nominal faizi oluşturan
unsurlardan biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Yalın faiz oranı Enflasyon primi

Vade primi Likidite primi

Pazar risk primi

Cari oranı yeterli bir likidite düzeyini gösteren
işletmenin asit-test oranına göre likidite yetersizliği
olduğu belirlenmişse bu işletmeyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Alacak devir hızı düşüktür.

Büyük tutarda stokları vardır.

Büyük tutarda ticari alacakları vardır.

Alacak devir hızı yüksektir.

Nakit yönetiminde sorun vardır.

32.

33.

34.

Sermaye yapısı teorilerinden Geleneksel Yaklaşım
ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İşletmeler borçlandıkça değerleri yükselir.

İşletmeler borçlandıkça değerleri düşer.

İşletmeler borçlandıkça değerleri değişmez.

İşletmelerin optimal bir sermaye yapısı vardır.

İşletmeler, finansal kaldıraçtan sonsuz şekilde
yararlanır.

Aşağıdakilerden hangisi, portföy yöneticisinin
seçme yeteneğini gösteren bir ölçüttür?

A) B)

C) D)

E)

Sharpe oranı Traynor oranı

Jansen alfa Beta

Etkin sınır

C Şirketi’nin ödenmiş sermayesi 400 milyon TL ve borcu
600 milyon TL’dir. Şirketin piyasada 200 milyon adet
hisse senedi vardır.

Bir önceki yıl hisse fiyatı 5 TL olan şirketin, Piyasa
değeri / Defter değeri oranı kaçtır?

A) B) C) D) E)0,4 1,0 2,5 5,0 6,5

Kuponsuz bir devlet tahvili, 2 yıl vadeli olup 1.000 TL
nominal değere sahiptir. Piyasa faiz oranı % 10’dur.

Buna göre, tahvilin süresi (duration) aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B) C) D) E)2 10 100 1.000 1.100

35.

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Nominal faiz oranı % 40 iken reel faiz oranı % 12
olarak hesaplanmışsa enflasyon oranı % kaçtır?

A) B) C) D) E)4,8 9,6 12,5 25,0 28,0

Dupont kontrol şeması ile yapılan bir gösterimde,
diğer oranların aşağıdakilerden hangisi üzerindeki
etkileri gösterilir?

A) B)

C) D)

E)

Brüt satış kârlılığı Net satış kârlılığı

Aktif devir hızı Stok devir hızı

Öz kaynak kârlılığı

39.

40.

İŞLETME TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.23
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

Petrol araması yapan bir kuruluşun belli bir alanda
petrol bulduğu zaman diğer araştırmacı kurumlara
da değerli ve kullanışlı bilgiler sunması
aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A)

B)

C)

D)

E)

Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık

Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık   

Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık

Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık

Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık

Ödenen vergi sonucunda mükelleflerin toplam
faydalarındaki azalışın aynı olmasını savunan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Eşit Fedakârlık Yaklaşımı

Eşit Oranlı Fedakârlık Yaklaşımı

En Az Fedakârlık Yaklaşımı

Ödeme Gücü Yaklaşımı

Yararlanma Yaklaşımı

1.

2.

Vergilerin gelir etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişilerin, vergi sonrası geliri düşük bulmaları hâlinde
çalışmaktan vazgeçmeleridir.

Kişilerin, vergi sonrası geliri yüksek bulmaları
nedeniyle dinlenmeyi tercih etmeleridir.

Devletin vergilerle finanse ettiği yatırımlar dolayısıyla
millî gelirin artmasıdır.

Vergiden dolayı geliri azalan kişilerin, bu kaybı telafi
etmek için daha çok çalışmalarıdır.

Vergiden dolayı artan kamu tasarruflarıyla finanse
edilen cari harcamaların kişi başına düşen geliri
artırmasıdır.

Pareto iyileştirmesi oluşturan değişmelerin,
herhangi bir eşitlik ölçüsü üzerindeki etkisine
bakılmaksızın benimsenmesi gerektiğini ifade eden
pareto ilkesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A) B)

C) D)

E)

Toplumcu değer Katma değer

Kamusal değer Bireyselci değer  

Devletçi değer

Bütçe gelirlerinden biri olarak verginin alınması
süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tahakkuk - Tarh - Tebliğ - Tahsil

Tarh - Tahakkuk - Tebliğ - Tahsil

Tarh - Tebliğ - Tahakkuk - Tahsil

Tebliğ - Tahakkuk - Tarh - Tahsil

Tebliğ - Tarh - Tahakkuk - Tahsil

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Kurumlar vergisinin vergi esnekliğinin artması,
aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kurum kazançlarının, gelir düzeyini yakından
izlemesi

Beyan usulüne göre tarh edilmesi

Mükellef kitlesinin sınırlı oluşu

Tek oranlı olması

Kurumların vergi yükünün yüksek olması

Aşağıdakilerden hangisi devletin, egemenlik
haklarına dayanarak elde ettiği gelirlerden biri
değildir?

