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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bil-
gisi Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 160
dakikadır (2 saat, 40 dakika).

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

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

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

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.ÖSYM
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

1982 Anayasası’na göre, bir kanun hükmünde
kararnamenin şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı
iddiasıyla en geç kaç gün içinde dava açılabilir?

10 15 30 45 60

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilemez?

Sayıştay üyesi

Beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi
raportörü

Serbest avukat

Yükseköğretim Kurulu üyesi

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi

1.

A) B) C) D) E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
milletvekilliğinin düşmesine yol açacak sebeplerden
biri değildir?

İstifa

Meclis çalışmalarına izinsiz veya özürsüz olarak bir
ay içinde toplam beş birleşim günü katılmama

Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin
hüküm giyme

Kısıtlanma

Beyan ve eylemleriyle partisinin temelli
kapatılmasına sebep olma 

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi ruhsat usulü ile
gördürülemez?

Eğitim Sağlık Bayındırlık

Taşıma Kolluk

Aşağıdakilerden hangisi, birel nitelikli bir kolluk
işlemi değildir?

Ahmet’in pastanesinin zabıta tarafından üç gün
süreyle kapatılması

Kar yağışı nedeniyle Ankara’da ilkokulların bir gün
süreyle tatil edilmesi

Emel’e inşaat ruhsatı verilmesi

Bir derneğin, siyasi sembol kullandığı için amblemini
değiştirmesi konusunda valilikçe uyarılması

Ali’nin taşımacılık izninin iptal edilmesi

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku açısından bir
kusursuz sorumluluk örneği oluşturur?

Acil servise gelen kanamalı hastaya geç müdahale
edilmesi

Cerrahın yanlış müdahalesi sonucu hastanın vefat
etmesi

Cemil’in, yol çalışması ardından üstü kapatılmayan
çukura düşerek yaralanması

Deniz’in, kara yolunda gerekli işaretlemeler
bulunmaması nedeniyle geçirdiği trafik kazası
sonucu yaralanması 

Askerî depodaki mühimmatın bilinmeyen bir nedenle
patlaması sonucu Asker Hasan’ın vefat etmesi

Ankara idare mahkemesinde görülen bir davada
Ankara ve Kırıkkale idare mahkemelerinin yargı
çevresi sınırlarında tereddüt edilmesi hâlinde, bu
sorunu çözmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

Danıştay

Adalet Bakanlığı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Uyuşmazlık Mahkemesi

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

İdari yargıda dava açma süreleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

İdari işlemlere karşı dava açma süresinin yazılı
bildirim tarihinden itibaren başlayacağı kuralı
Anayasa’da yer almaktadır.

Danıştay içtihatlarına göre dava açma süresi, hak
düşürücü süre niteliğindedir.

İdari dava açmayı belli bir süreyle sınırlamanın
nedenlerinden biri de idari işlemlerde istikrarı
sağlamaktır.

Davalı tarafından, dava açma süresinin geçtiği ileri
sürülmedikçe davanın görülmesine devam edilir.

Anayasa’da idari dava açma süreleri somut olarak
belirlenmemiştir, sürelerin belirlenmesinde kanun
koyucunun takdir yetkisi vardır.

8.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Türk Ceza Kanunu’na göre, eşya müsaderesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bulundurulması suç oluşturan eşya, suçun
mağduruna ait olsa bile müsadere edilir.

Suçun işlenmesinde kullanılmakla birlikte iyi niyetli
üçüncü kişilere ait olan eşya müsadere edilemez.

Suçun işlenmesinde kullanılan eşyanın müsaderesi,
işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar
doğuracaksa müsadereye hükmedilmeyebilir.

Taksirli bir suçun işlenmesinde kullanılan eşya
müsadere edilebilir.

Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi
gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin ayırmak
mümkünse sadece bu kısımların müsaderesine
karar verilir.

Ahmet, bir telefon görüşmesi yapacağını söyleyerek   
10 yaşındaki Bahri’den babasının cep telefonunu ister,
Bahri de babasının cep telefonunu Ahmet’e verir.
Telefonu alan Ahmet, hızla olay yerinden uzaklaşır.

Buna göre, gerçekleşen suç bakımından Ahmet’in
sorumluluk statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Azmettiren Yardım eden Fail

Müşterek fail Yan fail

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A) B) C)

D) E)

Dava ve cezanın düşürülmesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hükümlünün ölümü, yargılama giderlerine ilişkin
olup da ölümünden önce kesinleşmiş olan hükmün
infazına engel değildir.

Hükümlünün ölümü, henüz infaz edilmemiş adli para
cezalarının infazına engel değildir.

Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının
düşürülmesine karar verilir.

Genel af hâlinde kamu davası düşer ve hükmolunan
cezalar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalkar.

Özel af hâlinde hapis cezasının infaz kurumunda
çektirilmesine son verilebileceği gibi, infaz
kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir.

Ceza muhakemesi hukukunda, telekomünikasyon
yoluyla iletişimin denetlenmesine soruşturma
evresinde karar verebilecek merci ya da merciler
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Yalnızca Cumhuriyet savcısı

Cumhuriyet savcısı – Sulh ceza hâkimi

Cumhuriyet savcısı – Ağır ceza mahkemesi

Yalnızca sulh ceza hâkimi

Cumhuriyet savcısı – Kolluk amiri 

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tarafsızlığını
şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin
reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sebebi önceden bilinse de hâkimin reddi
duruşmanın her aşamasında istenebilir.

Ret talebinde bulunan kişi, öğrendiği ret sebeplerinin
tümünü bir defada açıklamakla yükümlüdür.

Ret talebinin kabulüne ilişkin kararlar kesindir.

Ret talebinin kabul edilmemesine ilişkin kararlara
itiraz edilebilir.

Ret talebinin kabulüne karar verildiğinde,
gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle
yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, derneklerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

En az yedi üyeden oluşur.

Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma
hakkına sahiptir.

Onursal üyeler dâhil her üyenin bir oy hakkı vardır.

Zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve
denetim kuruludur.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı kişiler
dernek kurabilirler veya kurulmuş olan derneklere
üye olabilirler.

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

Aile konutuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan
taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça
kira sözleşmesini feshedemez.

Aile konutu, eşlerin birlikte seçmiş oldukları ve kural
olarak birlikte yaşadıkları ortak konuttur.

Aile konutunun maliki olan eş, diğer eşin açık rızası
olmadıkça konut üzerindeki ayni hakkını
sınırlayamaz.

Aile konutunun tapuya şerh edilmesi, aile konutuyla
ilgili hukuki işlemlerde bulunmak isteyenlerin iyi niyet
iddialarını önleyici bir fonksiyona sahiptir.

Aile konutu, eşlerden biri tarafından kirayla
sağlanmışsa diğer eş, kiralayana herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın kendiliğinden sözleşmeye
taraf olur.

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Türk medeni hukukunda el yazılı vasiyetnamenin
geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Vasiyetnamenin tamamı vasiyetçinin el yazısıyla
yazılmalıdır.

Vasiyetnameye, yazılış tarihinin kesin olarak tespit
edilebilmesini sağlayacak bir kaydın konulması
gerekir.

Vasiyetname, vasiyetçi tarafından el yazısıyla
imzalanmalıdır.

