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2. Soru kitapçığınızın türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi 
mümkün değildir. 

3. Alan Bilgisi Testi için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 
4. Alan Bilgisi Testi Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe testlerinden oluşmaktadır. 

 Her testte 40 soru vardır. 

Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir:  
  Hukuk       1 
  İktisat     10 
  İşletme     17 
  Maliye     25 
  Muhasebe    34 

Puanının hesaplanmasını istediğiniz testi mutlaka cevaplayınız. 

5. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru 
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 

6. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri 
düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı 
soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından 
doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir. 
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1. Milletlerarası antlaşmalarla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi, 1982 Anayasası’na 2004 yılında 
yapılan değişiklikle girmiştir? 

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir. 

B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hüküm içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, millet-
lerarası antlaşma hükümleri esas alınır. 

C) Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü ant-
laşmanın onaylanması, TBMM’nin onaylamayı 
bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama 
antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanı-
larak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari 
antlaşmaların TBMM’ce uygun bulunması zorun-
luluğu yoktur. 

E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddia-
sıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa yargısında so-
mut norm denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimi 
sonrasında vereceği iptal kararının sadece ilgili 
mahkemeye bildirilmesi yeterli olup, Resmî Ga-
zete’de yayımlanmasına gerek yoktur. 

B) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimin-
de işin esasına girerek vereceği iptal istemini ret 
kararından sonra, Anayasa Mahkemesinin karar-
ları kesin olduğu için, aynı kuralın, yasama orga-
nınca değiştirilene kadar bir başka davada bir 
başka mahkeme tarafından iptal istemiyle Ana-
yasa Mahkemesine götürülebilmesi hiçbir şekilde 
mümkün değildir. 

C) Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi son-
rasında vereceği iptal hükmünün olayla sınırlı ve 
yalnızca tarafları bağlayıcı olacağına karar vere-
bilir. 

D) Somut norm denetimi yalnızca kanun hükümleri 
için işletilebilir. Mahkemelerin bir davada uygu-
ladıkları ve Anayasa’ya aykırı olduğunu düşün-
dükleri kanun hükmünde kararname hükümlerini 
iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine göndere-
bilmeleri mümkün değildir. 

E) Anayasa Mahkemesinin, somut norm denetimi 
sonrasında, kararını işin kendisine gelişinden 
başlamak üzere 5 ay içinde vermesi ve açıkla-
ması gerekir. Bu süre içinde karar verilmezse 
dava mahkemesi davayı yürürlükteki kanun hük-
müne göre sonuçlandırır. Ancak, 5 aylık süreden 
sonra olsa dahi, esas hakkındaki hüküm kesinle-
şinceye kadar gelecek olan Anayasa Mahke-
mesi kararına uyulması zorunludur. 
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3. 1982 Anayasası’nda 2007 yılında yapılan değişik-
lik sonrasındaki düzenleme uyarınca, Cumhur-
başkanının seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Cumhurbaşkanı halk tarafından 7 yıl için seçilir. 

B) Cumhurbaşkanlığına aday olanın var ise partisi 
ile ilişiği kesilir ve milletvekilliği sona erer. 

C) Bir kimse yalnızca bir defa Cumhurbaşkanı seçi-
lebilir. 

D) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların en 
az beşte üçünü alan aday Cumhurbaşkanı seçil-
miş olur. 

E) Cumhurbaşkanlığına sadece 40 yaşını doldur-
muş ve yükseköğrenim yapmış milletvekilleri 
aday gösterilebilirler. 

 

 

 

 

4. 1982 Anayasası’nda 1995 yılında yapılan değişik-
lik sonrasında, milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliği, istifanın, 
TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğu 
tarafından kabul edilmesi üzerine düşer. 

B) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm gi-
yen milletvekilinin milletvekilliği, hükmün kesin-
leştiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın 
kendiliğinden sona erer. 

C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 
bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılma-
yan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, 
durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edil-
mesi üzerine, TBMM Genel Kurulunca üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verile-
bilir. 

D) Bir milletvekilinin milletvekilliğinin hangi nedenle 
olursa olsun düşmesi durumunda, ilgili milletve-
kili veya TBMM üye tam sayısının en az beşte 
biri, düşme durumunun iptali için düşme tarihin-
den başlayarak 10 gün içinde Anayasa Mahke-
mesine başvurabilir. 

E) Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir si-
yasi partiye, kapatma davasının açıldığı tarih 
itibarıyla üye olan milletvekillerinin milletvekillik-
leri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatma 
kararının TBMM Başkanlığına bildirildiği tarihte 
kendiliğinden sona erer. 

 

5. İdari yargıda verilen yürütmeyi durdurma kararla-
rına karşı başvuru yolu ve süresi aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) İtiraz – 7 gün 

B) İtiraz – 15 gün 

C) Temyiz – 7 gün 

D) Temyiz – 30 gün 

E) Kararın düzeltilmesi – 15 gün 

 

 

 

6. Aşağıdakilerin hangisi Danıştay’ın ilk derece 
mahkemesi olarak bakacağı davalar arasında yer 
almaz? 

A) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal 
ve tam yargı davaları 

B) Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açıla-
cak iptal ve tam yargı davaları 

C) İdari hizmet sözleşmelerinden doğan idari dava-
lar 

D) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı 
açılacak iptal ve tam yargı davaları 

E) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek 
kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı 
davaları 

 

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde eşleştirilen idari birim-
ler arasında hiyerarşi ilişkisi vardır? 

A) Ankara İl Özel İdaresi – Beypazarı Kaymakam-
lığı 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yozgat Valiliği 

C) İzmir Büyükşehir Belediyesi – Karşıyaka Bele-
diyesi 

D) Millî Savunma Bakanlığı – Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 

E) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Samsun 
Ticaret Odası 
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8. M Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki arsasında 
apartman inşa etmek isteyen A’nın imar ruhsatı al-
mak için yaptığı başvuruyu reddetmiştir. A, başvuru-
sunun Belediye Başkanı ile arasındaki kişisel düş-
manlık nedeniyle reddedildiğini ileri sürmektedir. 

A’nın iddiasına göre anılan ret işlemi hangi unsu-
ru yönünden hukuka aykırıdır? 

A) Yetki  B) Şekil  C) Sebep 

 D) Maksat E) Konu 

 

 

 

9.  
I. İdare kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin ku-

surlu davranışlarından doğan zararı tazmin 
etmekle yükümlüdür. 

II. Kamu görevlilerinin görevlerine ilişkin kusurlu 
davranışlarından doğan zararı tazmin eden 
idare, ilgili kamu görevlisine kusuru oranında 
rücu eder. 

III. İdarenin, hizmet kusuru bulunmayan işlem ve 
eyleminden doğan zararı tazmin yükümlülüğü 
yoktur. 

Buna göre, idarenin mali sorumluluğuyla ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 

 D) I ve III E) I, II ve III 

 

 

 

10.  
I. İdarenin bütünlüğü 

II. Yetki ve usulde paralellik 

III. Kanuni idare 

IV. Yetki genişliği 

Yukarıdakilerden hangileri idarenin kuruluş ve 
görevlerine ilişkin Anayasal ilkeler arasında yer 
alır? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

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

 

 

11. Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını 
amaçlar. 

B) Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 

C) Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 

D) Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 

E) Suç ve ceza yaratan normlar yönünden kıyas 
işlemini yasaklamayı amaçlar. 

 

 

 

12. Kastla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Kastın kurucu unsurları, bilme ve istemedir. 

B) Kastın, suçu oluşturan davranışın icrası anında 
var olması yeterlidir. 

C) Olası kast hâlinde ceza artırılır. 

D) Bazı suçlar yönünden genel kasttan başka özel 
kast da aranır. 

E) Kast, hareketin yapılmasından sonra da ortaya 
çıkabilir. 

 

 

 

13.  
I. Suçun oluşması için kural olarak failin taksirli 

olması aranır. 

II. Öngörülü taksirde netice fail tarafından öngörül-
müştür. 

III. Öngörülü taksirde ceza artırılır. 

IV. Taksirli fiiller ancak kanunda açıkça belirtilen 
hâllerde cezalandırılır. 

V. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin ne-
tice yönünden en azından taksirli hareket etme-
si gerekir. 

Taksirle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız III C) I ve III 

 D) II, IV ve V E) II, III, IV ve V 
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14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilgisayarlar-
da, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde ara-
ma, kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar 
programlarında arama yapılması için, başka 
surette delil elde etme olanağının bulunmaması 
gerekir. 

B) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar 
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama 
yapılması için hâkim kararı gerekir. 

C) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bilgisa-
yarlarda, bilgisayar programlarında ve kütükle-
rinde arama, kopyalama, el koyma tedbirine 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunması 
şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu 
kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. 

D) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma 
işlemi sırasında sistemdeki veriler yedeklenir. 

E) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma 
işlemi sırasında oluşturulan veri yedeğinin bir 
kopyası, istenmesi hâlinde şüpheliye veya 
vekiline verilir. 

 

 

 

 

 

15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmanın 
açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapa-
lı yapılır. 

B) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hüküm kapalı 
duruşmada açıklanır. 

C) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin 
olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir 
kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına 
mahkemece karar verilebilir. 

D) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin ola-
rak gerekli kıldığı hâllerde, açıklığın kaldırılma-
sına ilişkin duruşma da kapalı yapılır. 

E) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki ge-
rekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanu-
nu’nda düzenlenen olağan ya da olağanüstü ka-
nun yollarından biri değildir? 

A) Temyiz 

B) İtiraz  

C) Yargılamanın yenilenmesi 

D) Karar düzeltme 

E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. A, B ve C bir taşınmaz üzerinde paylı maliktirler. 

Buna göre, A payını D’ye satmak isterse B ve C 
aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 

A) B ve C’nin onayını almadan A bu işlemi zaten 
gerçekleştiremeyeceği için, B ve C onay verme-
yerek satışı engelleyebilir. 

B) Payın D’ye satılması hâlinde, B ve C yasal öna-
lım haklarını kullanabilirler. 

C) A’dan önceki eski paydaş E, payını A’ya satar-
ken B ve C yasal önalım hakkını kullanmaktan 
vazgeçmiş olsalar bile, bu önalım hakkından 
feragat anlamına gelmez ve haklarını D’ye karşı 
kullanabilirler. 

D) Malın paylaştırılmasını talep edebilirler. 

E) D paydaş olduktan sonra kendi tutum ve davra-
nışlarıyla paylı mülkiyetten kaynaklı yükümlülük-
lerini ağır surette ihlal ederse, hâkim kararıyla 
paydaşlıktan çıkarılmasını talep edebilirler. 
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18.  
I. Zabıt sicili 

II. Mal sahipleri sicili 

III. Aziller sicili 

IV. Düzeltmeler sicili 

V. Kamu orta malları sicili 

Yukarıdakilerden hangileri tapu sicilini oluşturan 
yardımcı sicillerden biridir? 

A) Yalnız III  B) Yalnız IV  

C) I, II ve III  D) I, III, IV ve V  

 E) II, III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sınırlı ehliyetsizlerin hukuki işlem ehliyeti bakı-
mından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Vesayet altındaki kimse, vasinin izniyle çalışarak 
kazandığı malları bizzat yönetmek hakkına sa-
hiptir. 

B) Sınırlı ehliyetsizler, yönetimi bir meslek veya sa-
nat için kendilerine bırakılmış olan mallarla ilgili 
hukuki işlemleri, kendi başlarına yapabilirler. 

C) Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokma-
yan işlemleri, yasal temsilcilerinin rızasıyla yapa-
bilirler. 

D) Velinin rızası ile aile haricinde yaşayan küçük, 
kazancını dilediği gibi tasarruf edebilir. 

E) Sınırlı ehliyetsizler, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları 
bizzat kullanabilirler. 

 

 

 

 

20. Miras hukukunda tenkis bakımından aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Tenkis davasının açılabilmesi için mirasçının 
saklı payına tecavüz edilmiş olması gerekir. 

B) Ölüme bağlı tasarruflar saklı pay tamamlanın-
caya kadar öncelikle tenkise tabidir. 

C) Ölüme bağlı tasarrufların tamamı tenkise tabi 
olduğu hâlde, miras bırakanın sağlar arası her 
tasarrufu tenkise tabi değildir. 

D) Ölüme bağlı tasarruflar en son tarihliden daha 
eski tarihliye gidilmek suretiyle tenkise tabi tu-
tulur. 

E) Tenkis davası yenilik doğurucu bir davadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Arkadaşı A’dan ödünç aldığı paltoyu temizlenmek 
üzere kuru temizleyiciye bırakan B’nin zilyetliği 
ne tür zilyetliktir? 