A) B)

C) D)

E)

Vergi Para cezaları

Fon gelirleri Mamelek gelirleri

Emisyon

Mükellefin, fiyatın içerisine gizlendiği için, ödediği
dolaylı verginin farkına varmaması aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Mali baskınlık Aşırı yük

Vergi yansıması Mali yansıma

Mali anestezi

Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin, ayrı
kategoriler olarak ele alınıp her kategori için
öngörülmüş tarifeye göre vergilendirilmesi
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Global vergileme Üniter vergileme

Sedüler vergileme Toplu vergileme

Safi vergileme

6.

7.

8.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaysız vergiler arasında
yer almaz?

A) B)

C) D)

E)

Gelir vergisi Kurumlar vergisi

Genel harcama vergisi Katılma payı

Veraset ve intikal vergisi

Reel harcamalar ile transfer harcamaları arasındaki
temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel harcamaların parasal, transfer harcamalarının
ayni olarak yapılması

Reel harcamalar mal ve hizmet alımı karşılığı
yapılırken transfer harcamalarının karşılıksız olması

Reel harcamaların hizmet amaçlı, transfer
harcamalarının sosyal amaçlı olarak yapılması

Reel harcamalar hizmetin değeriyle ölçülürken
transfer harcamalarının parasal olarak ölçülmesi

Reel harcamaların mal alımı, transfer harcamalarının
hizmet alımı olması

Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yapılan
ekonomik sınıflandırmanın bir unsuru değildir?

A) B)

C) D)

E)

Personel giderleri Sermaye giderleri

Borç verme Yedek ödenekler

Özel ödenekler

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Bütçe usullerinin değişmesinin, kamu
harcamalarının büyüklüğü üzerindeki etkisiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Gerçek artışa neden olur.

Reel etkisini artırır.

Görünüşte değişmesine neden olur.

Nominal etkisini değiştirir.

Millî gelire oranla azaltır.

Bürokrasinin niçin hep genişlediğini, birim hizmet
maliyetini yükselttiğini ve büroları aşırı büyüttüğünü
açıklayan bürokrasi modelini geliştiren iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

A. Wagner A. Hansen M. Olson

J. Buchanan W. Niskanen

Üreticinin maliyetlerini azaltmak için yapılan vergi
iadeleri, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer
alır?

A) B)

C) D)

E)

Dolaylı transferler Dolaysız transferler

Sermaye transferleri Karşılıklı transferler

Sosyal transferler

Radyasyona karşı korunmak amacıyla yapılan
harcamalar, aşağıdaki fonksiyonel sınıflandırma
kategorilerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel kamu hizmetleri

Savunma hizmetleri

Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

Çevre koruma hizmetleri

İskân ve toplum refahı hizmetleri

13.

14.

15.

16.

Düşük faizli devlet tahvillerinin yüksek faizli devlet
tahvilleri ile değiştirilmesine ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taksitli borç değiştirme

Devlet tahvillerinin başa baş fiyatından değiştirilmesi

Tersine borç değiştirme 

Konsolidasyon

Fark ödeme suretiyle borç değiştirme

Yazılı değeri 1.000 TL olan ve % 12 faiz oranıyla
piyasaya sürülen bir devlet tahvilinin gerçek faiz
haddi % 13,3’e çıkmışsa bu tahvil kaç TL’den satışa
çıkarılmıştır?

A) B) C) D) E)600 800 900 1.000 1.100

Türkiye’de borçların geri ödenmesinde sıkıntıya
düşülmesi üzerine 1958 yılında yapılan işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Konsolidasyon Moratoryum

Konversiyon Tahkim

Borcun reddi

6 ay vade ve % 5 faiz oranı ile ihraç edilen 100 TL’lik
hazine bonosunun bileşik faizi yüzde kaçtır?

A) B) C) D) E)5,00 5,25 10,00 10,25 15,00

17.