Vasiyetname, saklanmak üzere kapalı olarak sulh
hukuk mahkemesi hâkimine bırakılmalıdır.

Yazıldığı yerin gösterilmesi, vasiyetnamenin
geçerlilik şartlarından biri değildir.

Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre, aşağıdakilerden hangisi
ana siciller arasında yer almaz?

Tapu kütüğü Kat mülkiyeti kütüğü

Aziller sicili Yevmiye defteri

Plan

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B)

C) D)

E)

Bütünleyici parça ve eklentilerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bir evin çatısındaki kiremitler onun bütünleyici
parçasıdır zira ayrıldığı takdirde evin yapısı
bozulacaktır.

Bir ağacın meyveleri ağaçtan ayrılana kadar
bütünleyici parçadır.

Ağacın meyveleri ağaçtan ayrıldıktan sonra eklenti
hâline gelir.

Bir gözlüğün kabı gözlüğün eklentisidir.

Bir arazinin üzerindeki bina ve ağaçlar, arazinin
bütünleyici parçasıdır.

Ceza koşuluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa talep edilemez.

Talep edilebilmesi için alacaklının, zararı ispat
etmesi gerekmez.

Talep edilebilmesi için borçlunun kusurlu olması
gerekmez.

İfa yerine kararlaştırılabileceği gibi, ifayla birlikte
istenecek şekilde de kararlaştırılabilir.

Aşırı ise hâkim tarafından indirilmesi kural olarak
mümkündür.

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Ahmet, Sevgi’den olan 10.000 TL’lik alacağını
05.05.2013 tarihinde Burhan’a devretmiştir.

Bu devirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Devirle birlikte, işlemiş faizler de Burhan’a
devredilmiş olur.

İşlemiş faizlerin, tarafların anlaşmasıyla devir
dışında bırakılması mümkündür.

Ahmet, Sevgi’den olan alacağını Burhan’a ivazsız
olarak devretmişse alacağın tahsiline ilişkin hiçbir
sorumluluğu yoktur.

İfa uğruna (ifaya yönelik) devir söz konusu ise
Ahmet’in borcu, devir anında değil Burhan’ın alacağı
tahsil ettiği anda son bulur. 

Ahmet, Burhan’a olan borcu nedeniyle Sevgi’den
olan alacağını ona devretmişse alacağın varlığından
sorumlu olup Sevgi’nin ödeme gücünden sorumlu
değildir.

20.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerin hangisi bakımından, kusura dayanan
haksız fiil nedeniyle sorumluluk söz konusu
olamaz?

Tüzel kişiler

Tüzel kişinin organını oluşturan kişiler

Ayırt etme gücünü kendisi geçici olarak ortadan
kaldıran kişiler

Ayırt etme gücünden sürekli yoksun olan kişiler

Hizmet sözleşmesiyle işverene tabi şekilde çalışan
işçiler

Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımı süresine tabi
değildir?

Sözleşmeden doğan alacak hakkı

Haksız fiilden doğan alacak hakkı

İrade sakatlığı nedeniyle sözleşmeyi iptal hakkı

Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkı

Aile hukuku ilişkilerinden doğan nafaka alacağı

Aşağıdakilerden hangisi, bir ticari işletmenin
şubesinde bulunması gereken unsurlardan biri
değildir?

Merkezden ayrı bir sermayesinin bulunması

İç ilişkilerde merkeze bağlı olması

Yer ve yönetim ayrılığı

Dış ilişkilerde bağımsız olması

Temel faaliyetler yönünden merkeze benzerlik

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Ticari işe uygulanacak hükümlerin sırası,
aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

Emredici hükümler – Sözleşme hükümleri –
Tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümler –
Ticari örf ve âdet – Genel hükümler

Emredici hükümler – Genel hükümler – Sözleşme
hükümleri – Tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari
hükümler – Ticari örf ve âdet

Emredici hükümler – Tamamlayıcı veya yorumlayıcı
ticari hükümler – Sözleşme hükümleri – Genel
hükümler – Ticari örf ve âdet

Genel hükümler – Emredici hükümler – Tamamlayıcı
veya yorumlayıcı ticari hükümler – Sözleşme
hükümleri – Ticari örf ve âdet

Genel hükümler – Emredici hükümler – Sözleşme
hükümleri – Tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari
hükümler – Ticari örf ve âdet

Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Esas sermayesi en az 10.000 TL’dir.

En az bir ortakla kurulabilir.

Ortak sayısı en fazla elli olabilir.

Sadece gerçek kişiler ortak olabilir.

Esas sermaye payı karşılığında hisse senedi
çıkarılması mümkün değildir.

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Bonodaki düzenleyenin sorumluluğunun kapsamı,
poliçedeki düzenleyenin sorumluluğu ile değil, kabul
etmiş muhatabın sorumluluğu ile benzerlik
göstermektedir.

Bonolar, görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek
vadeli olarak düzenlenemez.

Bonolar, kayıtsız ve şartsız belirli bir meblağın
ödeneceği vaadini içermelidir.

Senet bedelinin hem rakam hem yazıyla gösterilip iki
tutar arasında fark bulunması hâlinde, yazıyla
gösterilen tutar geçerlidir.

Bonolar, hamiline yazılı olarak düzenlenemez.

I. Borç ödemeden aciz vesikası

II. Ticari defterler

III. İmzası noterlikçe onaylanmış senetler

IV. Kesin rehin açığı belgesi

Yukarıdakilerden hangileri, itirazın kaldırılmasında
kullanılabilecek belgelerden değildir?

Yalnız I Yalnız II I ve IV

II ve III III ve IV

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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İcra ve İflas Kanunu’na göre, genel haciz yoluyla
takipte itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Kural olarak ödeme emrinin tebliğinden itibaren       
7 gün içinde yapılır.

Kısmi itiraz hâlinde itiraz edilen kısım açıkça
gösterilmelidir, aksi takdirde borcun tamamına itiraz
edilmiş sayılır.

İtirazın kaldırılması duruşmasında borçlu, alacaklının
dayandığı senedin metninden anlaşılanlar dışında
itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

Gecikmiş itiraz, gecikmeye sebep olan engelin
kalktığı günden itibaren 3 gün içinde yapılmalıdır.

Süresinde yapılan itiraz, takibi kendiliğinden
durdurur.

İcra ve İflas Kanunu’na göre, genel iflas yoluyla
takipte gönderilen iflas ödeme emrinde aşağıdaki
hususlardan hangisi yer almaz?

Borçlunun 7 gün içinde mal beyanında bulunması
gerektiği

Alacaklının kimliği

Alacağın miktarı

Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi
gerektiği

Borçlunun, itirazlarını 7 gün içinde icra dairesine
bildirmesi gerektiği

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi, alacaklının talebiyle doğrudan doğruya iflas
hâllerinden biri değildir?

Aleyhine yapılan genel haciz yoluyla takipte
borçlunun hiç malının bulunmaması

Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması

Borçlunun, alacaklılarının haklarını ihlal eden hileli
işlemlerde bulunması

Borçlunun haciz yoluyla yapılan takipte mallarını
saklaması

Borçlunun, ödemelerini tatil etmiş olması

30.

A)

B)

C)

D)

E)

HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.8
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

I. Arz esnekliği 

II. Talep esnekliği

III. Vergi miktarı

Bir piyasada hükûmet tarafından uygulanacak
spesifik verginin, malın fiyatını ne kadar artıracağı
yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? 