A) Dolaylı asli zilyet 

B) Dolaylı fer’i zilyet 

C) Dolaysız asli zilyet 

D) Dolaysız fer’i zilyet 

E) Zilyet yardımcısı 
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22. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un geriye 
yürümemesi ilkesinin istisnalarından biri 
değildir? 

A) Kazanılmamış haklar 

B) Kamu düzeni düşüncesiyle konulmuş hükümler 

C) Genel ahlak düşüncesiyle konulmuş hükümler 

D) Bir hakkın içeriğini belirleme konusunda eski ka-
nunun uygulanması yeni kanunun emredici hü-
kümlerine aykırı olduğunda 

E) Teamüllere uyma düşüncesiyle konulmuş 
hükümler  

 

 

 

23. İradesi, ikrah (korkutma) nedeni ile bozulmuş 
olan kişi, ne kadar süre içinde sözleşmeyi iptal 
edebilir? 

A) İkrahın meydana gelmesinden itibaren 6 ay 

B) İkrahın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl 

C) İkrahın meydana gelmesinden itibaren 5 yıl 

D) İkrahın ortadan kalkmasından itibaren 6 ay 

E) İkrahın ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl 

 

 

 

 

24. Sözleşme kurmaya yönelik açıklanan ilk irade be-
yanı olan icap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) İcap, sözleşmenin tüm esaslı unsurlarını içerme-
lidir. 

B) İcapçı, icabı ile bağlanma iradesini taşımalıdır. 

C) İcapçı, icabı ile bağlılık süresini belirlese dahi, 
kendisi tek taraflı iradesiyle bu süreyi kısaltabilir. 

D) İcap, belli bir kişi veya kişilere yönelebileceği gibi 
bir topluluğa da yöneltilebilir. 

E) Muhatap tarafından reddedilen icap, geçerliğini 
ve bağlayıcılığını kaybeder. 

 

 

 

25. Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı 
üstlenmesi ne tür bir edimdir? 

A) Olumsuz edim 

B) Şahsi edim 

C) Devirli edim 

D) Maddi edim 

E) Bölünebilir edim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hata hâllerinden 
biri değildir? 

A) Sözleşmenin niteliğinde hata 

B) Saikte hata 

C) Kişide hata 

D) Sözleşmenin konusunda hata 

E) Edim veya karşı edim miktarında hata 
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27. S’nin A’ya sattığı Şimşek isimli yarış atı, satım söz-
leşmesinin kurulmasından iki saat önce eceliyle öl-
müştür ve sözleşme taraflarının bu durumdan haberi 
yoktur.  

Bu durumda akdedilen sözleşmenin hukuki sonu-
cu nedir? 

A) S’nin borcu sona erer. 

B) A isterse sözleşmeyi iptal edebilir. 

C) Başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle sözleşme 
batıl olur. 

D) S, ifa imkânsızlığı dolayısıyla A’nın zararlarını 
tazmin eder. 

E) Sözleşme geçerli bir şekilde kurulur, ancak ifa 
gerçekleşmeyeceği için S temerrüde düşer. 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme-
nin koşullarından biri değildir? 

A) Mal varlığı zenginleşen kişinin kusurlu olması 

B) Bir kimsenin mal varlığında bir zenginleşmenin 
meydana gelmesi 

C) Mal varlığında meydana gelen zenginleşmenin 
haklı bir nedene dayanmaması 

D) Zenginleşme ile fakirleşme arasında illiyet bağı-
nın olması 

E) Diğer bir kimsenin mal varlığında bir fakirleşme 
meydana gelmesi 

 
 

29. Ticari defterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Senetler defteri noterce tasdik usulüne tabi değil-
dir. 

B) Cari hesap defteri noterce tasdik usulüne tabi 
değildir. 

C) Henüz kullanılmamış boş defterlerin ziyaı hâlinde 
zayi belgesi istenemez. 

D) Ticari defterlerin zayi edilmesi hâlinde tacir, ziyaı 
öğrendiği tarihten itibaren 15 günlük hak düşü-
rücü süre içerisinde zayi belgesi verilmesi için 
mahkemeye başvurmalıdır. 

E) Yevmiye defterindeki kayıtların dayanağını teşkil 
eden belgelerin saklanmamış olması yevmiye 
defterindeki kayıtların ispat hukuku açısından 
geçersiz hâle gelmesine neden olur. 

30. Ticari vekil olarak atanan bir fabrika müdürü aşa-
ğıdaki işlemlerden hangisini özel yetkisi olmadan 
yapabilir? 

A) Fabrika sahibi adına bono düzenlemek 

B) Fabrika sahibi adına bankadan kredi çekmek 

C) Fabrikaya ait bir taşınmazı üçüncü kişiye devret-
mek 

D) Fabrikada çalışacak işçilerle hizmet sözleşmesi 
akdetmek 

E) Bankadan alınan kredinin teminatı olmak üzere, 
fabrikaya ait taşınmaz üzerinde ipotek tesis et-
mek 

 

 

 

 

 

 

31. Komandit şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Ortaklığa koyduğu sermayeyi haksız kâr almak 
suretiyle geri çeken komanditer ortağın sorumlu-
luğu aldığı tutar kadar genişler. 

B) Ticari mümessil, ticari vekil veya ticari memur 
olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket 
namına muamelelerde bulunan komanditer or-
tak, bu muamelelerden dolayı hüsnüniyet sahibi 
üçüncü şahıslara karşı komandite ortak gibi me-
sul olur. 

C) Komanditer sıfatını taşıyan bir tüzel kişi ortaklı-
ğının tasfiye hâline girmesi, komandit şirketin 
infisah sebebidir. 

D) Tek bir komanditer ortağın ortaklıktan ayrılması, 
ortaklığı kolektif ortaklığa dönüştürür. 

E) Tek bir komandite ortağın ortaklıktan ayrılması 
hâlinde ortaklık infisah eder. 
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32. Anonim şirketin sona erme sebebiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gerçekten pay sahibi olanların sayısının beşten 
aşağı düşmesi hâlinde, anonim şirket kendiliğin-
den sona erer. 

B) Genel kurulun yönetim kurulunu seçememesi, 
kendiliğinden sona erme sebebi değildir. 

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kamu düzenine ay-
kırı faaliyetlerde bulunan anonim şirket aleyhine 
fesih davası açmaya yetkilidir. 

D) Anonim ortaklığın alacaklıları, esas sermayenin 
üçte ikisinin yitirilmesi hâlinde fesih davası aça-
bilirler. 

E) İflasına karar verilen anonim ortaklık kendiliğin-
den sona erer. 

 

 

 

 

 

 

33.   
I. Görüldüğünden belli süre sonra ödenecek poli-

çelerde kabule arz yasağı konamaz. 

II. Adresli poliçelerde kabule arz yasağı süresiz 
şekilde konulamaz. 

III. Keşideci, kabule arz yasağı koymamışsa ciran-
ta, kabule arz mecburiyeti getirebilir. 

IV. Kabule arz mecburiyetine riayet edilmemesi 
müeyyidesi, müracaat hakkının kaybıdır. 

V. Poliçenin kabule arzının mümkün olduğu ilk 
gün, senedin keşide edildiği günü takip eden 
gündür. 

Poliçenin kabulüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II  B) Yalnız V 

C) I, II ve V  D) II, IV ve V  

 E) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurların-
dan biri değildir? 

A) Keşidecinin imzası 

B) Keşide günü 

C) Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin öden-
mesi için havale 

D) Ödeyecek kimsenin (muhatabın) ticaret unvanı 

E) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad 
ve soyadı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. İcra müdürünün, daha önce haczetmiş olduğu 
malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye 
yetmediğini tespit etmesi üzerine, kendiliğinden 
borçlunun başka mallarını haczetmesine ne ad 
verilir? 

A) İlave haciz 

B) İhtiyati haciz 

C) Kesin (icrai) haciz 

D) Tamamlama haczi 

E) Geçici (muvakkat) haciz 
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36. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri 
değildir? 

A) Temyiz kefaletnameleri 

B) İcra dairesindeki kefaletnameler 

C) Mahkeme huzurunda yapılan sulhler 

D) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller 

E) Onaylama biçimindeki kayıtsız ve şartsız (tek 
taraflı) belirli bir miktar para borcu ikrarına havi 
noter senetleri 

 

 

 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin gö-
rev alanına girmez? 

A) Borçtan kurtulma davası 

B) İhalenin feshi davası 

C) Hacizde istihkak davası 

D) İtirazın kaldırılması talebi 

E) İcra dairesinin işlemine karşı şikâyet 

 

 

 

 

38. İflasın açılmasından önce müflise karşı başlatıl-
mış aşağıdaki takiplerden hangisi iflasın açılma-
sıyla durmaz? 

A) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 

B) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip 

C) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip 

D) Genel iflas yoluyla takip 

E) Genel haciz yoluyla ilamsız takip 

 

 

 

39. Adi (iflas dışı) konkordato teklifi aşağıdakilerden 
hangisine yapılır? 

A) İflas idaresine 

B) İflas dairesine 

C) İcra mahkemesine 

D) Ticaret mahkemesine 

E) İkinci alacaklılar toplanmasına 

 

 

 

 

 

40. Genel iflas yoluyla takip bağlamında, iflas dava-
sıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İflas davası için yetki sözleşmesi yapılabilir. 

B) İflas davasında basit yargılama usulü uygulanır. 

C) İflas davası için görevli mahkeme, asliye ticaret 
mahkemesidir. 

D) İflas davasının reddi veya borçlunun iflası hak-
kındaki kararlara karşı, kararın taraflara tebliğin-
den itibaren 10 gün içerisinde temyiz yoluna 
gidilebilir. 

E) İflasa karar verilmesinden sonra iflas davasın-
dan feragat geçersizdir. 

 

 

 

 

 

 

HUKUK TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Aşağıdaki modellerin hangisinde iktisadi ajanların 
tam bilgiye sahip oldukları varsayılır? 

A) Yeni Klasik Model 

B) Keynesyen Model 

C) Klasik Model 

D) Monetarist Model 

E) Yeni Keynesyen Model 

 

 

 

 

 

2. 1930’lu yıllarda ortaya atılan Tekelci Rekabet Mo-
deli, hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir? 

A) Walras ve Sraffa 

B) Marshall ve Mill 

C) Cournot ve Bertrand 

D) Robinson ve Chamberlin 

E) Stackelberg ve Sweezy 

 

 

 

 

 

 

3. Tüketicinin tükettiği bir mala ait talep eğrisi üze-
rindeki her noktada aşağıdakilerden hangisi ger-
çekleşir? 

A) Gelir etkisinin sıfır olması 

B) İkame etkisinin sıfır olması 

C) Tüketici gelirlerinin maksimizasyonu 

D) Harcama maksimizasyonu 

E) Fayda maksimizasyonu 

 

 

 

4. Gazoz ve kolanın tam ikame mallar olduğu bir 
durumda, kolanın talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Negatif eğimlidir ve fiyat esnekliği yüksektir. 

B) Negatif eğimlidir ve fiyat esnekliği sıfırdır. 

C) Miktar eksenine paraleldir ve sonsuz esnekliğe 
sahiptir. 

D) Miktar eksenine paraleldir ve sıfır esnekliğe 
sahiptir. 

E) Fiyat eksenine paraleldir ve sıfır esnekliğe 
sahiptir. 

 

 

 

5. X malının fiyatında meydana gelen bir artış sonu-
cunda ortaya çıkacak olan gelir etkisini belirler-
ken aşağıdakilerden hangisinin sabit kaldığı var-
sayılır? 

A) X malının göreli fiyatı 

B) Y malının göreli fiyatı 

C) Reel gelir 

D) Nominal gelir 

E) Fiyat artışından önce tüketicinin faydasını 
maksimize eden mal demeti 

 

 

6. Kayıtsızlık eğrileri orijine göre kesin olarak dış bükey 
olan bir tüketicinin dondurma ve pasta tüketimine 
harcamak üzere 20 TL’si bulunmaktadır. Dondur-
manın fiyatı 2 TL, pastanın fiyatı ise 4 TL’dir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tüketici için fayda 
maksimizasyonu sağlayan bir dondurma ve pasta 
bileşimidir? 

Dondurma Pasta 

A) 2 4 

B) 4 4 

C) 5 0 

D) 6 3 

E) 9 0 
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7. A tüketicisinin bir mal için ödemeye istekli olduğu 
miktar 50 TL, B tüketicisinin 45 TL, C tüketicisinin ise 
40 TL’dir. 

Malın fiyatı 40 TL olduğuna göre üç tüketicinin 
toplam tüketici artığı kaç TL’dir? 