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Borç yükünün normal veya normal dışı yollara
başvurularak hafifletilmesi, aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Borç servisi Moratoryum

Tahkim Konsolidasyon

Erteleme

Bir yıl ve daha kısa vadeli borç verilebilir fonları arz
edenlerle bu tür kısa vadeli fonları talep edenlerin bir
araya geldikleri piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Sermaye piyasası Menkul kıymet piyasası

Para piyasası Tezgâh dışı piyasa

Tezgâh üstü piyasa

Kesin hesap kanun tasarısını hazırlayan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Ekonomi Bakanlığı Sayıştay

Kalkınma Bakanlığı Başbakanlık

Maliye Bakanlığı

Bütçenin temel niteliklerinden olan sınırlama ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçenin, önceden belli bir zaman dönemi için
hazırlanmasıdır.

Bütçede ayrılan ödeneklerin vergi gelirleri ile sınırlı
olmasıdır.

Bütçeyle, hükûmete sınırlı bir yetkinin verilmesidir.

Harcama yetkisinin bütçe ile sınırlandırılmasıdır.

Vergi toplama yetkisinin bütçe ile sınırlandırılmasıdır.

21.

22.

23.

24.

Aşağıdakilerden hangisi, bütçeleme ilkelerinden biri
değildir?

A) B)

C) D)

E)

Yıllık olma ilkesi Gelirlerin önceliği ilkesi

Genellik ilkesi Sorumluluk ilkesi

Alenilik ilkesi

1215 tarihli Magna Carta Libertatum ile getirilen en
önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kralın, köylülerden ve çiftçilerden vergi
toplayamaması

Kralın, sınırsız vergi toplama hakkına sahip olması

Vergi toplama yetkisinin kral yerine maliye bakanına
verilmesi

Vergi toplama yetkisinin kraliyet ailesinden alınması

Kralın, meclisin onayı olmadan vergi toplayamaması

Bütçenin denk olmasını savunan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Klasik görüş Modern görüş

Keynesyen görüş Liberal görüş

Anayasal iktisat görüşü

Aşağıdakilerden hangisi, genel bütçeli idareler
arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sayıştay Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

25.

26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Aşağıdakilerin hangisinde, tahsil esası geçerli
değildir?

A) B)

C) D)

E)

Avukatlık kazancı Ticari kazançlar

Ücret Noterlik kazancı

Mali müşavirlik kazancı

Kamu gücüne dayalı olarak, kamu harcamalarının
finansmanında kullanılmak üzere belirli bir hizmetin
veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen
iznin karşılığında alınan para aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Vergi Harç

Şerefiye Parafiskal ödeme

Resim

Aşağıdakilerden hangisi, tahsil zaman aşımını kesen
nedenlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Borçluya haciz tatbiki

Borçlunun borca itiraz etmesi

Borçluya ödeme emri tebliği

Borcun teminata bağlanması

Borçlunun mal bildiriminde bulunması

29.

30.

31.

Dar mükellefiyete tabi bir kurumun
vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sadece Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden
vergilendirilir.

Vergi borcu hesaplanarak başka ülkelerde ödediği
vergiler mahsup edilir.

Gelir vergisinden muaf olmakla birlikte katma değer
vergisi öder.

Sadece harcamaları üzerinden vergi öder.

Mal ve hizmet alımında özel tüketim vergisinden
muaftır.

Aşağıdakilerden hangisi, bir idari işlem değildir?

A) B)

C) D)

E)

Tarh İhtiyati haciz

Ödeme emri İhtiyati tahakkuk

Tahakkuk

Aşağıdakilerden hangisi, vergi mahremiyeti
kapsamına girmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Mükellefin beyanı üzerine hesaplanan verginin
açıklanması

Mükellefin servetine ilişkin bilgilerin açıklanması

Mükellefin iş yerine ilişkin bilgilerin açıklanması

Mükellefin mesleğine ilişkin bilgilerin açıklanması

Mükellefin hesap durumuna ilişkin bilgilerin
açıklanması

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Gelirler politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Vergi gelirlerini artırmak amacıyla uygulanan
politikadır.

Kamu gelirlerini azaltan nedenleri ortadan kaldırmak
için yapısal reformların belirlenmesidir.

Enflasyonu kontrol altına almak için ücret ve
fiyatların oluşum sürecine doğrudan müdahale
edilmesidir.

Kamu gelirlerinin kompozisyonunun, vergilemede
etkinlik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesidir.

Faktör gelirlerini yeniden düzenleyerek millî geliri
artıracak önlemlere ilişkin yapılan düzenlemelerdir.