Yalnız III I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Engel eğrisinin eğimi sıfıra eşitse aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Talebin gelir esnekliği sıfıra eşittir.

Talebin gelir esnekliği birden büyüktür.

Talebin fiyat esnekliği sıfıra eşittir.

Talebin fiyat esnekliği bire eşittir.

Talebin fiyat esnekliği birden büyüktür.

fayda fonksiyonuna sahip bir tüketici,

her iki maldan da dörder birim tüketmekle                
X malından 1 birim ve Y malından k birim tüketmek
arasında kayıtsız kalıyorsa k kaçtır?

2 4 8 16 64

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A) B) C) D) E)

Bir malın fiyatı P iken malın arzını ve mala

olan talebi fonksiyonları göstermektedir.

Bu mal piyasasında, üretici fazlası ile tüketici fazlası
toplamının alabileceği en yüksek değer kaçtır?

400 800 1.200 1.600 3.200

Bir firmanın K birim sermaye ve L birim emek
kullanıldığında üreteceği mal miktarı f(K,L) = KL üretim
fonksiyonuyla verilmektedir. Emek ve sermayenin
fiyatları eşit olup w ile gösterilmektedir.

Bu firmanın Q birim malı üretebileceği en düşük
maliyet aşağıdakilerden hangisine eşittir?

I. Üretilen malın satış fiyatı

II. Girdi fiyatları 

III. Firmanın üretim fonksiyonu 

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir
firmanın elde edeceği en yüksek kâr düzeyi
yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

Yalnız II Yalnız III I ve II

I ve III I, II ve III

4.

A) B) C) D) E)

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)
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Tam rekabet piyasasında, dengede aşırı kâr elde
eden bir firmanın ortalama hasılatı (AR), ortalama
toplam maliyeti (ATC) ve malın satış fiyatı (P) ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

P > AR > ATC P = AR < ATC

P > ATC > AR P = AR > ATC

P = ATC > AR

Negatif eğimli ve doğrusal bir talep fonksiyonuna
sahip bir monopolün toplam hasılat fonksiyonu (TR)
ve marjinal hasılat fonksiyonu (MR) ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TR içbükeydir ve MR artmaktadır.

TR içbükeydir ve MR azalmaktadır.

TR dışbükeydir ve MR sabittir.

TR dışbükeydir ve MR azalmaktadır.

TR dışbükeydir ve MR artmaktadır.

Üretiminde marjinal maliyeti (MC) sabit olan bir malın,
üretimi negatif dışsallık meydana getirmektedir.

Bu malın piyasada oluşacak üretim miktarı (q),
sosyal olarak etkin üretim düzeyi (qS) ve marjinal
sosyal maliyeti (MSC) ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

q = qS ve MC = MSC

q < qS ve MC < MSC

q < qS ve MC > MSC

q > qS ve MC < MSC

q > qS ve MC > MSC

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Adam Smith’in “doğal fiyat” kavramı, aşağıdakilerin
hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Kısa dönemde, arz ve talep miktarlarına göre
belirlenen piyasa fiyatıdır.

Uzun dönemde, üretim maliyetlerini yansıtan fiyattır.

Uzun dönemde, arz miktarlarına göre belirlenen
piyasa fiyatıdır.

Kısa dönemde, arz miktarlarına göre belirlenen
fiyattır.

Uzun dönemde, bir üretim faktörünün marjinal
verimliliğine göre belirlenen fiyattır.

Bir ülkede, bir yılda dış ticaret fazlası meydana
gelmişse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
gerçekleşmiştir?

Toplam tasarruf, ihracatı aşmış; toplam yatırım,
ithalatı aşmıştır.

Toplam yatırım, ihracatı aşmış; toplam tasarruf,
ithalatı aşmıştır.

Toplam yatırım, toplam tasarrufu aşmış; ihracat
ithalatı aşmıştır.

Toplam tasarruf, toplam yatırımı aşmış; ihracat
ithalatı aşmıştır.

Toplam yatırımla ithalatın toplamı, toplam tasarrufla
ihracatın toplamını aşmıştır.

Marjinal tasarruf eğiliminin 0,2 ve marjinal vergi
haddinin 0,25 olduğu bir ekonomide hükûmet
alımlarındaki 1.000 TL’lik bir artış, denge reel
gayrisafi millî hasıla düzeyini kaç TL artırır?

1.000 1.250 1.500

2.000 2.500

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Aşağıdakilerden hangisi IS-LM modeline göre, bir
ekonomide yaşanan talep şokunun etkilerinden biri
olamaz?

Gelecek hakkındaki iyimser bekleyişler sonucu      
IS eğrisinin sağa kayması

İhraç mallarına olan talebin düşmesi sonucu          
IS eğrisinin sola kayması

Savaş nedeniyle kamu harcamalarının artması
sonucu IS eğrisinin sağa kayması

Yeni kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması
sonucu LM eğrisinin sola kayması

Savaş nedeniyle vergilerin artması sonucu             
IS eğrisinin sola kayması

I. Yatırım, faize tam duyarsız olduğunda

II. Para talebi, faize tam duyarsız olduğunda

III. Likidite tuzağı olduğunda

IS-LM modeline göre yukarıdaki durumların
hangilerinde, genişletici maliye politikası
uygulanması sonucu dışlama meydana gelmez?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Tam rekabetin hâkim olduğu iki ülkede üreticiler
karşılıklı ticaret yapmaktadır ve iki ülke arasında tek
fiyat kanunu geçerlidir.

Buna göre,

I. İki ülke arasında ulaşım masrafı yoktur.

II. İki ülke arasında karşılıklı tarife uygulanmaktadır.

III. İki ülke arasındaki reel döviz kuru bire eşittir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A) B) C)

D) E)

Tobin’in yatırımlara ilişkin “q teorisi”ne göre,
aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

q değeri kurulu sermayeyi yenileme maliyetinin,
kurulu sermayenin piyasa değerine oranıdır.

q değeri birden büyükse firma kurulu sermaye
stokunu artırır.

Hisse senedi fiyatları arttığında yatırımlar artar.

Kurumlar vergisi artırıldığında yatırımlar azalır.

Faiz haddindeki azalma q değerini artırır.

I. Para arzının artması

II. Döviz kurunun artması

III. Reel ücret artışı

IV. Dünya piyasalarında ham madde fiyat artışı

Yukarıdaki olaylardan hangileri, maliyet
enflasyonuna yol açar?

Yalnız I I ve II III ve IV

I, II ve IV II, III ve IV

Klasik modele göre, uzun dönemde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

Kamu harcamalarının artması, hasılayı artırır.

Kamu harcamalarının artması, hasılayı azaltır.

Nominal para arzının artması, fiyat düzeyini artırır.

Nominal para arzının artması, fiyat düzeyini düşürür.

Nominal para arzının artması, fiyat düzeyini
değiştirmez.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B) C)

D) E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Ceteris Paribus, para arzı artış hızı ve senyoraj geliri
arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

Para arzı artış hızı arttıkça senyoraj geliri sürekli
artar.

Para arzı artış hızı arttıkça senyoraj geliri sürekli
azalır.

Para arzı artış hızı arttıkça senyoraj geliri önce artar,
sonra azalır.