A) 15 B) 40 C) 85 D) 95 E) 135 

 

 

 

 

 

 

8. Ortalama toplam maliyet eğrisinin minimuma in-
diği üretim düzeyinde aşağıdaki eşitliklerden han-
gisi doğrudur? 

A) Ortalama değişken maliyet = Sabit maliyet 

B) Marjinal maliyet = Ortalama değişken maliyet 

C) Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet 

D) Ortalama toplam maliyet = Ortalama sabit 
maliyet 

E) Ürün fiyatı = Ortalama değişken maliyet 

 

 

 

 

 

9. Emek (L) ve sermaye (K) girdilerini kullanarak 
üretim yapan bir firma için CES üretim fonksiyo-
nu 0,5 0,5Q L K+=  ise bu fonksiyonla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre azalan 
getiriye sahiptir. 

B) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre artan 
getiriye sahiptir. 

C) Bütün üretim düzeyleri için ölçeğe göre sabit 
getiriye sahiptir. 

D) Fonksiyonun ölçeğe göre getirisi, üretim düzeyi-
ne bağlı olarak değişmektedir. 

E) Fonksiyonun ölçeğe göre getirisi, K = L olduğu 
durumlar dışında belirsizdir. 

 

10. Bir tam rekabet firması, kâr maksimizasyonunu 
sağlayan üretim düzeyinden daha büyük bir üre-
tim gerçekleştiriyorsa firma ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Marjinal maliyet marjinal hasılattan büyüktür. 

B) Marjinal hasılat marjinal maliyetten büyüktür. 

C) Fiyat marjinal hasılattan büyüktür. 

D) Marjinal hasılat fiyattan büyüktür. 

E) Marjinal maliyet negatiftir. 

 

 

 

11. Fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada üre-
tim yapan tekelci bir firmayla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Tekelci firma, kârını maksimize etmektedir. 

B) Tekelci firma, kârını minimize etmektedir. 

C) Tekelci firma, pozitif kâr elde etmektedir. 

D) Tekelci firma, kâr maksimizasyonu yapmamak-
tadır ve kârını maksimize edebilmek için üreti-
mini azaltmalıdır. 

E) Tekelci firma, kâr maksimizasyonu yapmamak-
tadır ve kârını maksimize edebilmek için üreti-
mini artırmalıdır. 

 

 

 

12. Tekelci rekabet piyasalarında uzun dönemde tü-
keticilerin ödediği fiyatla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Minimum ortalama toplam maliyetten daha 
düşüktür. 

B) Minimum ortalama toplam maliyetten daha 
yüksektir. 

C) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de 
minimum ortalama değişken maliyete eşittir. 

D) Minimum ortalama toplam maliyete eşittir; ancak 
minimum ortalama değişken maliyetten farklıdır. 

E) Hem minimum ortalama toplam maliyete hem de 
marjinal maliyete eşittir. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi Cournot ve Stackelberg 
oligopol modelleri arasındaki farklardan biridir? 

A) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine 
göre toplam endüstri üretimi daha büyük, fiyat 
daha düşüktür. 

B) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine 
göre toplam endüstri üretimi daha büyük, fiyat 
daha yüksektir. 

C) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine 
göre toplam endüstri üretimi daha az, fiyat daha 
yüksektir. 

D) Stackelberg dengesinde, Cournot dengesine 
göre toplam endüstri üretimi daha az, fiyat daha 
düşüktür. 

E) Stackelberg ve Cournot dengelerinde toplam 
endüstri üretimi aynıdır; fiyat hakkında bir şey 
söylenemez. 

 

 

 

14. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Piyasa fiyatları tarafından yansıtıldıkları için 
iktisadi etkinsizliklerin bir kaynağı olabilirler. 

B) Piyasa fiyatları tarafından yansıtıldıkları için 
iktisadi etkinliği olumsuz yönde etkilemezler. 

C) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılmadıkları için 
iktisadi etkinliği olumsuz yönde etkilemezler. 

D) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılmadıkları için 
iktisadi etkinsizliklerin bir kaynağı olabilirler. 

E) Piyasa fiyatları tarafından yansıtılabilir veya 
yansıtılmayabilirler; ancak her iki durumda da 
iktisadi etkinlik üzerinde bir etkileri olmaz. 

 

 

 

15. Toplam gelirdeki her bir birimlik artışın vergilerde 
0,5 birimlik artış yarattığı durumda, marjinal tüke-
tim eğilimi 0,8 ise vergilerdeki 12 birimlik bir artış 
denge gelir düzeyini nasıl etkiler? 

A) 24 birim artırır.  B) 20 birim azaltır. 

C) 20 birim artırır.  D) 16 birim artırır. 

 E) 16 birim azaltır. 

 

 

16. Para miktarındaki bir azalma sonucunda diğer 
şeyler değişmezken toplam talep ve toplam arz 
eğrileri nasıl değişir? 

Toplam Talep Toplam Arz 

A) Sola kayar Sola kayar 

B) Sola kayar Değişmez 

C) Sağa kayar Değişmez 

D) Değişmez Sola kayar 

E) Sağa kayar Sağa kayar 

 

 

 

17. Modigliani’nin Yaşam Devresi ile Friedman’ın Sü-
rekli Gelir modelleri aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgilidir? 

A) Hükûmet harcamaları çoğaltanıyla 

B) Dengeli bütçe çoğaltanıyla 

C) İş gücü arzıyla 

D) Yatırım harcamalarıyla 

E) Tüketim harcamalarıyla 

 

 

 

 

 

18. Ücretlilerden alınan gelir vergisinin istihdam edi-
len iş gücü arz ve talebi üzerindeki etkisinin en 
fazla olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş gücü talep ve arzının ikisinin de görece esnek 
olmadığı durum 

B) İş gücü talep ve arzının ikisinin de görece esnek 
olduğu durum 

C) İş gücü talep esnekliğinin sıfır, arz esnekliğinin 
ise görece yüksek olduğu durum 

D) İş gücü arz esnekliğinin görece düşük, talep 
esnekliğinin ise görece yüksek olduğu durum 

E) İş gücü talep esnekliğinin görece düşük, arz es-
nekliğinin ise sıfır olduğu durum 
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19. Ekonomik durgunluğun yaratabileceği olumlu 
etkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de 
etkin olmayan firmaların kapanmasını sağlar. 

B) Durgunluk, hem enflasyonu düşürür hem de gelir 
dağılımını düzeltir. 

C) Durgunluk, hem etkin olmayan firmaların kapan-
masını sağlar hem de gelir dağılımını düzeltir. 

D) Durgunluk, iş gücü ve sermayenin etkinliğinin 
artmasını sağlar. 

E) Durgunluk, gelirleri düşen tüketicilerin para ta-
leplerinin düşmesine yol açacağından faiz oranı-
nın düşmesine neden olur, bu da yatırımların 
tekrar artmasını sağlar. 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi sermayenin marjinal 
verimliliğindeki düşmenin bir sonucudur? 

A) Sermayenin yıpranma oranının artması 

B) Reel faiz oranlarının düşmesi 

C) Sermayenin reel maliyetinin yükselmesi 

D) Yatırım fonksiyonunun sağa kayması 

E) Yatırım fonksiyonunun sola kayması 

 

 

21. Faiz oranındaki değişmeler; yatırımları, toplam 
talebi ve çıktı düzeyini nasıl etkiler? 

A) Faiz oranındaki artış yatırımları ve toplam talebi 
azaltır, çıktı düzeyini artırır. 

B) Faiz oranındaki düşüş yatırımları azaltır, toplam 
talebi ve çıktı düzeyini artırır. 

C) Faiz oranındaki artış yatırımları artırır, toplam ta-
lebi ve çıktı düzeyini azaltır. 

D) Faiz oranındaki artış yatırımları, toplam talebi ve 
çıktı düzeyini azaltır. 

E) Faiz oranındaki düşüş yatırımları, toplam talebi 
ve çıktı düzeyini azaltır. 

 

 

 

22. Ekonomide otomatik para çekme cihazlarının kul-
lanılmaya başlanmasıyla para talebinin faiz es-
nekliği düşüyorsa IS ve LM eğrileri nasıl etkilenir? 

A) Hem IS hem de LM eğrisi daha yatay hâle gelir. 

B) LM eğrisi sola kayar. 

C) IS eğrisi daha yatay hâle gelir. 

D) LM eğrisi daha dikey hâle gelir. 

E) LM eğrisi daha yatay hâle gelir. 

 

 

23. Monetaristlere göre devlet harcamalarındaki bir 
artışın kısa dönemde etkisi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı değiş-
mez. 

B) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı azalır. 

C) Hem fiyatlar genel düzeyi hem de toplam çıktı 
artar. 

D) Fiyatlar genel düzeyi değişmez, toplam çıktı 
artar. 

E) Fiyatlar genel düzeyi artar, toplam çıktı üzerinde-
ki etkisi belirsizdir. 

 

 

 

24. Para politikasıyla ilgili olarak Keynesyen ve Mo-
netarist görüşler arasındaki temel fark aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Monetaristlere göre para politikası etkilidir, 
Keynesyenlere göre ise bu politika ekonomik 
faaliyet hacmini etkileyemez. 

B) Keynesyenlere göre para politikası etkilidir, 
Monetaristlere göre ise bu politika ekonomik 
faaliyet hacmini etkileyemez. 

C) Monetaristler ekonomide para politikası yoluyla 
bir ince ayar yapılması gerektiğini düşünürlerken 
Keynesyenler bu görüşe destek vermezler. 

D) Keynesyenler para politikasının enflasyon üze-
rinde etkili olacağını savunurken Monetaristler bu 
görüşe destek vermezler. 

E) Monetaristler para arzının bir kurala bağlı olarak 
sabit bir oranda büyümesi gerektiğini düşünür-
lerken Keynesyenler böyle bir kurala karşı çıkar-
lar. 
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25. Yeni Keynesyen iktisatçılara göre, aşağıdakiler-
den hangisi nominal ücretlerin yapışkan olmasına 
yol açar? 

A) Sistematik beklenti hataları 

B) Sistematik olmayan beklenti hataları 

C) Bireylerin yaptığı seçimlerin irrasyonel olması 

D) İşveren ve işçiler arasındaki zımni kontratlar 

E) Hükûmetin asgari ücret uygulaması 

 

 

 

 

 

 

 

26. Yeni Klasik Yaklaşıma göre, para arzındaki bek-
lenmedik bir azalma sonucunda kısa dönemde 
çıktı düzeyi ve fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir? 

Çıktı Düzeyi Fiyatlar Genel Düzeyi 

A) Azalır Düşer 

B) Azalır Değişmez 

C) Değişmez Düşer 

D) Artar Düşer 

E) Değişmez Yükselir 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdaki para arzı tanımlarından hangisi bile-
şenleri gereği sadece paranın değişim aracı olma 
özelliğini taşır? 

A) M1 B) M2 C) M2Y D) M3 E) M3Y 

 

 

 

 

28. Para arzındaki haftalık değişimleri kontrol etmek 
amacıyla kullanılabilecek en uygun politika aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zorunlu karşılık oranının yükseltilmesi 

B) Zorunlu karşılık oranının düşürülmesi 

C) Reeskont oranlarının düşürülmesi 

D) Reeskont oranlarının yükseltilmesi 

E) Açık piyasa işlemleri 

 

 

29. Yatırım talep eğrisi dikey ise para ve maliye poli-
tikalarının etkinliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Para politikası etkinken maliye politikası etkin 
değildir. 

B) Para politikası etkin değilken maliye politikası 
etkindir. 

C) Para politikası, maliye politikasından daha fazla 
etkindir. 

D) Hem para hem de maliye politikası etkin değildir. 

E) Hem para hem de maliye politikası etkindir. 

 

 

 

30. IS - LM Modeline göre, aktarma mekanizmasının 
işleyişinde yatırımların faiz esnekliğinin rolü ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzın-
daki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüye-
cektir. 

B) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzın-
daki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyü-
mesi için para talebinin faiz esnekliği sonsuz ol-
malıdır. 

C) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzın-
daki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyü-
mesi için para talebinin faiz esnekliği sıfır olma-
lıdır. 

D) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki 
artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi küçülecektir. 

E) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki 
artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüyecektir. 
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31. Ekonomide toplam çıktı düzeyinde bir azalma ol-
duğunda, diğer şartlar sabitken para talebi ve faiz 
oranı nasıl değişir? 

  Para Talebi Faiz Oranı 

A) Artar Yükselir 

B) Artar Düşer 

C) Azalır Düşer 

D) Azalır Yükselir 

E) Değişmez Düşer 

 

 

 

 

 

32. Zorunlu karşılık oranındaki bir düşüş aşağıdaki-
lerden hangisine neden olur? 

A) Para arzının artmasına 

B) Bankaların kredi verme olanaklarının azalmasına 

C) Para arzının azalmasına 

D) Reeskont oranının yükselmesine 

E) Reeskont oranının düşmesine 

 

 

 

 

33. Monetarist görüşe göre, para arzındaki bir artış 
sonucunda uzun dönemde fiyatlar genel düzeyi 
ve reel millî gelir nasıl değişir? 