Monetarist yaklaşıma göre, genişleyici bir
makroekonomik politika aşağıdakilerden hangisine
neden olmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Başlangıçta işsizlik oranının geçici olarak düşmesi

İşçilerin parasal ücretlerinin artması

Phillips eğrisinin uzun dönemde yatık bir hâl alması

Uzun dönemde doğal işsizlik oranına ulaşılması

İşçilerin enflasyon beklentilerinin, yüksek ücret
taleplerine neden olması

35.

36.

Aşağıdakilerden hangisi, mali gelenekçiliğin
zayıflamasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüketici devlet anlayışından süzgeç devlet
anlayışına geçilmesi

Hazinenin, piyasa mekanizması yoluyla geliri
yeniden dağıtması

Hazinenin, hakiki transferler yoluyla geliri yeniden
dağıtması

Kamu girişimlerinin her zaman özel girişimlerden
daha az verimli olması

Kamu harcamaları ve vergilerin tarafsız olmaması

Tüketim eğilimi 0,8 ve gelir vergisi oranı 0,2 iken
100.000 TL’lik bir kamu harcamasının millî gelir
üzerindeki etkisi yaklaşık olarak kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

100.000 178.000 278.000

400.000 500.000

Kamu harcamalarının, tüketim malları talebini
artırarak yatırımlarda artışa neden olması
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) B)

C) D)

E)

Hızlandıran etkisi Telafi edici etki

Çarpan etkisi Teşvik etkisi

Çoğaltan etkisi

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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Tam çalışma düzeyindeki millî gelirden cari millî
gelir çıkarılarak elde edilen değerin, paranın dolaşım
hızına bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

A)

B)

C)

D)

E)

Enflasyon döneminde devletin yapacağı ek harcama

Durgunluk döneminde devletin yapacağı ek harcama

Enflasyon döneminde devletin toplayacağı ek vergi

Durgunluk döneminde devletin toplayacağı ek vergi

Enflasyon döneminde devletin yapacağı ek
borçlanma

40.

MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.30
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

I. Parayla ölçülme

II. Maliyet esası

III. Tutarlılık

IV. Dönemsellik

V. Tarafsızlık ve belgelendirme

Finansal olayların tahakkuk esasıyla
muhasebeleştirilmesinde yukarıdaki muhasebe
temel kavramlarından hangileri etkilidir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız IV I ve III

I ve V II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe
Sisteminin öngördüğü stok kalemlerinden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ticari mallar

Yarı mamuller

İlk madde ve malzemeler

Hizmetler

Mamuller

1.

2.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

   /   
 TİCARİ MALLAR X  

  ALACAK SENETLERİ  X 
    /  

A)

B)

C)

D)

E)

Alınan mal karşılığında senet ciro edilmesi

Alınan mal karşılığında senet düzenlenmesi

İade edilen mal karşılığında senet ciro edilmesi

İade edilen mal karşılığında senet verilmesi

İade edilen mal karşılığında vadeli çek alınması

İşletme, yurt dışından getireceği bir makine için bankada
üretici firma lehine akreditif açtırmıştır.

İşletme bu işlemde aşağıdaki hesaplardan hangisini
borçlandırmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankalar

Verilen Avanslar

Yapılmakta Olan Yatırımlar

Diğer Maddi Duran Varlıklar

Verilen Sipariş Avansları

Bir anonim şirket, ihraç ettiği tahvilleri aşağıdaki
hesap gruplarının hangisinde izlemelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Menkul Kıymetler

Mali Duran Varlıklar

Mali Borçlar

Borç ve Gider Karşılıkları

Sermaye Yedekleri

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.31
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Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle
izleyen bir işletmede, kredili olarak satılmış olan bir
malın iade edilmesi hâlinde aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Alıcılar hesabı alacaklandırılır.

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır.

Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır.

Ticari Mallar hesabı borçlandırılır.

Yurtiçi Satışlar hesabı borçlandırılır.

Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Stoklar grubunda
yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Mamuller

Verilen Avanslar

İlk Madde ve Malzeme

Verilen Sipariş Avansları

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

I. Genel Yönetim Giderleri

II. Reeskont Faiz Gelirleri

III. Önceki Dönem Gelir ve Kârları

IV. Menkul Kıymet Satış Kârları

Yukarıdaki hesaplardan hangileri, Diğer
Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar arasında yer
alır?

A) B) C)

E)D)

I ve III I ve IV II ve III

II ve IV III ve IV

6.

7.