Para arzı artış hızı arttıkça senyoraj geliri önce
azalır, sonra artar.

Para arzı artış hızı ile senyoraj geliri arasında bir
ilişki yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi, Fisher’in “Klasik Miktar
Teorisi”nin dayandığı varsayımlardan biri değildir?

Gelir ve harcamalar arasında eş anlılık mevcuttur.

Paranın gelir dolanım hızı sabittir.

Para talebinin faiz esnekliği sıfıra eşittir.

Fiyatlar esnektir.

Para talebinin gelir esnekliği sıfıra eşittir.

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye’de 2001-2002 yıllarında yapılan yasal
düzenlemeler sonucu TCMB’nin bağımsızlığı
konusundaki en önemli değişiklik aşağıdakilerden
hangisidir?

Hazine ile olan kredi ilişkisine son verilmesi

Merkez Bankası guvernörünün görev süresinin
uzatılması

Merkez Bankası bünyesinde yeni genel müdürlükler
oluşturulması

Merkez Bankasının ticari bankalar üzerindeki
denetim yetkisinin güçlendirilmesi

Zorunlu karşılık sisteminde yeni uygulamaya
geçilmesi

Ricardo’nun “Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli” ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Tek üretim faktörü emektir.

İş gücü ülke içinde tam hareketlidir.

Ülkeler arasında iş gücü hareketliliği vardır.

Tam uzmanlaşmaya dayanır.

Statik bir modeldir.

Neoklasik dış ticaret teorisinde kullanılan toplumsal
farksızlık eğrileri aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?

Dış ticarete kayıtsız kalan nüfus miktarını

Bir ülkedeki talep koşulları ve refah düzeyini

Ülkeler arası nispi fiyatları

Ülkelerin sahip oldukları üretim faktörü miktarlarını

Bir ülkenin belirli bir sektör için üretim fonksiyonunu

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Net karşılıksız transferler, ödemeler dengesinde
aşağıdaki hesapların hangisinde yer alır?

Cari işlemler

Sermaye

Resmî rezerv hareketleri

Doğrudan yatırımlar

Yatırım gelirleri

Aşağıdakilerden hangisi, 1989 yılında John
Williamson tarafından adlandırılan “Washington
Uzlaşısı”nın temel unsurları arasında yer almaz?

Faiz oranlarının serbestleştirilmesi

Özelleştirme ve deregülasyon

Mülkiyet haklarının güvence altına alınması

Rekabetçi kur politikası

Büyüme oranları arasındaki yakınsamanın
sağlanması

Üretim fonksiyonu şeklinde olan bir ekonomide
üretilen çıktının % 20’si tasarruf edilmekte ve her yıl
sermaye stokunun % 5’i aşınmaktadır. (Nüfus artış hızı
sıfırdır.)

Bu ekonomide Solow modeline göre, durağan
durum dengesinde işçi başına sermaye miktarı kaç
birimdir?

4 9 16 25 95

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A) B) C) D) E)

I. Sermaye ve emek arasında tam ikame vardır.

II. Planlanan tasarruf, çıktının sabit bir oranıdır.

III. Emek arzı sabit bir hızda büyümektedir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Harrod-Domar
büyüme modelinin varsayımları arasında yer almaz?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

Türkiye’de 1963-1980 dönemiyle ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sanayi ürünleri ihracatına dayalı bir büyüme esas
alınmıştır.

Sanayi üretimi içinde ara ve yatırım mallarının payı
artmıştır.

Tarım ürünleri ihracatına dayalı bir büyüme esas
alınmıştır.

İthalata bağımlılığı ve döviz ihtiyacını azaltan bir ithal
ikameci üretim yapısı ortaya çıkmıştır.

Sanayi üretimi dünya pazarlarında rekabet
edebilecek düzeye ulaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, 2008 ve sonrasında ortaya
çıkan küresel kriz karşısında Türkiye’de alınan
tedbirler arasında yer almaz?

Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının
düşürülmesi

Hisse senedi kazançlarında yerli yatırımcıya
uygulanan stopajın sıfıra indirilmesi

KOBİ’lere kredi desteği verilmesi

İmalat sanayi ürünleri ithalatında uygulanan miktar
kısıtlamalarının artırılması

Gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak illerde farklı vergi
indirimi uygulamasına gidilmesi

27.

A) B) C)

D) E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Türkiye’nin belirli bir tarihte dış varlık ve
yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla
izlenebilir?

Uluslararası yatırım pozisyonu

Sermaye hesabı

Dış ticaret analitik bilançosu

TCMB bilançosu

Cari işlemler hesabı

30.

A)

B)

C)

D)

E)

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.14
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

I. İhtiyacın ortaya çıkması

II. Alternatiflerin belirlenmesi

III. Alternatiflerin değerlendirilmesi

IV. Satın alma kararı

V. Satın alma sonrası davranışlar

Yukarıdakilerden hangileri, otomobil satın almak
isteyen bir tüketicinin satın alma karar verme
sürecini etkileyen faktörler arasında yer alır?

I, IV ve V II, III ve V

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

I, II, III, IV ve V

Fason üretim modeli, aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

Dış kaynaklardan yararlanma

Sabit sipariş miktarı yöntemi

Tam zamanında üretim

Öğrenen örgütler

Sanal örgütler

Dış çevreyi denetleme yollarından biri olarak; etki
sahibi müşterilerin veya üreticilerin, işletmenin
yönetim kuruluna atanarak karar mekanizmalarına
alınması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Halkla ilişkiler Yönetici istihdamı

Birleşme Kooptasyon

Reklam

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, doğal örgütlerin
yararlarından biri değildir?

İletişimin gelişmesine yardımcı olması

Denetim alanının etkisini genişletmesi

Biçimsel yapıdaki eksikliklerin giderilmesine katkı
yapması

Çalışanlara duygusal ve coşkusal destek sağlaması

Personel maliyetlerini azaltmaya yardımcı olması

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Organizasyon yaklaşımlarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Kaynak Bağımlılığı yaklaşımı, kapalı sistem
anlayışını esas alır.

Ekoloji yaklaşımında organizasyonlar, çevrelerine
karşı pasif değil aktiftir.

Aynı dalda çalışan organizasyonların, benzer
çevresel baskılara maruz kalarak çevrenin bekleyiş
ve zorlamalarına paralel olarak benzer yapı ve
işleyiş özelliği kazanmaları sonucu eş biçimlilik
ortaya çıkar.

Dinamik şebeke organizasyonunda, lider işletme
önemli role sahiptir.

Güçlendirme, çalışanlara güç vermeyi ifade etmez.

Çevre; koşullarına uymayan organizasyonları elimine
eder, yaşama imkânı bulanlarsa birbirine benzemeye
başlar.

Bu görüş, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade
edilir?

Optimizasyon İzomorfizm

Eylemsizlik Negatif entropi

Bilgi asimetrisi

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Woodward Araştırması’yla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Klasik yaklaşımın öne sürdüğü ilkelerin ne ölçüde
kullanıldığı araştırılmıştır.

İngiliz endüstrisi incelenmiştir.

İmalat işçilerinin kurmay personele oranı, 1/1 ile 1/10
arasında değişmiştir.

İşletmelerin organizasyon yapılarıyla ilgili farklılıklar
belirlenmiştir.