 Fiyatlar Genel Düzeyi Reel Millî Gelir 

A)  Yükselir Artar 

B)  Yükselir Azalır 

C)  Düşer Artar 

D)  Yükselir Değişmez 

E)  Değişmez Değişmez 

 

 

 

34. Yeni Keynesyen Okula göre, para arzındaki bekle-
nen bir artışın millî gelir ve istihdam üzerinde po-
zitif bir etkiye sahip olmasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Beklentiler rasyonel olmadığından bireylerin ge-
nel fiyat değişmelerini nispi fiyat değişmeleri ola-
rak görmeleri 

B) Beklentiler rasyonel olsa bile ekonomide bulunan 
nominal fiyat ve ücret katılıkları ya da yapışkan-
lıklarının varlığı 

C) İşçilerin para aldanması içinde olmaları yüzün-
den nominal ücret artışını reel ücret artışı olarak 
görmeleri 

D) Para arzındaki artışların yarattığı fiyat artışlarının 
ortaya çıkardığı reel balans etkisi 

E) Para arzındaki artışların yarattığı fiyat artışlarının 
doğal işsizlik oranını değiştirmesi 

 

 

 

 

 

 

 

35. Devalüasyonun yarattığı etki ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal 
edilen miktarlar da fiyatlardaki değişmelere he-
men yanıt verir. 

B) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve 
ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere 
gecikmeli yanıt verir. 

C) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve 
ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere 
hemen yanıt verir. 

D) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal 
edilen miktarlar fiyat değişmelerine gecikmeli ya-
nıt verir. 

E) Fiyatlar üzerindeki etkisi önemsizdir, ihraç ve 
ithal edilen miktarlar da etkilenmez. 
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36. A ülkesi tekstil üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe, 
oyuncak üretiminde ise mutlak üstünlüğe; B ülkesi 
oyuncak üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe, tekstil 
üretiminde ise mutlak üstünlüğe sahiptir. 

Buna göre, bu iki ülkenin karşılıklı ticaret koşul-
ları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) B ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ihraç 
etmelidir. 

B) A ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ithal 
etmelidir. 

C) A ülkesi tekstil ürünü ihraç ederken oyuncak ithal 
etmelidir. 

D) B ülkesi tekstil ürünü ihraç ederken oyuncak ithal 
etmelidir. 

E) A ülkesi hem oyuncak hem de tekstil ürünü ihraç 
etmelidir. 

 

 

 

37. Dengesiz Kalkınma Modeli aşağıdaki iktisatçılar-
dan hangisi tarafından ileri sürülmüştür? 

A) W.W. Rostow B) A.C. Harberger 

C) A.O. Hirschman D) R. Nurkse 

 E) P. Baran 

 

 

 

 

38. Solow Büyüme Modeline göre, ekonominin tasar-
ruf oranı aşağıdakilerden hangisini belirler? 

A) Ekonominin sermaye stokunu ve üretim düzeyini 

B) Ekonominin sermaye stokunu ve tüketim düze-
yini 

C) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini 
ve üretim düzeyini 

D) Ekonominin kendini idame ettirebilme derecesini 
ve tüketim düzeyini 

E) Üretim teknolojisini 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi 1934-1938 dönemini kap-
sayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın özellikle-
rinden biri değildir? 

A) Temel ham maddelerin olabildiğince yurt içinde 
üretilmesi 

B) İleri teknoloji gerektiren projelerin desteklenmesi 

C) Yatırımların bölgesel dağılımının dengeli olması 

D) İşletme kapasitelerinin iç talebe yönelik olarak 
sınırlandırılması 

E) Makro planlara dayanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
arasında imzalanan Ankara Anlaşması hangi  
yılda yürürlüğe girmiştir? 

A) 1960  B) 1964  C) 1967 

 D) 1980  E) 1994 

 

 

 

 

 

 

 

İKTİSAT TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Bir projeye ilişkin fizibilite araştırmaları çerçeve-
sinde yapılan ekonomik araştırmalarda aşağıdaki 
konulardan hangisi ele alınmaz? 

A) Talep tahminleri B) Kapasite saptaması 

C) Finansman olanakları D) Pazar araştırmaları 

 E) Kuruluş yeri seçimi 

 

 

 

 

 

2.  
I. Optimum büyüklüğe ulaşmak 

II. Kâr elde etme olanaklarını artırmak 

III. Değişen pazar koşullarına uyum sağlamak 

IV. Aranan, tercih edilen ve güvenilen bir işletme 
olmak 

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin büyüme 
nedenleri arasında yer alır? 

A) Yalnız II B) I ve II  C) II ve III 

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

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi batık maliyetlerin özellik-
leri arasında yer almaz?  

A) Yönetim kararıyla değiştirilememesi 

B) İşletme için halihazırda yapılmış bir maliyet ol-
ması 

C) Hiçbir alternatifte değişmeyen maliyet unsuru ol-
ması 

D) Alternatiflerin karşılaştırılmasında dikkate alın-
ması 

E) Gerçekleşmiş olan sabit maliyetlerin genellikle 
batık maliyet niteliği kazanması 

 

 

 

4. Aynı iş kolu veya konuda faaliyet gösteren işlet-
melerin bir araya gelmesiyle sağlanan büyüme tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatay iç büyüme B) Yatay dış büyüme 

C) Dikey iç büyüme D) Dikey dış büyüme 

 E) Çapraz büyüme 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yönetsel iş-
levleri arasında yer almaz? 

A) Planlama B) Örgütleme C) Yöneltme 

 D) Kontrol E) Halkla ilişkiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Yaklaşımının sis-
teme ilişkin öngördüğü özelliklerden biri değildir? 

A) Geri bildirim  B) Dengeli durum 

C) Negatif entropi D) Kapalı sistem 

 E) Alt sistemler 
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7. Yöneticilerin, organizasyonun karmaşıklığını kav-
rama ve her bir bölümün organizasyonun temel 
amaçlarına katkısını değerlendirebilme becerisine 
ne ad verilir? 

A) Bütünleştirme becerisi B) Karar verme becerisi 

C) Analitik beceri D) İletişim becerisi 

 E) İnsan ilişkileri becerisi 

 

 

 

 

 

 

8.   
I. Verim artışı sağlaması 

II. Kontrol alanını daraltması 

III. İşçilerin eğitimini kolaylaştırması 

IV. İşçilerin seçimini kolaylaştırması 

Yukarıdakilerden hangileri uzmanlaşmanın sağla-
yacağı yararlar arasında yer alır? 

A) I ve II  B) I ve III C) I, II ve III 

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

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi-
nin unsurlarından biri değildir? 

A) Müşteri odaklılık 

B) Kabul edilebilir hata anlayışı 

C) Uzun dönemli planlama 

D) Takım çalışması 

E) Sürekli iyileşme 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ku-
ramının ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir? 

A) İnsanı harekete geçiren ihtiyaçlar, tatmin edilme-
miş olanlardır. 

B) Tatmin edilen ihtiyaç, motive edici özelliğini kay-
beder. 

C) En temel ihtiyaç güvenlik ihtiyacıdır. 

D) İhtiyaçlar hiyerarşik önceliklere sahiptir. 

E) Alt hiyerarşideki ihtiyaç belli ölçüde tatmin edil-
meden üstteki ihtiyaç ortaya çıkmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim anla-
yışının dayandığı temel ilkelerden biri değildir? 

A) Yüksek kâr payı ödemeleri 

B) Şeffaflık 

C) Hesap verebilirlik 

D) Adil yönetim 

E) Sorumluluk 
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12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneti-
minin işlevlerinden biri değildir? 

A) Performans yönetimi B) Ücret yönetimi 

C) İşe alım  D) Eğitim 

 E) Zaman yönetimi 

 

 

 

 

 

 

13.   
I. Örgütsel kurallar 

II. Cezalandırma 

III. İş tasarımı 

IV. İş analizi 

Yukarıdakilerden hangileri örgütlerde güdülemeyi 
sağlayan araç ve teknikler arasında yer alır? 

A) Yalnız II B) I ve II  C) II ve III 

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

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemenin amaç ve 
faydaları arasında yer almaz? 

A) İşlerin göreceli önem ve zorluğunun belirlenmesi 

B) İşlerin güvenlik derecelerinin belirlenmesi 

C) Ücret giderlerinin planlanmasına yardımcı olması 

D) Çalışanların kariyer planlarına yardım etmesi 

E) Adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulması 

 

 

 

 

15. Bir stok kalemi için yıllık talep miktarı 2000 adet, her 
sipariş için sipariş maliyeti 80 TL, birim başına stokta 
bulundurma maliyeti 2 TL ve sipariş süresi 4 gündür. 

Buna göre, yıllık optimal sipariş sayısı kaçtır? 

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi kapasite planlamasında, 
farklı durumlarla ilgili hiçbir bilginin bulunmadığı 
belirsizlik altında karar verme hâlinde kullanılan 
karar kriterlerinden biri değildir? 

A) Kötümserlik B) İyimserlik C) Eşit ihtimal 

 D) Koşulluluk E) Pişmanlık 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Taylor Modelinin özellik-
lerinden biridir? 

A) Yeni teknolojinin daha az çalışan öngörmesi 

B) Kârlılığı garanti altına alacak ve artıracak sistem-
leri kurmanın hedeflenmesi 

C) Her şeyin insanlar tarafından gerçekleştirilmesi, 
makinelerin sadece insanların yardımcıları ol-
ması 

D) Gelişen teknolojinin sağladığı ek imkânların hem 
üretimi hem istihdamı artırması 

E) Faaliyetlerin nasıl düzenleneceğinin çalışanlarca 
önerilip yönetimce onaylanması 
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18. Aşağıdakilerden hangisi kitle hâlinde üretim ya-
pılması durumunda dikkate alınacak temel unsur-
lar arasında yer almaz? 

A) Uzmanlaşma B) Yenilik yapma 

C) Çeşitlendirme D) Standartlaştırma 

 E) Genişleme ve daralma 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Tam Zamanında Üretim 
Sisteminin dayandığı temel ilkelerden biri değil-
dir? 

A) Stokların dengelenmesi 

B) Taşıma sisteminin iyileştirilmesi 

C) Üretimde beklemelerin önlenmesi 

D) Kalitesiz ve defolu üretimin önlenmesi 

E) Üretim işlemlerinin çeşitlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ardışık işlemlerden oluşan bir imalat sürecinde, birer 
makine ve birer işçinin çalıştığı iş istasyonları ve bu 
istasyonlardaki işlem süreleri aşağıdaki gibidir: 

İstasyonlar A B C D E 
Süre 

(Dakika/Adet) 8 15 10 6 12 

Buna göre, A istasyonunun 1 saat içinde boş kal-
ma süresi kaç dakikadır? 

A) 7,5 B) 12 C) 20 D) 28 E) 32 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminde stok-
ların sağladığı faydalar arasında yer almaz? 

A) Üretim-dağıtım sistemindeki aşamalar arası ba-
ğımlılığı azaltması 

B) Arz ve talepte beklenen ve beklenmeyen değiş-
kenliklere karşı sistemi koruması 

C) Üretim ve istihdamın dalgalanma göstermesini 
sağlaması 

D) Ham madde temin süresindeki değişkenliklere 
karşı sistemi koruması 

E) Tüketiciyi satın almaya teşvik etmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetlerinin dü-
şüş gösterdiği dönemlerde uygulanabilecek bir 
kapasite stratejisi alternatifidir? 

A) Kapasitenin küçük ölçekli seçilmesi 

B) Mevcut tesislerin gözden geçirilmesi 

C) Talebin daha iyi izlenebilmesi için sıkça kapasite 
artışına gidilmesi 

D) Sermaye yoğun teknolojiler seçilerek işletme kal-
dıracından yararlanılması 

E) Gelişmiş analitik yöntemlerle talep tahminleri ya-
pılması 
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23. Aşağıdakilerden hangisi değişim mühendisliğinin 
uygulandığı iş süreçlerinde görülen ortak özellik-
lerden biri değildir? 

A) Çok sayıda işin, tek bir iş hâlinde birleştirilmesi 

B) Kontrol ve denetimlerin artırılması 

C) İşin en mantıklı yerde gerçekleştirilmesi 

D) Süreçlerin çok sayıda çeşidinin olması 

E) Kararları çalışanların vermesi 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli tasa-
rım elemanları arasında yer almaz? 

A) Modelleme  B) Analiz 

C) Optimizasyon  D) Simülasyon 

 E) Performans değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

25. “Pazarlama, insan ihtiyaçlarının karşılanması için 
sürdürülen ve iki veya daha fazla kişi veya grup ara-
sında gerçekleşen bir değişim sürecidir.” ifadesi 
aşağıdaki sonuçlardan hangisini içermez? 