8.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin
muhasebeleştirilmesinde Finansman Giderleri
hesabı kullanılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankadan alınan krediye faiz tahakkuk etmesi

Çıkarılan tahvillere faiz tahakkuk etmesi

Alınan teminat mektubu için komisyon ödenmesi

Alacak senetlerinin tahsili için komisyon ödenmesi

Borç senedinin, ileri vadeli ve daha fazla tutarlı
senetle değiştirilmesi

Hisse Senedi İptal Kârları hesabı, aşağıdaki hesap
gruplarının hangisinde yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sermaye Yedekleri

Kâr Yedekleri

Olağandışı Gelir ve Kârlar

Menkul Kıymetler

Mali Duran Varlıklar

Borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarının
muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki kayıtlardan
hangisi yapılmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu - Reeskont
Faiz Gelirleri hesabı alacaklı

Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu - Reeskont
Faiz Giderleri hesabı alacaklı

Borç Senetleri hesabı borçlu - Reeskont Faiz
Gelirleri hesabı alacaklı

Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu - Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu - Borç
Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.32
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Aşağıdaki işlemlerden hangisinin
muhasebeleştirilmesinde, basit madde  
kullanılması yeterli değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Satıcıların hesabına havale gönderilmesi

Kredili olarak yapılan satış sonrasında çek alınması

Özel maliyet harcaması yapılması

Tamamına karşılık ayrılmış olan alacağın tahsil
edilememesi

Mal alımı için nakit avans verilmesi

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde, finansman gideri
ortaya çıkmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Alacak senedinin iskonto ettirilmesi

Hisse senedi ihracı

Tahvil faizi ödemesi

Borç senedinin yenilenmesi

Bankaya kredi faizi ödemesi yapılması

12.

13.

İşletme, 31.12.2010 tarihinde belirlediği 26.850 TL
tutarındaki elektrik tüketim bedelini ilgili hesaplarda
muhasebeleştirmiştir. Söz konusu işleme ilişkin fatura
09.01.2011 tarihinde 31.515 TL olarak işletmeye
ulaşmıştır. (KDV oranı % 10’dur.)

Buna göre, 09.01.2011 tarihinde yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu 28.650 TL

İndirilecek KDV hesabı borçlu 2.685 TL

Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu 26.850 TL

Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 1.800 TL

Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu 28.650 TL

I. Parasal varlıklar

II. Parasal kaynaklar

III. Parasal olmayan varlıklar

IV. Parasal olmayan kaynaklar

Yukarıdaki bilanço kalemlerinden hangilerinin,
enflasyona karşı düzeltilmesi gerekir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II II ve III

II ve IV III ve IV

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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Bir işletme, büro olarak kullandığı binasını, tadilat
yaptırmak üzere bir taahhüt işletmesine teslim etmiştir.
Taahhüt işletmesi bir süre sonra aşağıdaki faturayı
sunmuştur. (KDV ihmal edilecektir.)

Tutar (TL)

Binanın boyanması 10.000

Asansör montajı 80.000

Koltuk takımı alımı 8.000

Buna göre, taahhüt işletmesine banka havalesiyle
gönderilen 98.000 TL ile ilgili yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

A)   /   
 BİNALAR  98.000 

  BANKALAR  98.000 
   /  

  /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 98.000 

  BANKALAR  98.000 
   /  

C)   /   
 BİNALAR  88.000 
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10.000 

  BANKALAR  98.000 
   /  

D)   /   
 DEMİRBAŞLAR 98.000 

  BANKALAR  98.000 
   / 

E)    /   
 BİNALAR  80.000 
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 10.000 
 DEMİRBAŞLAR 8.000 

  BANKALAR  98.000 
   /  

16. İşletme; 900.000 TL nominal bedelli, yıllık % 12 faizli,  
9 ay vadeli finansman bonolarını 840.000 TL bedelle
01.12.2012 tarihinde banka aracılığıyla ihraç etmiştir.

Buna göre, aynı tarihte yapılması gereken muhasebe
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

  
 BANKALAR  840.000  
MENKUL KIYMETLER  
İHRAÇ FARKI 60.000  

  ÇIKARILMIŞ BONOLAR  
 VE SENETLER   900.000 

   /  

    /  

  /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,  
SENET VE BONOLARI 840.000  

  BANKALAR 840.000  
    /  

  /   
ÖZEL KESİM TAHVİL,  
SENET VE BONOLARI 900.000  

  
  İHRAÇ FARKI 60.000  

  BANKALAR 840.000  
    /  

 MENKUL KIYMETLER  

  /   
BANKALAR  840.000  

  ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 840.000 
     /  

  /   
BANKALAR  840.000  
FİNANSMAN GİDERLERİ  60.000  

  ÇIKARILMIŞ BONOLAR 
  VE SENETLER 900.000  

/  

17.
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Bir işletme, 01.09.2011 tarihinde A Firmasına kiraladığı
iş yerinin 1 yıllık kira bedeli olan 12.000 TL’yi banka
aracılığıyla tahsil etmiştir. (Vergiler dikkate
alınmayacaktır.)