Teknoloji, imalat metot ve süreçleri olarak
tanımlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, başlıca değişiklik ve yenilik
türleri arasında yer almaz?

Yeni makine ve araçların tesis edilmesi

Süreçlerde değişiklikler yapılması

Bir astın, yeni bir ustabaşının yönetimine girmesi

Personelde değişmeler yapılması

Makine ve araçların bakımı

Aşağıdakilerden hangisi, Yönetim Süreci
yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?

İş bölümü yapma

Bölümlere ayırma

Emir-komuta birliği

Matriks yapı

Yetki ve sorumluluk denkliği

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Aşağıdakilerden hangisi; insanların çabaları ve bu
çabaları karşılığında elde ettikleri ödüllerle, benzer
iş durumlarında diğer kişilerin çaba-ödül
durumlarını karşılaştırma temeline dayanır?

Eşitlik modeli   

Beklenti kuramı

Bilişsel değerlendirme kuramı

Amaç modeli

Güçlendirme kuramı ve davranış değiştirme

Aşağıdakilerden hangisi, işletme dışı faktörlere
dönük rekabetçi pazarlama stratejileri arasında    
yer almaz?

Piyasa liderinin rekabet stratejileri

Meydan okuyucu rekabet stratejileri

İzleyici rekabet stratejileri

Niş/nokta pazarlama rekabet stratejileri

Çekme stratejileri

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir projeyi oluşturan faaliyetlerden D faaliyetiyle ilgili
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Normal süre : 18 hafta

Hızlandırılmış süre : 10 hafta

Hızlandırılmış maliyet : 30.000 TL

Haftalık hızlandırma maliyeti : 1.500 TL

Buna göre, D faaliyetinin normal maliyeti kaç TL’dir?

57.000 42.000 27.000 

18.000 15.000 

Bir işletme, değişken maliyeti 2 TL olan bir ürünü          
5 TL’ye satmaktadır.

Bu ürünün işletme için başa baş noktası 3.000 birim
ise sabit maliyetler kaç TL’dir?

3.000 5.000 9.000

11.000 15.000

12.

A) B) C)

D) E)

13.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.17
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Bir tedarik zincirinde, son tüketiciden üreticilere
doğru gidildiğinde talep değişkenliğinin giderek
artmasına ne ad verilir?

Döngüsel dağıtım Keiretsu

Geri sipariş Kamçı etkisi

Yetersiz kapasite

Bu proje şebekesinde faaliyetlerin öncelikleri
aşağıdakilerden hangisidir?

Faaliyet Öncelik
A B
B A
C A
D B,C
E B,D
F E

Faaliyet Öncelik
A -
B C
C A
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C A
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C B
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C A
D B
E C
F D,E

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

Bir doğrusal programlama modelinin çözümünde
yer almayan bir karar değişkeninin çözüme girmesi
için amaç fonksiyonunda yapılması gereken değişim
miktarı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Gölge fiyat Bağlayıcı kısıt

Karar değişkeni İndirgenmiş maliyet

Duyarlılık analizi

Aşağıdakilerden hangisi, bir stok kontrol yöntemi
değildir?

ABC yöntemi

Çift kutu yöntemi

Sabit sipariş miktarı yöntemi

Sabit sipariş periyodu yöntemi

Ortalama stok miktarı yöntemi

Yılda 200.000 adet meyve suyu üreten bir işletmenin
sabit maliyetleri 100.000 TL’dir. Meyve suyu başına
düşen birim değişken maliyet 0,5 TL olup birim satış
fiyatı 1,5 TL’dir.

Bu işletme, zarar etmemek için en az kaç birim
meyve suyu üretmelidir?

50.000 100.000 150.000

200.000 300.000

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Tüketicilerin kış aylarında yaz meyvelerini
bulabilmeleri, pazarlamanın aşağıdaki faydalarından
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Şekil faydası Mekân faydası

Zaman faydası Bilgi faydası

Mülkiyet faydası

Bir konfeksiyon işletmesinin, kendisine ham madde
tedarik eden iplik üreticisini satın alması, aşağıdaki
büyüme stratejilerinden hangisine bir örnektir?

Çeşitlendirme

Pazar geliştirme

İleriye doğru dikey bütünleşme

Geriye doğru dikey bütünleşme

Pazara nüfuz etme

Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin dokunulamaz
olmasının ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?

Taklit edilmesinin zor olması

Stoklanamaması nedeniyle talepteki dalgalanmanın
yönetilmesinin zor olması

Pazarlama iletişiminin güç olması

Müşterilerin kalite değerlendirmelerinde zorluk
yaşanması

Tutundurma faaliyetlerinde nelerin kapsanacağının
belirlenmesinin zor olması

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Siparişler, satışlar ve stok düzeyleri gibi bilgilerin
kayıtları, pazarlama bilgi sisteminin aşağıdaki alt
sistemlerinden hangisinin altında değerlendirilir?

Pazarlama haber alma sistemi

İşletme içi raporlama sistemi

Pazarlama karar destek sistemi

Pazarlama araştırması sistemi

Pazarlama bilgi dağıtım sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, tüketici davranışlarını
belirleyen sosyal değişkenlerden biridir?

Aile Hayat tarzı Sosyal sınıf

Kültür Tutumlar

“Serinlemek için X marka içeceği için” şeklindeki bir
slogan, aşağıdaki konumlandırma yaklaşımlarından
hangisiyle açıklanabilir?

Rakiplerle kıyaslayıcı konumlandırma

Ürün özelliğini vurgulayan konumlandırma

Ürünün kullanımını vurgulayan konumlandırma

Ürünü kullananları vurgulayan konumlandırma

Ürün sınıfını vurgulayan konumlandırma

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C)

D) E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde temettü
dağıtımını açıklayan teorilerden biri değildir?

Eldeki Kuş Teorisi

Geleneksel Teori

Vergi Farklılıkları Teorisi

Miller ve Modigliani’nin İlgisizlik Teorisi

Müşteri Etkisi Teorisi

A hisse senedinin getirilerinin standart sapması 0,10,
pazar portföyü ile kovaryansı 0,50 ve pazar portföyünün
varyansı 0,30’dur.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli’ne göre,        
A hisse senedinin betası kaçtır?

0,60 0,90 1,50 1,67 2,00

Spot fiyatı 27 TL olan bir varlık üzerine yazılmış     
42 TL kullanım fiyatlı bir satım opsiyonunun
minimum değeri yaklaşık kaç TL’dir?

8 12 15 27 69

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A) B) C) D) E)

27.

A) B) C) D) E)

Faaliyet kaldıracı derecesi 1,5, finansal kaldıraç
derecesi 2 olan bir işletmeyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bileşik kaldıraç derecesi 3’tür.

Satışlarda % 2 oranında bir azalma olursa net kârda
veya pay başına kârda % 6 oranında bir artış olur.

Satışlarda % 1 oranında bir artış olursa net kârda
veya pay başına kârda % 3 oranında bir artış olur.

Faiz giderleri, satış gelirlerinden azdır.

Faiz ve vergi öncesi kârı, satışlardaki
dalgalanmalardan etkilenir.

Faiz swapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?

İşlemleri, organize piyasalarda yapılabilir.

Farklı para birimleri üzerinden de yapılabilir.

Karşılıklı dönemsel faiz değişimi, sözleşme
sonlanana kadar devam eder.