A) En az iki tarafın bulunması 

B) Tarafların birbirine önerebileceği birtakım değer-
lerin olması 

C) Değişimde gönüllülüğün öncelikli olması 

D) Taraflar arasında bir iletişimin söz konusu olması 

E) Tarafların değişimin fayda getireceğine inanması 
ve bunun için istekli olması 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli malların özel-
liklerinden biri değildir? 

A) Satın alınmalarının alışkanlıklara dayanması 

B) Kolayda mallara göre seyrek satın alınmaları 

C) Tüketicilerin kalite, modaya uygunluk gibi faktör-
leri değerleyerek alım yapması 

D) Tutundurma çabalarında aracıların da rol oyna-
yabilmesi 

E) Birim fiyatlarının kolayda mallara göre yüksek ol-
ması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi ürün hayat eğrisinin ol-
gunluk dönemine ait özelliklerden biri değildir? 

A) Tutundurma harcamalarının kademeli olarak 
azaltılması 

B) Pazarda, üründe ve pazarlama karmasında deği-
şiklik yapmaya yönelik stratejiler uygulanması 

C) Ürün farklılaştırma ve pazar bölümlendirme stra-
tejilerine önem verilmesi 

D) Fiyatlar daha fazla düşürülürken rekabet gücü-
nün artırılmasına yönelik stratejiler uygulanması 

E) Ürüne ilişkin kalite iyileştirmesi yapılması 
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28. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik fiyatlandırma 
taktiklerinden biri değildir? 

A) Prestij fiyatlandırma 

B) Küsuratlı fiyatlandırma 

C) Tutundurucu fiyatlandırma 

D) Sabit fiyatla fiyatlandırma 

E) Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi, yeni bir malı fiyatlandır-
mada pazara nüfuz etme stratejisinin izlenebilme-
si için gerekli olan koşullar arasında yer almaz? 

A) Rakiplerin kısa sürede pazara girmesi olasılığı-
nın bulunması 

B) Talebin fiyata karşı elastik yapıda olması 

C) Ürünün kolayca taklit edilebilir nitelikte olması 

D) Ürüne yüksek fiyat ödeyebilecek pazar bölümü-
nün tatmin edici düzeyde olmaması 

E) Az miktarda üretimin yol açacağı birim üretim 
maliyetinin yüksek olmaması 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin belirle-
yici faktörleri arasında yer almaz? 

A) Empati 

B) Hizmet sürecine odaklanma 

C) İnandırıcılık 

D) Fiziksel varlıklar 

E) Beklentilere karşılık verme 

 

 

31. Çok mal ile çok pazar bölümüne girmek isteyen 
bir işletmenin izlemesi gereken mal politikası aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Piyasanın geliştirilmesi 

B) Mal farklılaştırması 

C) Mal karması 

D) Mal bileşiminin farklılaştırılması 

E) Mal bileşiminin çeşitlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Hasat stratejisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Kısa dönemde nakit akışının artırılmasına yöne-
lik olarak uygulanması 

B) Hasat stratejisine uygun olan ürünlere işletmenin 
ek yatırımlar yapmasının beklenmesi 

C) İşletmelerin uzun dönemde önemli gelişmeler 
beklediği ürünlere yönelik olarak uygulanması 

D) Pazar payının korunması amacıyla işletmelerin 
tutundurma faaliyetlerine ağırlık vermesi 

E) İşletmelerin kaynak ayırmayı uygun görmediği 
sorunlu ürünler için uygun bir strateji olması 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

2009 - KPSS / AB-PS 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 23 

33. Portföyündeki Hazine bonolarını vadesinden önce 
satan bir yatırımcı bu işlemi nedeniyle aşağıdaki 
risklerden hangisine maruz kalır? 

A) Faiz riski  B) Kur riski 

C) Kupon oranı riski D) Geri ödeme riski 

 E) İflas riski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Aynı portföyde bulundurulan finansal varlıklarda 
dikkat edilmesi gereken en önemli risk unsuru 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Piyasa faiz oranı 

B) Korelasyon katsayısı 

C) Beta katsayısı 

D) Varyasyon katsayısı 

E) Varlıkların standart sapmaları 

 

 

 

 

 

 

 

35. Öz kaynak ve yabancı kaynakla finanse edilmiş 
bir şirketin değer kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değere no-
minal değer adı verilir. 

B) Hisse senedinin sermaye piyasalarında işlem 
gördüğü fiyata piyasa değeri adı verilir. 

C) Şirketin sahip olduğu aktiflerin nakde dönüştürül-
mesi sonucunda elde edilen nakdin hisse senedi 
başına düşen tutarına tasfiye değeri adı verilir. 

D) Şirketin öz sermayesinin hisse senedi sayısına 
bölünmesiyle elde edilen değere defter değeri 
adı verilir. 

E) Şirketin piyasa değeri, hisse senedinin birim fiya-
tı ile hisse senedi sayısının çarpımına eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi tahvilin sağladığı hak ve 
yüklediği sorumluluklardan biri değildir? 

A) Tahvil sahibine vade sonunda nominal değerin 
ödenmesi 

B) Tasfiye hâlinde tahvil sahibinin, alacaklarını his-
se senedi hamillerinden önce tahsil etmesi 

C) Tahvil alacağının, gereğinde yargı yoluna başvu-
rularak tahsil edilebilmesi 

D) Tahvili satın alan ile ihraç eden arasındaki ilişki-
nin vade sonunda bitmesi 

E) Tahvili satın alanın, tahvili ihraç eden şirketin kâ-
rına ve zarar riskine ortak olması 

 

 

 

 

 



A 
 

2009 - KPSS / AB-PS 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 24 

37. Sermaye maliyeti hesaplanırken dağıtılmayan kâr-
ların maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşit ola-
rak alınır? 

A) Sıfıra 

B) Yabancı kaynağın maliyetine 

C) İmtiyazlı hisse senetlerinin maliyetine 

D) Yeni ihraç edilen hisse senetlerinin maliyetine 

E) Mevcut hisse senetlerinin maliyetine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hisse senetleri piyasada 50 TL’den işlem gören bir 
şirket bir sonraki yıl hisse başına 2 TL kâr payı dağıt-
mayı planlamaktadır. 

Şirketin dağıtacağı kâr payının her yıl % 5 artaca-
ğı öngörülüyorsa şirketin yatırımlarının sağlama-
sı gereken getiri oranı % kaç olmalıdır? 

A) 9 B) 8,4 C) 7,2 D) 5 E) 4 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem borsalarında 
takas merkezlerinin işlevleri arasında yer almaz? 

 
A) Standardizasyon sağlayarak piyasaların likiditas-

yonuna katkıda bulunmak 

B) Taraflar için garantörlük görevi üstlenmek 

C) Sözleşme alan tarafa satıcı, sözleşme satan ta-
rafa alıcı gibi davranmak 

D) İşlem teminatlarıyla, oluşan kâr ve zararları gün-
lük olarak ilgili hesaplara aktarmak 

E) Sözleşmeleri devretmeyi ya da kapatmayı zor-
laştırarak piyasaları güvenli hâle getirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Bir yatırımcı bir hisse senedini 28 TL’ye satın almış, 
aynı hisse senedi üzerine yazılan ve kullanım fiyatı 
30 TL olan bir Alım opsiyonunu 2 TL’ye satmıştır. 

Hisse senedinin fiyatı 34 TL’ye yükseldiğinde, ya-
tırımcının bu pozisyonunun yol açacağı toplam 
kâr ya da zarar kaçtır? 

A) 2 TL kâr B) 4 TL kâr C) 4 TL zarar 

 D) 6 TL kâr E) 6 TL zarar 

 

 

 

 

İŞLETME TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 



A 
MALİYE 

2009 - KPSS / AB-PS 

  Diğer sayfaya geçiniz. 
 
25 

1. İkinci En İyi Teorisine göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Aynı miktarda vergi geliri sağlayan dolaylı ve 
dolaysız biçimindeki iki verginin yol açtığı yarar 
kaybı eşittir. 

B) Aynı miktar vergi tahsili söz konusu iken dolaylı 
vergi dolaysız vergiye göre genelde daha çok 
yarar kaybına yol açmaktadır. 

C) Vergi yükümlüleri açısından iki vergi türünün eşit 
yarar kaybına yol açması durumunda, hazine 
açısından dolaysız verginin verimliliği daha 
düşüktür. 

D) Dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki vergi türü 
vergi yükümlüleri açısından eşit yarar kaybına 
yol açıyorsa bu iki verginin hazine açısından 
verimliliği aynıdır. 

E) Vergi yükümlüleri açısından eşit yarar kaybına 
yol açan vergilerin dolaylı veya dolaysız olması 
hazine açısından aynı sonucu doğurur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tercihlerin tek doruklu olması durumunda basit 
çoğunluk yönteminin dengeyi sağladığını göste-
ren teorem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arrow Teoremi B) Buchanan Teoremi 

C) Wicksell Teoremi D) Niskanen Teoremi 

 E) Black Teoremi 

 

 

 

3. A. Downs tarafından geliştirilen “Demokrasinin 
Ekonomi Teorisi” aşağıdaki düşüncelerden han-
gisine dayanır? 

A) Hükûmetlerin uyguladıkları maliye politikaları ile 
sağladıkları siyasal desteği maksimize etmeyi 
amaçlaması 

B) Hükûmetlerin maliye politikaları uygularken temel 
amaçlarının toplam sosyal faydayı maksimize 
etmek istemesi 

C) Hükûmetlerin uyguladıkları maliye politikaları ile 
sosyal refahı maksimize etmeye çalıştıkları hâlde 
demokratik sistemin buna izin vermemesi 

D) Bireylerin çıkarı her zaman sosyal faydadan ön-
de olduğundan, hükûmetlerin seçimle işbaşına 
gelseler bile sosyal refahı öne çıkarmak isteme-
leri 

E) Bireyler çıkarlarını düşünmekle birlikte genellikle 
ideolojik davranışla oy verdiklerinden sosyal re-
fahın olumsuz etkilenmesi 

 

 

 

 

 

4. E. R. A. Seligman’ın gelir/servet farklılıkları ve 
devletin rolü konusundaki görüşüne ilişkin aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Piyasa koşullarında gelir ve servet dağılımındaki 
adalet gerçekleşmediğinden, devlet bu dağılımı 
daha adil hâle getirmek için aktif rol almalıdır. 

B) Sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan 
gelir ve servet farklarını düzeltmek devletin gö-
revi olmakla birlikte, bu yeniden dağılım aşırı 
düzeyde olmamalıdır. 

C) Sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan 
gelir ve servet farklarını düzeltmek devletin gö-
revi değildir, ancak devlet böyle bir farklılığa 
neden de olmamalıdır. 

D) Devletin uyguladığı politikalar gelir ve servetin 
dağılımını değiştirdiğinden, bu dağılımın yüksek 
gelirden düşük gelire doğru yapıldığından emin 
olunmalıdır. 

E) Devletin uyguladığı politikalar gelir ve servetin 
dağılımını değiştirdiğinden, bu dağılımın düşük 
gelirden yüksek gelire doğru yapıldığından emin 
olunmalıdır. 
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5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilerin doğu-
racağı sakıncalardan biri değildir? 

A) Gelir gibi unsurlara dayanan vergilerde spesifik 
vergilerin uygulanamaması 

B) Spesifik tarifeli vergilerin uygulanmasının zor 
olması 

C) Fiyat hareketlerini izlemekte başarısız kalması 

D) Fiyat değişmelerinin, konulan verginin nispi ağır-
lığının değişmesine neden olması 

E) Mallar arasında kalite farkını gözetmemesi 

 

 

 

 

 

 

6. Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkala-
rına kısmen veya tamamen devretmesine ne ad 
verilir? 

A) Verginin yansıması B) Verginin yerleşmesi 

C) Verginin amortismanı D) Verginin telafisi 

 E) Vergi kaçırma 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi vergi ödeme gücüne 
ulaşmak için yararlanılabilecek tekniklerden biri 
değildir? 

A) En az geçim indirimi B) Artan oranlılık 

C) Ayırma ilkesi  D) Muafiyet ve istisnalar 

 E) Götürü usul 

 

 

 

 

8. Vergi muafiyeti nedir? 

A) Vergilendirilmesi gereken vergi konularının vergi 
kanunlarıyla vergi dışı bırakılması 

B) Vergi yükümlüsünün vergi borcunun idare tara-
fından silinmesi 

C) Zaman aşımı nedeniyle idarenin yükümlüden 
vergi almaktan vazgeçmesi 

D) Vergiyi doğuran olaya neden olunmaması sure-
tiyle kişilerin vergi dışında kalması 

E) Vergilendirilmesi gereken kişilerin kanunlarla ver-
gi dışı bırakılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A. Laffer’in vergi oranları ile vergi gelirleri arasın-
da kurduğu ilişkiye göre, aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Optimal vergi oranından daha yüksek oranlarda 
vergilendirilmeye gidilmesi hâlinde vergi gelirleri 
daha yüksek olacaktır. 