Buna göre, işletmenin yapması gereken muhasebe
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

 
A)   /   

 BANKALAR  12.000  

  FAALİYETLERLE İLGİLİ 
  DİĞER GELİR VE KÂRLAR  12.000 
   /  

  /   
 BANKALAR  12.000 

  GELECEK AYLARA  
  AİT GELİRLER 12.000 
    /  

  /   
BANKALAR  12.000 

  GELECEK AYLARA  
  AİT GELİRLER 4.000 
  GELECEK YILLARA  
  AİT GELİRLER 8.000 
    /  

  /   
BANKALAR  12.000 

  ÖZEL FONLAR 12.000 
    /  

  /   
BANKALAR  12.000 

  DİĞER SATIŞ GELİRLERİ 12.000 
   /  

18. İşletmede; 2011 yılında oluşan zararın, 2012 yılında
elde edilen kârdan indirilerek kapatılmasına 2013 yılında
karar verilmiştir.

Bu kararla ilgili olarak yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

  /   
 DÖNEM NET KÂRI X  

  DÖNEM NET ZARARI  X 
   /  

  /   
 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI X 

  GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI  X 
    /  

  /   
GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI X 

  DÖNEM NET ZARARI  X 
    /  

  / 
DÖNEM NET KÂRI    
VEYA ZARARI X 

  DÖNEM NET KÂRI  X  
    /  

  
   

  /   
DÖNEM NET KÂRI X 

  GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI  X 
   /  

19.
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Yalnızca tek tip ticari mal alıp satan işletmenin bir
dönem boyunca yaptığı alışlar tarih sırasıyla aşağıda
verilmiştir.

Miktar (Adet) Birim alış fiyatı (TL)

 3.000  10

 5.000  11

 2.000  12

İlgili dönemde 9.000 adet ticari mal satılmıştır.

İşletme LIFO yöntemini kullandığına göre, ilgili
dönemde satılan ticari mal maliyeti kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

10.000 12.000 97.000

98.000 99.000

20. İşletmenin bir ay içinde satmış olduğu ticari mallar için
hesapladığı KDV tutarı 90.000 TL’dir. İşletme, aldığı
ticari mallar ve hizmetler için ise 65.000 TL’lik KDV
indirim hakkı elde etmiştir. İşletmenin önceki aylardan
devreden KDV alacağı ise 8.000 TL’dir.

Buna göre, işletmenin ay sonunda yapması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

 HESAPLANAN KDV  90.000 
  İNDİRİLECEK KDV 65.000 
  DEVREDEN KDV 8.000 
  ÖDENECEK VERGİ  
  VE FONLAR 17.000 

       /  

/   

 HESAPLANAN KDV  90.000 

  İNDİRİLECEK KDV 65.000 
  ÖDENECEK VERGİ  
  VE FONLAR 25.000 
  /  

 /   

  
İNDİRİLECEK KDV  65.000 

 DEVREDEN KDV  25.000 

  HESAPLANAN KDV 90.000 

  /  

/ 

  
İNDİRİLECEK KDV  65.000 

 DEVREDEN KDV  17.000 

  HESAPLANAN KDV 82.000 

  /  

/ 

  
 HESAPLANAN KDV  90.000 

  İNDİRİLECEK KDV 65.000 

  DİĞER GELİR VE KÂRLAR 25.000 
  /  

/ 

  FAALİYETLERLE İLGİLİ 

21.
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 22. - 23.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.

(TL)

Birikmiş Amortismanlar 240.000

Yasal Yedekler 55.000

Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000

Geçmiş Yıllar Kârları 195.000

Ödenmemiş Sermaye 280.000

Özel Fonlar 75.000

Banka Kredileri 450.000

Sermaye 2.000.000

Dönem Net Zararı 45.000

Ortaklara Borçlar 120.000

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Öz
Kaynaklarının toplamı kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

1.880.000 1.935.000 2.000.000

2.055.000 2.120.000

Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Kâr
Yedeklerinin toplamı kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

55.000 130.000 195.000

345.000 390.000

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.37
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 24. - 26.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

A İşletmesi 20.11.2011 tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden
50.000 dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna
kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık itibarıyla ihtilaflı
konuma girmiş ve hukuki takip için 3.000 TL ödenmiştir.
Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl masraflar ile
alacağın % 80'i 1,79 TL kuru üzerinden tahsil edilmiş,
kalanı ise silinmiştir.