Ödenecek faizler, anapara üzerinden hesaplanır.

Anapara değiş tokuşuna gerek yoktur.

B Şirketinin, 300.000 TL olan toplam aktiflerinin
getiri oranı % 8 ve şirketin net kâr marjı % 5 ise
toplam satışları kaç TL’dir?

250.000 300.000 480.000 

1.500.000 3.000.000 

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A) B) C)

D) E)

İŞLETME TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Saf kamu mallarında bireylerin gerçek taleplerini
belirtmekten kaçınmalarına neden olan temel etken
aşağıdakilerden hangisidir?

Hizmetin başkalarına nasıl olsa sunulacağını tahmin
etmeleri

Bu hizmetlerde marjinal maliyet fiyatlamasına
gidilmesi

Ödenen vergi ile yararlanılan hizmet arasında
doğrudan bir bağ olması

Kaynak dağılımı etkinliğinin tam olması

Bürokrasiye olan güvensizlik

Savaşla ilgili harcamalar hariç tutulduğunda kamu
harcamalarının millî gelire oranla oldukça istikrarlı
bir seyir izlediğine dikkat çeken maliyeci
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Wagner A. Peacock A. Hansen

J. Wiseman R. Musgrave

Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan düşük,
düşük olan mallardan ise yüksek vergi alınması
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Mali kural Dalton kuralı

Ramsey kuralı Vergi esnekliği

Vergi erozyonu

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B)

C) D)

E)

Vergi gerçekte düz oranlı olduğu hâlde, matrahın
düzeyi dikkate alınmaksızın her mükellefin vergi
matrahına aynı miktarda indirim uygulanmasıyla
ortaya çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılır?

Sınıf usulü artan oranlılık

Dilim usulü artan oranlılık

Tersine artan oranlılık

Gizli artan oranlılık

Azalan oranlılık

Verginin, belli bir dönem içinde karşılanması
gereken kamu giderleri açısından yeterli finansmanı
sağlamaya yönelik olması aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle ifade edilir?

Genellik ilkesi Belirlilik ilkesi

Verimlilik ilkesi Uygunluk ilkesi

Etkinlik ilkesi

Matrah (TL) Vergi oranı (%)
0 - 1.000 10

1.001 - 3.000 20
3.001 - 5.000 30
5.001 ve üstü 40

Yukarıdaki vergi tarifesinde yükseklik farkı kaçtır?

10 30 1.000

4.000 5.000

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Osmanlı Dönemi’nde Müslüman olmayanlardan,
askerlik hizmeti yapmamalarına karşılık kesin veya
yükümlünün mali gücüne göre alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

Aşar Haraç Şerefiye

Cizye Katılma payı

Oran farklılaşmasına gidilmediği hâlde üst gelir
grubunun tasarruf eğiliminin yüksek olması
nedeniyle azalan oranlıya dönüşen vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

Katma değer vergisi Kurumlar vergisi

Kişisel gelir vergisi Emlak vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi

Safi bütçe usulünden gayrisafi bütçe usulüne
geçişin kamu harcamaları üzerindeki etkisiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gerçek azalışa neden olur.

Görünüşte azalışa neden olur.

Gerçek artışa neden olur.

Görünüşte artışa neden olur.

Gerçek veya görünüşte bir etki meydana getirmez.

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde devlet
faaliyetlerinin türünü göstermek üzere belirlenmiş
fonksiyonel sınıflandırma altındaki İskân ve Toplum
Refahı Hizmetleri’nden biridir?

Sivil savunma işleri

Dış ekonomik yardımlar

Su işlerinin idaresi

Mahkeme hizmetleri

Kanalizasyon ve atık su faaliyetleri

Aşağıdakilerden hangisi, yatırım harcamaları
arasında yer almaz?

Yapı ve tesis giderleri

Makine ve teçhizat alımları

Yatırım carileri

Taşıt alımları

Büyük onarım giderleri

Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarının hem
görünüşte hem de gerçek artışına neden olur?

Genel fiyat düzeyindeki yükselişler

Nüfus artışları

Devletin işlevlerindeki artışlar

Savaş ve benzeri olağanüstü şartlar

Kamu hizmetlerinin maliyetinin yükselmesi

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Kupon ödemeleri, 3 ay vadeli hazine bonosu
ihalelerine göre belirlenen tahviller aşağıdakilerden
hangisidir?

İskontolu senetler

Enflasyona endeksli senetler

Sabit faizli, kuponlu devlet tahvilleri

Değişken faizli devlet tahvilleri

Teminatsız devlet tahvilleri

Kısa vadeli borçların diğer ifadesi aşağıdakilerden
hangisidir?

Proje kredileri Teminatsız borçlar

Şartlı borçlar Millî borçlar

Dalgalı borçlar

Birden çok banka veya kredi kuruluşunun bir araya
gelerek çeşitli hükümler çerçevesinde ortaklaşa
kredi açmaları işlemi, aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilir?

Konsolidasyon Moratoryum Off-shore

Sendikasyon Konversiyon

Aşağıdakilerden hangisi, borç yönetiminin temel
unsurlarından biri değildir?

Borç sözleşmesi Borç yükü

Faiz oranı Borcun vadesi

Borç stoku

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B) C)

D) E)

16.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı
Cetvel’de yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumlardan biri değildir?

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Yükseköğretim Kurulu

Aşağıdakilerden hangisi, klasik bütçeleme sistemine
ilişkin bir özelliktir?

Çok yıllı bütçeler yapılması

Ödeneklerin idari birimler arasında dağıtılması

Kamu harcamaları konusunda hedefler belirlenmesi

Kamu harcamalarıyla ilgili etkinlik denetimi yapılması

Bütçenin uygulanması sonucunda oluşan çıktıların
önem taşıması

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Mayıs ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de
yayımlanması gereken Orta Vadeli Program,
aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

Başbakan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Maliye Bakanı

Bakanlar Kurulu

Kalkınma Bakanı

Bütçede yer alan bir kurumun bütçe ödenekleri ile bütçe
gerçekleşmeleri arasında son üç yıl içinde önemli farklar
olduğu, kurumun yıl sonu bütçe harcamalarının, bütçe
ödeneklerinin ortalama yüzde 30 altında kaldığı tespit
edilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisine
uyulmadığı söylenebilir?

Genellik ilkesi Subjektif doğruluk ilkesi

Denklik ilkesi Mali kural ilkesi

Objektif doğruluk ilkesi

Devletlerin, nerede yaşarsa yaşasın tabiiyetlerinde
olan kişilerden vergi almak istemesi aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle açıklanır?

Mülkiyet ilkesi İkametgâh ilkesi

Yerellik ilkesi Kaynak ilkesi

Şahsilik ilkesi

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, gayrimenkul sermaye
iratları için öngörülmüş bir vergi güvenlik önlemidir?

İştirak kazançları istisnası

Telif kazancı istisnası

Emsal kira bedeli

Transfer fiyatlandırması

Esnaf muaflığı

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yasama,
yürütme ve yargıdan doğan kaynakları arasında    
yer almaz?

Örf ve âdetler

Muktezalar

Mahkeme kararları

Kanun hükmünde kararnameler

Tüzükler

Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı
yüzde kaçtır?