B) Vergilemede optimal nokta aşılınca vergi oranı-
nın düşürülmesi vergi hasılatını artırır. 

C) Optimal vergi oranı aşıldıktan sonra vergi oranı-
nın artırılması üretimi artıracaktır. 

D) Vergilerin düz oranlı olması hâlinde optimal vergi 
oranı yeterli vergi geliri sağlamayacak ve bütçe 
açıkları ortaya çıkacaktır. 

E) Vergilerin artan oranlı olması hâlinde ikinci dilim-
den sonraki oran artışları vergi gelirlerini düşüre-
cektir. 
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10. Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal de-
ğerinin üzerinde veya altında olabilir. 

B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâl-
de yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı 
sayılmaktadırlar. 

C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin 
üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir. 

D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayı-
labilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen be-
del arasında bir orantılılık olması gerekir. 

E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet te-
kelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak 
her zaman mümkün olmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma carileri katego-
risinde görülebilecek kamu harcamalarından 
biridir? 

A) Altyapı yatırımlarına yapılan harcamalar 

B) Personel harcamaları 

C) Eğitim harcamaları 

D) Savunma harcamaları 

E) İhracat sübvansiyonları 

 

 

 

 

12. Kamu iktisadi teşebbüslerinin yaptıkları harcama-
larla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Mülkiyeti Devlete ait olduğu için yaptıkları harca-
maların konsolide bütçeden yapılan harcamalar-
dan farkı yoktur. 

B) Ürettikleri mal ve hizmetler açısından özel kesim-
deki firmalardan farklı olmadıklarından, yaptıkları 
harcamalar hiçbir şekilde kamu harcaması sayı-
lamaz. 

C) Bu girişimler başa baş noktasında faaliyet gös-
terdiklerinden ek bir harcamadan söz edilemez. 

D) Devletin bu girişimler aracılığıyla piyasada ek 
talep yaratması hâlinde yaptıkları harcamalar 
kamu harcamalarına benzer. 

E) Bu girişimler harcama yapmaktan çok mal ve 
hizmet ürettiklerinden yaptıkları harcamalar 
önemsizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kamu harcamalarının genel olarak iktisadi sınıf-
landırmasında gerçek ve transfer ayrımı neye 
göre yapılmaktadır? 

A) Bütçeden yapılan harcamalar gerçek, bütçe dışı 
fonlardan yapılan harcamalar transferdir. 

B) Yatırım harcamaları gerçek, diğer harcamalar 
transferdir. 

C) Yatırım mallarına yapılan harcamalar gerçek, iş 
gücüne yapılan harcamalar transferdir. 

D) Mal alımına yapılan harcama gerçek, hizmet alı-
mına yapılan harcamalar transferdir. 

E) Mal ve hizmet alımına yapılan harcamalar ger-
çek, diğer harcamalar transferdir. 

 

 

 

 



A 
 

2009 - KPSS / AB-PS 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 28 

14. Ekonomik gelişmenin beraberinde getirdiği ayni 
ekonomiden para ekonomisine geçiş olgusunun 
kamu harcamaları üzerindeki etkisi nasıldır? 

A) Gerçekte artırır. 

B) Görünüşte artırır. 

C) Gerçekte artırır, görünüşte azaltır. 

D) Gerçekte ve görünüşte azaltır. 

E) Gerçekte artırır, görünüşte etkisi yoktur. 

 

 

 

 

 

15. Kamu harcamalarının millî gelirde artışa neden 
olup olmamalarına göre sınıflandırılması aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Dolaylı – dolaysız B) Gerçek – transfer 

C) Verimli – verimsiz D) Cari – yatırım 

 E) Altyapı – tüketim 

 

 

 

 

 

16. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırma-
sıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Reel harcamalar doğrudan mal ve hizmet talebi 
yaratan, transfer harcamaları ise doğrudan mal 
ve hizmet talebi yaratmayan harcamalardır. 

B) Konsolide bütçeden yapılan harcamalar reel, ge-
nel bütçeden yapılan harcamalar ise transfer 
olarak nitelendirilir. 

C) Reel harcamalar ayni, transfer harcamaları ise 
nakdî olarak yapılır. 

D) Reel harcamalar mal, transfer harcamaları ise 
hizmet sunmak üzere yapılır. 

E) Bütçeye yük getiren harcamalar reel, yük getir-
meyen harcamalar ise transfer olarak nitelen-
dirilir. 

 

17. Borcun sağlanması sırasında ve sağlanmasından 
sonraki anapara ve faizlerinin ödenerek borcun 
kapatılmasına kadar yürütülen işlemlerin kavram-
sal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Borcun itfası  B) Borç yönetimi 

C) Borç konsolidasyonu D) Konversiyon 

 E) Moratoryum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Devlet borçlarının vadesi açısından sınıflandırıl-
masıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Vadesi bir yıl ve daha az olan borçlara kısa va-
deli borçlar denir. 

B) Kısa vadeli borçlar miktar olarak sürekli değişti-
ğinden dalgalı borçlar olarak da adlandırılır. 

C) Vadesi beş yıldan fazla olan borçlara uzun vadeli 
borçlar denir. 

D) Uzun vadeli borçların tümü dış kaynaklardan el-
de edildiğinden dış borçlar olarak da adlandırılır. 

E) Vadesi bir yıldan fazla, beş yıldan az olan borç-
lara orta vadeli borçlar denir. 
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19. Dövize endeksli tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Enflasyonu düşürmek için başvurulan yöntemler-
den biridir. 

B) Tahvillerin anaparaları döviz, faizleri yerli para 
cinsinden ödenir. 

C) Tahvillerin faizleri döviz, anaparaları yerli para 
cinsinden ödenir. 

D) Tahvillerin anapara ve faizleri döviz cinsinden 
ödenir. 

E) Tahvillerin anapara ve faizleri yerli para cinsin-
den ödenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Uzun vadeli borçlanmayla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Uzun vadeli fonların arz ve talebi sermaye piya-
salarında karşı karşıya gelir. 

B) Uzun vadeli borçların normal kaynağı, piyasada 
uzun süreli yatırım fırsatları bekleyen tasarruf-
lardır. 

C) Uzun vadeli borçlanma Devlet tahvilleri ile ya-
pılır. 

D) Hazinenin nakit ihtiyacına göre artıp azaldıkla-
rından uzun vadeli borçlara dalgalı borçlar da 
denir. 

E) Uzun vadeli borçlar yatırım sermayelerinden olu-
şan borçlardır. 

 

 

 

 

21. Devlet tahvillerinin nominal değerinin altında bir 
değerle satılmasına ne ad verilir? 

A) Konversiyon  B) Primli ihraç 

C) İskontolu ihraç D) İmtiyazlı ihraç 

 E) Başa başın altında ihraç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde borçlanmada karşılığın 
kaybolması söz konusu değildir? 

A) Borçlanmadan elde edilen gelirlerin verimsiz ya-
tırımlara harcanarak israf edilmesi 

B) Çok yüksek enflasyon ortamında para sisteminin 
çökmesi sonucunda reel değeri sıfırlanmış yerli 
para ile borçların ödenmesi 

C) Nominal faizlerin enflasyon oranından daha dü-
şük olması hâlinde, borç anaparasının bir miktar 
değer kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan karşı-
lığın kısmi azalması 

D) Devlet borçlanma senetlerinin daha düşük faizli 
ve daha uzun vadeli senetlerle değiştirilerek ta-
sarruf sahiplerinin kısmen kayba uğratılması 

E) Olağanüstü dönemlerde bazı propaganda yön-
temleri ile piyasa faizlerinden daha düşük oran-
larda borç senedi ihracı 
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23. Aşağıdakilerden hangisi kamu borçlarının sürdü-
rülebilirliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Reel faiz oranı B) Büyüme oranı 

C) Gelir dağılımı D) Kamu harcamaları 

 E) Faiz dışı bütçe dengesi 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının 
amaçları arasındaki çatışmaya örnektir? 

A) Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek için 
artırılan dolaylı vergilerin tüketimi düşürmesi 

B) Deflasyonist dönemde talebi artırmak için düşü-
rülen dolaylı vergilerin tüketimi artırması 

C) Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesi 
amacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının 
ekonomik büyümeyi yavaşlatması 

D) Deflasyonist dönemde talep artırıcı maliye poli-
tikalarının büyümeyi harekete geçirmesi 

E) Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen ka-
mu yatırım harcamalarının özel yatırım harcama-
larını artırması 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının 
amaçlarından biri değildir? 

A) İşsizliği azaltmak 

B) Kamu borçlarını azaltmak 

C) Gelir dağılımını düzeltmek 

D) Ekonomik istikrarı sağlamak 

E) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırı-
cılık özelliği gösteren kamu harcamaları arasında 
yer alır? 

A) Sübvansiyonlar B) Emekli maaşları 

C) Yatırım harcamaları D) Personel harcamaları 

 E) İşsizlik sigortası ödemeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının diğer 
politikalarla ahenkleştirilmesinde yaşanan sorun-
lardan biri değildir? 

A) Vergi ve borçlanma ile düşürülen likiditenin para 
politikasıyla genişletilmesi 

B) Enflasyonla mücadelede yüksek vergilerle düşü-
rülen talebin üretkenlikten daha fazla artan 
ücretlerle artması 

C) Durgunluk döneminde genişletici maliye politi-
kası ile artırılan talebin kredi daralmasıyla düş-
mesi 

D) Asgari ücret belirlenmesine karşılık, kayıt dışı pi-
yasada daha düşük ücretle çalışma sözleşmesi 
yapılması 

E) Enflasyonist dönemde likiditeyi düşürmeye yöne-
lik bir borçlanmaya karşılık, genişletici para poli-
tikası uygulanması 
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28. Kamu açıklarının güçlü paradaki artışla finanse 
edilmesi hâlinde belirlenmesi gereken mali kural 
aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? 

A) Bütçe açıkları = Parasal taban x (hedeflenen 
enflasyon oranı + büyüme oranı) 

B) Bütçe açıkları = Parasal taban x (hedeflenen 
enflasyon oranı + faiz oranı) 

C) Bütçe açıkları = Parasal taban x (hedeflenen 
enflasyon oranı – faiz oranı) 

D) Bütçe açıkları = Parasal taban x (hedeflenen 
enflasyon oranı – büyüme oranı) 

E) Bütçe açıkları = Parasal taban x (faiz oranı + 
büyüme oranı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi yürütme organının çıkar-
dığı bütçe hukuku kaynakları arasında yer almaz? 

A) Tüzükler 

B) Tebliğler 

C) Bakanlar Kurulu kararları 

D) İçtihadı birleştirme kararları 

E) Kanun hükmünde kararnameler 

 

 

 

 

 

30. Kamu idareleri, gider tekliflerini gerekçeli olarak 
hazırlayarak ve yetkilileri tarafından imzalanmış 
olarak Temmuz ayı sonuna kadar aşağıdakilerden 
hangisine gönderirler? 

A) Maliye Bakanlığı B) Bakanlar Kurulu 

C) Başbakanlık  D) TBMM 

 E) Sayıştay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe 
kanun tasarısıyla birlikte TBMM’ye sunulması 
öngörülen belgelerden biri değildir? 

A) Bütçe gerekçesi 

B) Kamu borç yönetimi raporu 

C) Vazgeçilen kamu gelirleri cetveli 

D) Kamu şirketi niteliğindeki kuruluşların bütçe tah-
minleri 

E) Merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu 
kuruluşlarının listesi 
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32. Aşağıdakilerden hangisi performans esaslı bütçe-
leme sisteminin sakıncalarından biri değildir? 

A) Uygulayıcılara daha fazla iş yükü getirdiğinden 
kamu görevlilerinin sisteme sıcak bakmayarak 
bunu uygulamaktan kaçınabilmeleri 

B) Yöneticilerin hesap verme mekanizması için ge-
rekli ortamın sağlanamaması 

C) Bu sisteme göre bütçe hazırlanmasının daha zor 
olması yanında, bütçedeki bilgileri anlayıp yo-
rumlama belirli bir uzmanlık gerektirdiğinden 
parlamento tarafından benimsenememesi 

D) Yöneticilerin, performanslarını artırmak için hu-
kukun uygun görmediği işlere de girişebilmeleri 

E) Hizmetin özelliği dolayısıyla bazı kamu hizmetle-
rinde performansı ölçmenin her zaman mümkün 
olmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Merkezî bütçe, kanunlaşması için TBMM’ye gön-
derildikten sonra izlediği aşamalar aşağıdakilerin 
hangisinde doğru sıralanmıştır? 