A İşletmesinde, ihracatla ilgili yapılması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Alıcılar hesabı borçlu - Yurtiçi Satışlar hesabı
alacaklı

Alacak Senetleri hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar
hesabı alacaklı

Alınan Çekler hesabı borçlu - Ticari Mallar hesabı
alacaklı

Alıcılar hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı
alacaklı

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu - Ticari
Mallar hesabı alacaklı

24.

A İşletmesinin, 2011 yılına ait dönem sonu kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel Yönetim Giderleri hesabı 3.000 TL borçlu -
Kasa hesabı 3.000 TL alacaklı

Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 92.000 TL borçlu -
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 92.000 TL
alacaklı

Alıcılar hesabı 500 TL borçlu, Genel Yönetim
Giderleri hesabı 3.000 TL borçlu - Bankalar hesabı
3.500 TL alacaklı

Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 89.500 TL borçlu -
Alıcılar hesabı 89.500 TL alacaklı

Karşılık Giderleri hesabı 92.500 TL borçlu - Şüpheli
Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 92.500 TL alacaklı

A İşletmesinin, 2012 yılında yapması gereken kayıtta;

I. Alıcılar,

II. Şüpheli Ticari Alacaklar,

III. Konusu Kalmayan Karşılıklar,

IV. Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar

hesaplarından hangilerini alacaklandırması gerekir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III II ve IV

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.38
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İşletmenin net çalışma sermayesi 110.000 TL, Duran
Varlıklar toplamı 2.450.000 TL ve Dönen Varlıklar
toplamı 1.250.000 TL ise aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Aktif toplamı 3.810.000 TL’dir.

Öz Kaynaklar toplamı 2.560.000 TL’dir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 2.560.000
TL’dir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.140.000
TL’dir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.140.000
TL’dir.

İşletmede, döneme ilişkin Satılan Ticari Mallar
Maliyeti 100.000 TL, ortalama stok 5.000 TL ve
ortalama ticari alacaklar 20.000 TL ise ortalama
stokta kalma süresi kaç gündür?

A) B) C) D) E)30 20 18 10 5

I. Stok devir hızı oranı

II. Varlıkların kârlılığı oranı

III. Fiyat-Kazanç oranı

IV. Finansman oranı

Yukarıdakilerden hangileri, faaliyet oranları arasında
yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve IV III ve IV

27.

28.

29.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi fon kaynağı meydana
getirir?

A)

B)

C)

D)

E)

Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar

Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar

Dönen varlıklardaki artışlar

Duran varlıklardaki artışlar

Dönen varlıklardaki azalışlar

Aşağıdakilerden hangisi, fon akım tablosunda fon
girişi sağlamayan gelirler arasında yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Karşılık giderleri

Reeskont faiz gelirleri

Reeskont faiz giderleri

Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin kısımları

Menkul kıymet satış kârları

Gelir tablosunun dikey analizinde, faaliyet
kârlılığının olağan kârlılıktan düşük olduğu görülen
bir işletmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesin olarak doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İşletme, esas faaliyetlerinden daha fazla kâr
etmektedir.

İşletme, kârının önemli bir kısmını satış gelirlerinden
sağlamaktadır.

İşletme esas faaliyetlerinden çok, diğer
faaliyetlerinden gelir sağlamaktadır.

İşletmede satışların maliyeti yüksektir.

İşletmenin diğer satış gelirleri yüksektir.

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.39
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Etiket fiyatının % 20 eksiğine satılan bir mal için       
192 TL’lik fatura düzenlenmiştir.

Buna göre, malın satışında uygulanan indirim tutarı
kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)12 24 36 48 52

İşletme, KDV dâhil 103.500 TL'ye sattığı maldan satış
tutarı üzerinden % 25 kâr elde etmiştir. (KDV oranı     
% 15’tir.)

Buna göre, işletme söz konusu malı kaç TL'ye satın
almıştır?

A) B) C)

E)D)

78.260 77.625 75.000

73.928 72.000

200.000 TL'nin bir kısmı yıllık % 10 faiz oranıyla, diğer
kısmı ise yıllık % 12 faiz oranıyla bankaya yatırılarak    
3 ayın sonunda 5.400 TL faiz elde edilmiştir.