0,5 1,0 1,4 2,0 2,4

Aşağıdakilerden hangisi, vergi borcunu sona erdiren
hâllerden biri değildir?

Tecil Terkin

Tarh zaman aşımı Tahsil zaman aşımı

Ödeme

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A) B) C) D) E)

25.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Aşağıdakilerden hangisi, Post-Keynesyen
yaklaşımın maliye politikası önerilerinden biri
değildir?

Cari ekonomik koşullardan bağımsız olarak
geleneksel kamusal faaliyetleri gerçekleştirmek

Kamu harcamaları yoluyla toplam talebi düzenlemek

Sosyal harcamalar yoluyla gelir dağılımını
iyileştirmek

Düz oranlı vergilerle etkinliği sağlamak

Artan oranlı vergilerle gelir dağılımını iyileştirmek

Aşağıdaki gelir dağılımı türlerinden hangisi millî
gelirin ücret, faiz, rant ve kâr arasındaki dağılımını
ifade eder?

Kişisel gelir dağılımı

Fonksiyonel gelir dağılımı    

Sektörel gelir dağılımı

İkincil gelir dağılımı

Bölgesel gelir dağılımı

Bir ülkede, kamu harcamaları 350 milyar TL’den 400
milyar TL’ye, vergi gelirleri ise 300 milyar TL’den 380
milyar TL’ye çıkmıştır.

Bu ülkede çarpan değerinin 2,5 olması hâlinde mali
kaldıraç etkisi kaçtır?

- 75 milyar TL 75 milyar TL

125 milyar TL - 200 milyar TL

325 milyar TL

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A) B)

C) D)

E)

Her ikisinde de bütçe açığı veya fazlası olmadığı
hâlde kamu harcamalarının millî gelire oranı            
A ekonomisinde % 35 ve B ekonomisinde % 40     
ise maliye politikasının etkisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A ve B’de aynıdır.

A’daki etki B’dekinden büyüktür.

B’deki etki A’dakinden büyüktür.

Vergilerin büyüklüğü bilinmeden değerlendirilemez.

Cari ve yatırım harcaması ayrımı bilinmeden
değerlendirilemez.

Aşağıdakilerden hangisi, stagflasyon döneminde
uygulanabilecek politikalardan biri değildir?

Gelirler politikası

Vergi temelli gelir politikası

İndeksleme

Üretim teşvikleri

Anti-enflasyonist para politikası

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.25
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisi
gereğince, doğduğu hâlde henüz gerçekleşmemiş
gelir ve kârlar kayıtlara alınmaz?

Tam açıklama İhtiyatlılık

Önemlilik Özün önceliği

Parayla ölçülme

İşletme, KDV dâhil 483.000 TL tutarında mal satın
almış, malların nakliyesi için KDV hariç 2.000 TL
ödemiştir. Satın alınan 3.220 TL tutarındaki mal, istenen
nitelikte olmaması nedeniyle, faturayla satıcı işletmeye
iade edilmiş, bu nedenle satıcı firma 3.680 TL’lik iskonto
faturası düzenlemiştir. (KDV oranı % 15’tir.)

Buna göre, işletmenin net alışlarının maliyeti        
kaç TL’dir?

414.000 416.000 422.000

424.000 455.000

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B) C)

D) E)

İşletme, kredili olarak aldığı 20.000 TL’lik mala ilişkin
borcunun tamamını vadesinden önce ödediği için     
500 TL indirim elde etmiştir.

İşletmenin, bu işleme ilişkin yapması gereken kayıtla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Ticari Mallar hesabı 500 TL alacaklandırılır.

Ticari Mallar hesabı 500 TL borçlandırılır.

Alıcılar hesabı 500 TL borçlandırılır.

Kasa hesabı 500 TL borçlandırılır.

Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar hesabı 500 TL
alacaklandırılır.

İşletme, bankadan sağladığı kredi için cüzdanında
bulunan hisse senetlerinden bir bölümünü teminat
olarak vermiştir.

Bu işlem ne şekilde kaydedilebilir?

Hisse Senetleri hesabı borçlu – Bankalar hesabı
alacaklı

Hisse Senetleri hesabı borçlu – Banka Kredileri
hesabı alacaklı

Hisse Senetleri hesabı borçlu – Hisse Senetleri
hesabı alacaklı

Bankalar hesabı borçlu – Hisse Senetleri hesabı
alacaklı

Banka Kredileri hesabı borçlu – Hisse Senetleri
hesabı alacaklı

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Önceki dönem sonu itibarıyla 10.000 TL’lik karşılık
ayrılmış olan menkul kıymetlerin 1/5’i, kayıtlardaki
alış maliyetini aşan bir bedelle satıldığında karşılık
hesabıyla ilgili olarak yapılması gereken kayıt
aşağıdakilerden hangisidir?

10.000 TL alacaklı 10.000 TL borçlu

2.000 TL alacaklı 2.000 TL borçlu

1.000 TL borçlu

Vergi Usul Kanunu’na göre, aktifleştirilen kuruluş
giderleri aşağıdakilerden hangisiyle değerlenir?

İtibari değer Tasarruf değeri

Maliyet bedeli Mukayyet değer

Rayiç bedel

Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe
Sistemi’nde Gider Çeşitleri başlığı altında              
yer almaz?

İlk Madde ve Malzeme

Çeşitli Giderler

Faiz Giderleri

Amortismanlar ve Tükenme Payları

Vergi, Resim ve Harçlar

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir sermaye şirketinde dönem içinde elde edilen bir
gelirle ilgili olarak peşin ödenen vergi, dönem
sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır?

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
Yükümlülükleri

Bu kayıt, aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

   /   
 DÖNEM NET KÂRI XX  

  GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI XX 
   /  

Geçmiş Yıllar Kârları hesabının kapatılması

Dönem net kârının belirlenmesi

Geçmiş yıllar kârlarının, dönemin kârına eklenmesi

Önceki dönem kârının, geçmiş yıllar kârları arasına
aktarılması

Dönemin kârının iptal edilmesi

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.27
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İşletme, 01.01.2009 tarihinde 8 yıl süreyle kiraladığı iş
yerine 15.01.2012 tarihinde asma tavan ve seramik
döşeme yaptırarak KDV hariç 270.000 TL ödemiştir.
(KDV oranı % 18’dir.)

Buna göre, işletmenin 31.12.2012 tarihinde yapması
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

  /   
GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ  54.000 

  BİRİKMİŞ  
  AMORTİSMANLAR 54.000 
    /  

  /   
 GENEL YÖNETİM  
 GİDERLERİ  54.000 
 GELECEK AYLARA            
  AİT GİDERLER 216.000 

İNDİRİLECEK KDV 48.600 
  KASA  318.600 
    /  

  /   
ÖZEL MALİYETLER 54.000 

  BİRİKMİŞ  
  AMORTİSMANLAR 54.000 
    /  

  /   
GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ  54.000 
İNDİRİLECEK KDV 9.720 

   KASA  63.720 
    /  

  /   
 GENEL YÖNETİM  
 GİDERLERİ  270.000  

İNDİRİLECEK KDV 48.600 

  KASA  318.600  
   /  

10.

A)

B)

C)

D)

E)

I. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

II. Karşılık Giderleri

III. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

IV. Komisyon Giderleri

Yukarıdaki hesaplardan hangileri, Faaliyet Giderleri
arasında yer almaz?