A) TBMM Başkanı – TBMM Genel Kurulu – 
Cumhurbaşkanlığı 

B) TBMM Başkanı – Bütçe Komisyonu – TBMM 
Genel Kurulu 

C) TBMM Başkanı – Bütçe Komisyonu – TBMM 
Genel Kurulu – Cumhurbaşkanlığı 

D) Bütçe Komisyonu – TBMM Başkanı – TBMM 
Genel Kurulu – Cumhurbaşkanlığı 

E) Bütçe Komisyonu – TBMM Genel Kurulu – 
TBMM Başkanı – Cumhurbaşkanlığı 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezî büt-
çenin hazırlanma sürecine katılmaz? 

A) Sayıştay  B) Bakanlar Kurulu 

C) Maliye Bakanlığı D) Yüksek Planlama Kurulu 

 E) Devlet Planlama Teşkilatı 

 

 

 

 

 

 

35. Başına bir mücbir sebep gelen vergi mükellefinin 
aşağıdakilerden hangisini talep etme hakkı 
yoktur? 

A) Beyanname verme süresinin uzatılması 

B) Dava açma süresinin uzatılması  

C) Deftere kayıt süresinin uzatılması 

D) Defter tasdiki süresinin uzatılması  

E) Fatura düzenleme süresinin uzatılması 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdaki suçların hangisinde tarhiyat sonrası 
uzlaşmaya gidilmesi söz konusu olur? 

A) Vergi ziyaı suçu 

B) Genel usulsüzlük suçu 

C) Özel usulsüzlük suçu 

D) Kaçakçılık suçu 

E) Kaçakçılık suçu ile birlikte işlenen vergi ziyaı 
suçu 
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37. Tahakkuk zaman aşımı kural olarak vergiyi doğuran 
olayı izleyen yılın başından itibaren başlar. 

Aşağıdaki vergilerin hangisinde tahakkuk zaman 
aşımının başlangıcı bu genel kurala uymaz? 

A) Gelir vergisi 

B) Kurumlar vergisi 

C) Katma değer vergisi 

D) Veraset ve intikal vergisi 

E) Özel tüketim vergisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde 
yayılı muamele vergisi özelliği taşır? 

A) Gelir vergisi 

B) Gümrük vergisi 

C) Katma değer vergisi 

D) Veraset ve intikal vergisi 

E) Özel tüketim vergisi 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi yıllık beyanna-
me vermek zorunda değildir? 

A) Ticari kazanç sahibi mükellef 

B) Serbest meslek kazancı sahibi mükellef  

C) Gerçek usulde zirai kazanç sahibi mükellef 

D) Stopaja maruz kalmamış kira geliri sahibi mükel-
lef  

E) Devlet tahvili faizi sahibi mükellef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi 
arızi kazanç olarak sayılmamıştır? 

A) Peştemallık 

B) Hava parası 

C) Kumar kazancı 

D) İhaleye katılmama karşılığında alınan para 

E) Terk edilen işle ilgili elde edilen kazanç  
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1. İşletmenin yaşam süresinin, işletme sahip ya da 
ortaklarının yaşam süreleriyle ilişkilendirilmemesi 
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangi-
siyle açıklanmaktadır? 

A) Kişilik  B) Önemlilik  

C) İşletmenin sürekliliği  D) Özün önceliği  

 E) Tam açıklama 

 

 

 

 

 

 

 

2. İşletmenin, borcuna karşılık satıcılara keşide etti-
ği çek, satıcı işletme tarafından nasıl kaydedilme-
lidir? 

A)   /   
 SATICILAR  XX  
  ALINAN ÇEKLER  XX 
   /  

B)   /   
 SATICILAR  XX 
  VERİLEN ÇEKLER  
  VE ÖDEME EMİRLERİ  XX 
    /  

C)   /   
ALICILAR  XX 

  VERİLEN ÇEKLER 
  VE ÖDEME EMİRLERİ  XX 
    /  

D)   /   
ALINAN ÇEKLER XX 

  ALICILAR  XX  
    /  

E)   /   
ALACAK SENETLERİ XX 

  ALICILAR   XX 
   /  

 

 

 

3. Tekdüzen Hesap Planında, Arama Giderleri hesa-
bı aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? 

A) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

B) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 

C) Hizmet Üretim Maliyeti 

D) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

E) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk-
ları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı rees-
kont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – 
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı  

B) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – 
Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı 

C) Alacak Senetleri hesabı borçlu –            
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 

D) Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – 
Finansman Giderleri hesabı alacaklı  

E) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu –     
Alacak Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı 
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5. – 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen 
bir işletmede dönem başı mal mevcudu 5000 adettir. 
Dönem içinde iki parti hâlinde 25.000 adet mal satın 
alınmıştır. İkinci partide alınan mallar için KDV dahil 
224.400 TL ödenmiştir. Dönem başı mal maliyeti 10 
TL/adet olup izleyen her alımda KDV hariç 1 TL/adet 
fiyat artışı meydana gelmiştir. İşletme satışlarını % 10 
kârlı olarak yapmakta ve stoklarını LIFO ( son giren 
ilk çıkar) yöntemiyle değerlemektedir. Dönem içinde 
28.000 adet satış yapılmış, daha sonra 4000 adet 
iade alınmıştır. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) 

 

 

5. Buna göre, Yurtiçi Satışlar hesabına kaydedilmesi 
gereken tutar kaç TL’dir? 

A) 389.620 B) 354.200  C) 343.200 

 D) 333.960 E) 303.600 

 

 

 

 

6. Yukarıdaki bilgilere göre, dönem sonunda Satılan 
Ticari Mallar Maliyeti tutarı kaç TL’dir? 

A) 281.000 B) 308.000 C) 322.000 

 D) 342.000 E) 376.200 

 

 

 

 

 

7. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin elde ettiği 
brüt satış kârı kaç TL’dir? 

A) 42.240  B) 32.200 C) 31.600 

 D) 26.620 E) 22.600 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 7/A ve 7/B seçenekleri-
nin ikisinde de yer alan bir hesaptır? 

A) Hizmet Üretim Maliyeti 

B) Üretim Maliyet 

C) Finansman Giderleri 

D) Genel Üretim Giderleri 

E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

 

 

 

 

9.   
I. Hizmet Üretim Maliyeti 

II. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

III. Direkt İşçilik Giderleri 

IV. Genel Üretim Giderleri 

V. Genel Yönetim Giderleri 

Yukarıdakilerden hangileri Satışların Maliyetini 
oluşturan unsurlar arasında yer almaz? 

A) Yalnız I  B) Yalnız IV C) Yalnız V 

 D) II ve IV E) III ve V 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Muhasebe Stan-
dartlarına (TMS) göre finansal tablolar tam seti 
içinde yer almaz? 

A) Bilanço 

B) Nakit akış tablosu 

C) Öz kaynak değişim tablosu 

D) Dipnotlar ve açıklayıcı notlar 

E) Kâr dağıtım tablosu 
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11.  
I. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde öden-

meleri 

II. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya 
çevrilmeleri 

III. Özellikle ticari amaçla elde bulundurulmaları 

Yukarıdakilerden hangileri Dönen Varlıklar ile Kı-
sa Vadeli Yabancı Kaynakların ortak özelliğidir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) I ve III 

 

 

 

12. İşletme, 01.11.2007 tarihinde aldığı 90 gün vadeli ve 
% 24 faizli 200.000 YTL tutarındaki krediyi vade so-
nunda faizi ile birlikte ödeyecektir. (Bir yıl 360 gün 
olarak alınacaktır.) 

Buna göre, ödeme tarihindeki kayıt aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)    /   
BANKA KREDİLERİ 200.000 
GİDER TAHAKKUKLARI 8000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 4000 

  BANKALAR 212.000 
    /  

B)   /   
 BANKA KREDİLERİ 200.000 
 GİDER TAHAKKUKLARI 8000 
  BANKALAR 208.000 
    /  

C)    /   
BANKA KREDİLERİ 200.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 12.000 

  BANKALAR 212.000  
    /  

   / 
D) BANKA KREDİLERİ 200.000 
 FİNANSMAN GİDERLERİ 12.000 
  BANKALAR 200.000  
  GİDER TAHAKKUKLARI   12.000 
   /  

E)    /   
 BANKA KREDİLERİ 208.000  
  BANKALAR 208.000 
   /  

 
      

 

13. İşletmenin 01.10.2005 tarihinde 3 yıl vadeli olarak 
çıkardığı 1.000.000 YTL tutarındaki yıllık % 18 faiz-
li tahvillerin vade sonu ödeme kaydı aşağıdakiler-
den hangisidir? (İşletme finansal tablolarını üç aylık 
dönemler hâlinde düzenlemekte, faizler yıllık olarak 
ödenmektedir. Vergi dikkate alınmayacak, bir yıl 360 
gün olarak alınacaktır.) 

A)   /   
 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000  
 FİNANSMAN GİDERLERİ 180.000 
  BANKALAR 1.180.000 
   /  

B)   /   
 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000 
 FİNANSMAN GİDERLERİ 135.000 
  BANKALAR 1.135.000 
    /  

C)   /   
ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 1.000.000 
GİDER TAHAKKUKLARI 45.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 135.000 

  BANKALAR 1.180.000 
    /  

D)   /   
TAHVİL ANAPARA BORÇ 
TAKSİT VE FAİZLERİ 1.000.000 
FİNANSMAN GİDERLERİ 15.000 
GİDER TAHAKKUKLARI 165.000 

  BANKALAR  1.180.000 
    /  

E)   /  
TAHVİL ANAPARA BORÇ 
TAKSİT VE FAİZLERİ 1.000.000 
GİDER TAHAKKUKLARI 180.000 

  BANKALAR 1.180.000  
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

2009 - KPSS / AB-PS 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 37 

14. İşletme 01.11.2008 tarihinde 50.000 Avro tutarında 
yıllık % 6 faizli, 3 ay vadeli bir hesap açtırmıştır.        
(1 Avro 01.11.2008 tarihinde 1,05 YTL, 31.12.2008 
tarihinde ise 1,09 YTL’dir. Bir yıl 360 gün olarak 
alınacaktır.) 

Buna göre, 31.12.2008 tarihinde yapılması gere-
ken kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bankalar hesabı 2500 YTL borçlandırılır. 

B) Gelir Tahakkukları hesabı 750 YTL borçlandırılır. 

C) Kambiyo Kârları hesabı 2000 YTL alacaklandı-
rılır. 

D) Faiz Gelirleri hesabı 500 YTL alacaklandırılır. 

E) Faiz Gelirleri hesabı 750 YTL alacaklandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzen-
lediği dönem sonu bilançosunda kesinlikle yer 
almaz? 

A) Sayım ve Tesellüm Noksanları 

B) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

C) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

D) Verilen Sipariş Avansları 

E) Gider Tahakkukları 

 

 

 

 

 

 

16. VE 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme 01.10.2006 tarihinde iki yıllığına kiraladığı de-
po için 1200 YTL peşin ödemede bulunmuştur. (İşlet-
me finansal tablolarını aylık olarak düzenlemektedir.) 

16. Buna göre, Ekim 2006’ya ilişkin kira bedeli hangi 
hesapta, ne şekilde ve hangi tutarla muhasebe-
leştirilmelidir? 

A) Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının borcuna 
600 YTL 

B) Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının borcuna 
600 YTL 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna    
150 YTL 

D) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna      
50 YTL 

E) Genel Yönetim Giderleri hesabının alacağına 
150 YTL 

 

 

 

 

 

 

17. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin 31.12.2006 
tarihinde yapması gereken yevmiye kaydı aşağı-
dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

    Borç kaydı       Alacak kaydı  

A) Gelecek Yıllara Ait Gelecek Aylara 
Giderler 1050 YTL Ait Giderler 1050 YTL 

B) Gelecek Aylara Ait Gelecek Yıllara Ait       
Giderler 600 YTL Giderler 600 YTL 

C) Genel Yönetim  Dönem Kârı veya             
Giderleri 150 YTL Zararı 150 YTL 

D) Gelecek Aylara Ait Genel Yönetim           
Giderler 1050 YTL Giderleri 1050 YTL 

E) Genel Yönetim   Gelecek Yıllara Ait      
Giderleri 600 YTL Giderler 600 YTL 
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18. T AŞ sermayesini 500.000 TL’den 900.000 TL’ye ar-
tırma kararı almış ve yasal işlemleri tamamlamıştır. 

Bu işlemle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 400.000  
  SERMAYE 400.000 
   /  

B)   /   
 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000 
 ORTAKLARA BORÇLAR 500.000 
  SERMAYE 900.000 
    /  

C)   /   
BANKALAR  400.000 

  SERMAYE 400.000 
    /  

D)   /   
SERMAYE  500.000 
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000 

  SERMAYE 900.000  
    /  

E)   /   
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 400.000 

  SERMAYE  400.000 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya 
çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nede-
niyle indirim yapmıştır. 

Bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilme-
lidir? 

A) Satış İskontoları hesabının borcuna 

B) Satış İskontoları hesabının alacağına 

C) Yurtiçi Satışlar hesabının alacağına 

D) Yurtiçi Satışlar hesabının borcuna 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borcuna 

 

 

 

20. A işletmesi sipariş ettiği bir taşıtı satın almak üzere B 
işletmesine avans olarak 10.000 TL tutarında bir se-
net ciro etmiştir. 

A işletmesinin bu işlemle ilgili yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 VERİLEN DEPOZİTO VE 
 TEMİNATLAR 10.000 
  ALACAK SENETLERİ  10.000 
   /  

B)   /   
 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN 
 VARLIKLAR  10.000 
  ALACAK SENETLERİ  10.000 
    /  

C)   /   
VERİLEN AVANSLAR 10.000 

  ALACAK SENETLERİ  10.000 
    /  

D)   /   
VERİLEN SİPARİŞ  
AVANSLARI  10.000 

  ALACAK SENETLERİ  10.000  
    /  

E)   /   
VERİLEN SİPARİŞ  
AVANSLARI  10.000 

  BORÇ SENETLERİ   10.000 
   /  
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21.   
   /   

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XX 
PERSONEL AVANSLARI XX 

  PERSONELE BORÇLAR   XX 
  ÖDENECEK VERGİ     
  VE FONLAR    XX 
  ÖDENECEK SOSYAL  
  GÜVENLİK KESİNTİLERİ   XX   
   /  

Yukarıdaki ücret bordrosu kaydında yanlış kulla-
nılan hesap hangisidir? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Personel Avansları 

C) Personele Borçlar 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar 

E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 

 

 

 

 

 

22. Bir işletmede Aralık ayı sonu itibarıyla fabrika binası-
nın elektrik tüketim bedeli tahminî olarak hesaplara 
alınmıştır. 

Buna göre, tahmin edilenden yüksek tutarda fatu-
ra geldiğinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu 

B) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 

C) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı alacaklı 

D) Gider Tahakkukları hesabı borçlu 

E) İndirilecek KDV hesabı borçlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Sermayesini 1.000.000 TL artıran bir işletme hisse 
senetlerini banka aracılığıyla 1.120.000 TL’ye sat-
mıştır. (Bankaya komisyon ödenmemiştir.) 

Buna göre, bu işlemlerde aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Ödenmemiş Sermaye hesabı alacaklı 

B) Bankalar hesabı borçlu 

C) Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı alacaklı 

D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı alacaklı 

E) Sermaye hesabı alacaklı 
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24. – 26. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme, 01.09.2007 tarihinde Z Bankasında 6 ay va-
deli 300.000 YTL tutarında bir mevduat hesabı açtır-
mıştır. Yıllık faiz oranı % 18 olup anapara vade so-
nunda faizi ile birlikte işletmenin aynı bankadaki va-
desiz mevduat hesabına aktarılmıştır. (İşletme finan-
sal tablolarını yıllık olarak düzenlemekte olup vergi 
oranı % 15’tir. Bir yıl 360 gün olarak alınacaktır.) 

 

 

 

 

24. Buna göre, işletmenin 31.12.2007 tarihinde yap-
ması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 BANKALAR  9000  
  GELİR TAHAKKUKLARI  9000 
   /  

B)   /   
 FAİZ GELİRLERİ 27.000 
  GELİR TAHAKKUKLARI  27.000 
    /  

C)   /   
BANKALAR  18.000 

  FAİZ GELİRLERİ  18.000 
    /  

D)   /   
GELİR TAHAKKUKLARI 18.000 

  FAİZ GELİRLERİ  18.000  
    /  

E)   /   
BANKALAR  18.000 
GELİR TAHAKKUKLARI 9000 

  FAİZ GELİRLERİ   27.000 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Yukarıdaki bilgilere göre, vade sonunda, elde edi-
len faize ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A)   /   
 BANKALAR  318.000 
 - Vadesiz Mevduat  
 GELİR TAHAKKUKLARI 9000 
  BANKALAR  300.000 
  - Vadeli Mevduat 
  FAİZ GELİRLERİ  27.000 
   /  

B)   /   
 BANKALAR  27.000 
 - Vadeli Mevduat 
  FAİZ GELİRLERİ  27.000 
    /  

C)   /   
BANKALAR  327.000 
- Vadesiz Mevduat 

  BANKALAR  300.000 
  - Vadeli Mevduat 
  FAİZ GELİRLERİ  9000 
  GELİR TAHAKKUKLARI  18.000 
    /  

D)   /   
BANKALAR  309.000 
- Vadesiz Mevduat 
GELİR TAHAKKUKLARI 18.000 

  BANKALAR  300.000 
  - Vadeli Mevduat 
  GELİR TAHAKKUKLARI  27.000 
    /  

E)   /   
BANKALAR  27.000 
- Vadeli Mevduat 

  GELİR TAHAKKUKLARI   18.000 
  FAİZ GELİRLERİ   9000 
   /  
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26. Yukarıdaki bilgilere göre, vade sonunda banka 
hesapları arasındaki aktarma işlemine ilişkin kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 BANKALAR  327.000 
 - Vadesiz Mevduat  
  BANKALAR  327.000 
  - Vadeli Mevduat 
   /  

B)   /   
 BANKALAR  322.950 
 - Vadesiz Mevduat 
 PEŞİN ÖDENEN  
 VERGİLER VE FONLAR 4050 
  BANKALAR  327.000    
  - Vadeli Mevduat 
    /  

C)   /   
BANKALAR  327.000 
- Vadesiz Mevduat 

  BANKALAR  324.300 
  - Vadeli Mevduat 
  ÖDENECEK VERGİ   
  VE FONLAR  2700 
    /  

D)   /   
BANKALAR  322.950 
- Vadeli Mevduat 
PEŞİN ÖDENEN                    
VERGİLER VE FONLAR 4050 

  BANKALAR  300.000 
  - Vadesiz Mevduat 
  FAİZ GELİRLERİ  27.000 
    /  

E)   /   
BANKALAR  311.700 
- Vadesiz Mevduat 
GELİR TAHAKKUKLARI 18.000 

  BANKALAR  327.000 
  - Vadeli Mevduat 

  ÖDENECEK VERGİ                       
  VE FONLAR   2700 

   /  

 

 

 

 

 

 

 

27. Bir nakliye firmasına fatura karşılığında yapılan öde-
me aşağıdaki gibi kaydedilmiştir: 

   /   
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XX 
TİCARİ MALLAR XX 
İNDİRİLECEK KDV XX 

  YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR  XX 
  VERİLEN ÇEKLER VE 
  ÖDEME EMİRLERİ   XX 
   /  

Buna göre, yukarıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı yanlıştır? 

A) Genel Yönetim Giderleri 

B) Ticari Mallar 

C) İndirilecek KDV 

D) Yapılmakta Olan Yatırımlar 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 

 

 

 

 

 

 

 

28.   
I. 632 Genel Yönetim Giderleri 

II. 770 Genel Yönetim Giderleri 

III. 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma 

Yukarıdaki hesapların dönem sonunda kapatılma-
sına ilişkin kayıtlar hangi sırayla yapılmalıdır? 

A) III borçlu – II alacaklı / I borçlu – III alacaklı 

B) I borçlu – III alacaklı / III borçlu – I alacaklı 

C) I borçlu – III alacaklı / III borçlu – II alacaklı 

D) II borçlu – III alacaklı / I borçlu – II alacaklı 

E) I borçlu – III alacaklı / II borçlu – III alacaklı 
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29. VE 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 Bir işletmede bazı bilgiler şu şekildedir: 

   Tutar (TL)   

Brüt satışlar 970.000 

Toplam değişken giderler 658.000 

Toplam sabit giderler 200.000 

Başabaş noktası satış tutarı 564.000 

Satıştan iadeler 30.000 

29. Bu işletmede üretim maliyetlerine göre katkı oranı 
kaçtır? 

A) 0,30  B) 0,40  C) 0,43 

 D) 0,67  E) 1,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin güvenlik ora-
nı kaçtır? 

A) 0,91  B) 0,82  C) 0,58 

 D) 0,40  E) 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

31. – 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir işletmede finansal kaldıraç oranı 0,80, finansman 
oranı 0,25 ve Dönen Varlıkların Duran Varlıklara 
oranı 0,75’tir. Bilançonun aktif toplamı 1.400.000 TL, 
Stoklar tutarı 264.000 TL, devamlı sermaye tutarı ise 
980.000 TL’dir. 

31. Buna göre, işletmede Yabancı Kaynakların topla-
mı kaç TL’dir? 

A) 1.120.000 B) 1.050.000 C) 770.000 

 D) 700.000 E) 350.000 

 

 

 

 

 

 

 

32. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Öz Kaynaklar 
toplamı kaç TL’dir? 

A) 1.050.000 B) 700.000 C) 630.000 

 D) 350.000 E) 280.000 

 

 

 

 

 

 

 

33. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin net çalışma 
sermayesi kaç TL’dir? 

A) 70.000  B) 140.000 C) 180.000 

 D) 350.000 E) 380.000 
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34. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin asit-test ora-
nı kaçtır? 

A) 0,85  B) 0,80  C) 0,66 

 D) 0,60  E) 0,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Yüzde 15 faiz oranı üzerinden 90 günde 8250 TL 
faiz getiren anapara tutarı kaç TL’dir? 

A) 135.000 B) 220.000 C) 240.000 

 D) 360.000 E) 400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Yıllık % 20 faizli, 3 yıl vadeli 900.000 TL tutarında 
kredi alan bir işletme, her yıl sonunda anaparanın 
1/3’ünü faizi ile birlikte ödemektedir. 

Buna göre, işletmenin ikinci yılın sonunda öde-
mesi gereken tutar kaç TL’dir? 

A) 360.000 B) 390.000 C) 420.000 

 D) 480.000 E) 580.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. İşletme 01.09.2009 vadeli 120.000 YTL tutarındaki 
alacak senedi için 31.12.2008 tarihinde dış iskonto 
yöntemiyle reeskont hesaplamıştır. (Bir yıl 360 gün 
olarak alınacaktır.) 

Reeskont faiz oranı % 18 olduğuna göre, senedin 
tasarruf (peşin) değeri kaç YTL’dir? 

A) 98.400  B) 103.000 C) 103.800 

 D) 105.600 E) 108.000 
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38. İşletme % 2 iskontolu olarak 441.000 TL’lik mal 
satın aldığında mal bedelinden yapılan iskonto 
tutarı kaç TL’dir? 

A) 8820   B) 9000  C) 17.640 

 D) 19.000 E) 59.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Üç ortaklı, 120.000 TL sermayeli ABC Kolektif Şirketi-
ne, dördüncü ortak sermayenin 1/4’üne sahip olmak 
amacıyla 64.000 TL ödemiştir. 

Buna göre, şerefiye tutarı kaç TL’dir? 

A) 18.000  B) 24.000 C) 34.000 

 D) 46.000 E) 56.000 

 

 

 

 

 

 

 

40. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, yatırım ya-
pılan işletmenin oy hakkının en az % kaçına sahip 
olunması durumunda, aksi açıkça ortaya konula-
madığı sürece, yatırımcının önemli etkisi olduğu 
kabul edilir? 

A) 10 B) 20 C) 40 D) 50 E) 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

   
 

 

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bil-
gisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan 
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar-
la; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, def-
ter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, 
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cet-
vel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sı-
nava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına 
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayıla-
caktır. 

2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 210 da-
kikadır (3,5 saat). Sınavın ilk 105 ve son 15 daki-
kası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. 
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav 
süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, 
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaya-
caktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdı-
nızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutma-
nız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren 
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

6. Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ-
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken-
mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya-
caktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gere-
kir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli de-
ğildir. 

8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bu-
lunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağın-
da basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını 
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başka-
nından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı-
nızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark eder-
seniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız tür-
den, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon 
Başkanına başvurunuz. 

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının tü-
rünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediği-
niz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından 
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin 
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları 
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon gö-
revlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları topla-
nacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitap-
çığınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. 

10. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

11. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse siga-
ra, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

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

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve bu oturuma ait 2009-
KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 
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ALAN BİLGİSİ TESTİ 

A KİTAPÇIĞI 
HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE
1.  B 
2.  E 
3.  İPTAL 
4.  C 
5.  A 

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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

1.  C 
2.  D 
3.  E 
4.  C 
5.  İPTAL 

 
6.  A 
7.  A 
8.  C 
9.  A 

10.  A 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  C 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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