Buna göre % 12 faiz oranıyla yatırılan kısım kaç
TL’dir?

A) B) C)

E)D)

60.000 70.000 80.000

100.000 120.000

33.

34.

35.

3 yıl vadeli, 3 milyon TL tutarındaki kredinin yıllık faiz
oranı % 25’tir. Kredi ödemeleri, her yıl sonunda
anaparanın üçte birinin faiziyle birlikte ödenmesi
şeklinde yapılacaktır.

Buna göre ikinci yıl sonunda ödenmesi gereken
tutar kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

1.250.000 1.500.000 1.750.000

2.000.000 2.250.000

Aşağıdakilerden hangisi, finansal tablo kalemlerinin
ölçüm esaslarından biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Net şimdiki değer Tarihî maliyet

Cari maliyet Gerçekleşebilir değer

Bugünkü değer

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.40
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 38. - 39.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

2011 yılı başında kurulan bir üretim işletmesinin 2011
yılı verileri aşağıdaki gibidir.

Tutar (TL)

İlk madde ve malzeme alımı 100.000

Dönem sonu ilk madde ve malzeme stokları 10.000

Direkt işçilik giderleri 50.000

Genel üretim giderleri 30.000

Dönem sonu yarı mamul stokları 12.000

Bu bilgilere göre, işletmede üretime gönderilen ilk
madde ve malzeme tutarı kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

202.000 110.000 92.000

90.000 42.000

Bu bilgilere göre, işletmede tamamlanan mamul
maliyeti kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

202.000 190.000 182.000

170.000 158.000

38.

39.

Aşağıdakilerden hangisi, denetimde çalışma
kâğıtlarının sağladığı faydalardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Denetim ücretinin hak edildiğinin göstergesi olmak

Denetim raporunun hazırlanmasına esas olmak

Denetim çalışmalarının yürütülmesine yardımcı
olmak

Denetçi açısından bir savunma aracı olmak

Gelecekteki denetim çalışmalarına yardımcı olmak

40.

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.41



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 155 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.



 

 

 

 

 
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 

A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK 
ALAN BİLGİSİ TESTİ 

(7 TEMMUZ 2013) 
 
 

HUKUK 
 

İKTİSAT 
 

İŞLETME 
 

MALİYE 
 

MUHASEBE 
 

1. E 1. C 1. D 1. B 1. B 
2. C 2. A 2. E 2. A 2. D 
3. B 3. B 3. A 3. D 3. A 
4. D 4. B 4. A 4. D 4. B 
5. A 5. A 5. D 5. C 5. C 

      
6. D 6. C 6. C 6. A 6. E 
7. C 7. A 7. D 7. D 7. B 
8. E 8. C 8. B 8. E 8. D 
9. B 9. B 9. A 9. C 9. D 

10. D 10. B 10. E 10. D 10. A 
      

11. B 11. E 11. B 11. B 11. A 
12. E 12. D 12. C 12. E 12. C 
13. A 13. E 13. D 13. C 13. B 
14. C 14. B 14. E 14. E 14. C 
15. D 15. E 15. D 15. A 15. E 

      
16. E 16. C 16. B 16. D 16. E 
17. B 17. E 17. A 17. C 17. A 
18. C 18. D 18. B 18. C 18. C 
19. D 19. A 19. E 19. B 19. B 
20. D 20. C 20. B 20. D 20. E 

      
21. A 21. D 21. A 21. A 21. A 
22. E 22. E 22. D 22. C 22. C 
23. A 23. A 23. C 23. E 23. B 
24. C 24. E 24. B 24. A 24. D 
25. B 25. D 25. D 25. B 25. E 

      
26. E 26. A 26. E 26. E 26. D 
27. D 27. D 27. C 27. A 27. E 
28. A 28. C 28. A 28. D 28. C 
29. E 29. D 29. B 29. B 29. A 
30. A 30. E 30. C 30. E 30. E 

      
31. A 31. D 31. A 31. B 31. B 
32. B 32. A 32. B 32. A 32. C 
33. C 33. B 33. E 33. E 33. D 
34. E 34. C 34. B 34. A 34. E 
35. D 35. D 35. D 35. C 35. C 

      
36. C 36. E 36. C 36. C 36. B 
37. A 37. B 37. C 37. D 37. A 
38. B 38. E 38. A 38. C 38. D 
39. A 39. A 39. D 39. A 39. E 
40. E 40. C 40. E 40. B 40. A 

 