Yalnız I Yalnız IV I ve II

I ve III II ve IV

Alış maliyeti 20.000 TL ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir
araç için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman
hesaplanmaktadır.

Buna göre, araç için ikinci yılın sonunda ayrılacak
amortisman tutarı kaç TL’dir?

2.880 4.000 4.800 

8.000 12.800 

I. İlk Madde ve Malzeme Giderleri

II. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

III. Hizmet Üretim Maliyeti

IV. Üretim Maliyet 

Yukarıdaki hesaplardan hangileri, Tekdüzen Hesap
Planı’nda 7/B seçeneği arasında yer almaz?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve IV II ve III

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A) B) C)

D) E)

13.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Muhasebe
Standartları kapsamında düzenlenen gelir
tablosunda yer almaz?

Brüt Satışlar Satıştan İadeler

Satış İskontoları Satışların Maliyeti

Faaliyet Giderleri

Bir işletme, Adana’da yeni bir şube açmak için     
50.000 TL harcama yapmıştır.

Bu harcamaları banka kredisiyle karşılayan
işletmenin, muhasebe kaydında aşağıdaki
hesaplardan hangisini borçlandırması gerekir?

Genel Yönetim Giderleri

Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

Finansman Giderleri 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Personel taşımacılığı hizmeti alan bir işletme, yaptığı
envanter çalışmaları sonucunda, peşin olarak ödediği
KDV hariç 26.000 TL’lik tutarın 9.000 TL’lik kısmının
izleyen döneme ait olduğunu belirlemiştir. (KDV oranı 
% 18’dir.)

Buna göre, işletmenin yapması gereken kayıtta
aşağıdakilerden hangisinin kullanımı doğrudur?

İndirilecek KDV hesabı alacaklı 1.620 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı borçlu 9.000 TL

Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı borçlu 10.620 TL

Genel Yönetim Giderleri hesabı alacaklı 10.620 TL

Gider Tahakkukları hesabı alacaklı 9.000 TL

S İşletmesi tarafından dönem sonunda yapılan
iskontonun, alıcıların cari hesabına kaydedildiği
bildirilmiştir.

S İşletmesinin, bu işleme ilişkin yapması gereken
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

Satış İskontoları hesabı borçlu 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı

Alıcılar hesabı borçlu

Yurtiçi Satışlar hesabı borçlu

Ticari Mallar hesabı alacaklı

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.29
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KDV dâhil 57.500 TL’ye 24.05.2011 tarihinde satın
alınan bir demirbaşın ekonomik ömrü 10 yıldır.
İşletmede amortismanlar azalan bakiyeler yöntemiyle
hesaplanıp direkt yöntemle kaydedilmektedir. (KDV
oranı % 15’tir.)

Buna göre, 2013 yılı dönem başı bilançosunda
demirbaşın değeri kaç TL olarak gösterilmelidir?

57.500 50.000 40.000

32.000 25.600

Demirbaş 26.09.2013 tarihinde 5.000 TL kârla
satıldığına göre, kaç TL’lik fatura düzenlenmiştir?

35.190 42.550 51.750

63.250 71.875

 18. - 19.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A) B) C)

D) E)

T İşletmesinin 31.12.2012 tarihli bilançosu aşağıdaki
gibidir.

 T İşletmesi 
 31.12.2012 tarihli     (Bin TL) 

 Aktif           Bilanço         Pasif  

DÖNEN  
VARLIKLAR 

Hazır Değerler  
Ticari Alacaklar 
Ticari Mallar 

DURAN 
VARLIKLAR 
 

 

 

 

? 

1.200 
5.415 
       ? 
 

14.623 
 

 

KISA VADELİ 
YABANCI  
KAYNAKLAR  
 

UZUN VADELİ 
YABANCI  
KAYNAKLAR  
 

ÖZ 
KAYNAKLAR 
 

?

 
6.440

12.103

  ?   ? 

T İşletmesinin finansman oranı 0,95 olduğuna   
göre, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar tutarı kaç
TL’dir?

2.520.000 3.920.000 5.663.000

6.300.000 8.183.000

T İşletmesinin net işletme sermayesi tutarı           
kaç TL’dir?

1.743.000 2.943.000 3.283.000 

3.920.000 5.180.000 

 20. - 21.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

20.

A) B) C)

D) E)

21.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.30
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Aşağıdakilerden hangisi, devamlı sermayeyi ifade
eder?

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli
Yabancı Kaynaklar

Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Duran Varlıklar + Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar

Bir işletmede; Dönem Net Kârı, Öz Kaynaklar, Dönen
Varlıklar, Duran Varlıklar ve Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar tutarları bilinmektedir.

Buna göre, bu işletmede

I. öz kaynaklar devir hızı oranı,

II. duran varlıkların kârlılığı oranı,

III. finansal kaldıraç oranı

hesaplamalarından hangileri yapılamaz?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

I. Net Satış Hasılatı

II. Satışların Maliyeti

III. Genel Yönetim Giderleri

IV. Alınan Krediler

Yukarıdakilerden hangileri, Nakit Akım Tablosunda
dönem içi nakit girişleri arasında yer almaz?

Yalnız I Yalnız IV II ve III

III ve IV II, III ve IV

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C)

D) E)

24.

A) B) C)

D) E)

Yıllık % 8 faiz oranıyla 3 aylığına bankaya yatırılan bir
miktar para, 3 ay sonunda faiziyle birlikte 6 aylığına     
% 10 faiz oranıyla yeniden yatırılmıştır. (Bir ay 30 gün
alınacaktır.)

Alınan toplam faiz tutarı 15.620 TL olduğuna göre,
bankaya ilk yatırılan tutar kaç TL’dir?

180.000 200.000 210.000

220.000 250.000

Satın alınan 18 ayar 21 gram altın bileziğe 2.016 TL
ödenmiştir. (Saf altın 24 ayardır.)

Ödenen bu bedelin % 20’si işçilik olduğuna göre,
bilezikteki saf altın için ödenen tutar kaç TL’dir?

1.842,75 1.807,00 1.612,80

1.512,20 1.209,60

25.

A) B) C)

D) E)

26.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.31
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KDV hariç 1.000 TL’ye satın alınan ve KDV dâhil
1.375 TL’ye satılan bir malın, maliyet üzerinden elde
edilen kâr oranı ile satış üzerinden elde edilen kâr
oranı arasındaki fark kaçtır? (KDV oranı % 10’dur.)

5,0 20,0 22,5 25,0 27,5

Aşağıdaki unsurlardan hangisi, denetim kanıtlarının
güvenilirliğini etkilemez?

İlgililik Zamanlılık

Kanıtın kaynağı Kanıtın maliyeti

Tutarlılık

I. LIFO

II. FIFO

III. Ağırlıklı ortalama maliyet

IV. Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet

Uluslararası Muhasebe Standartları'na göre, dönem
sonunda mevcut stokların değerlenmesinde
yukarıdaki yöntemlerden hangileri kullanılamaz?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III III ve IV

27.

A) B) C) D) E)

28.

A) B)

C) D)

E)

29.

A) B) C)

D) E)

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS) 18 - Hasılat Standardı’na göre
hasılatın doğduğunun kabulü için gerekli şartlardan
biri değildir?

Malın sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getirilerin
alıcıya devredilmesi

Malın üzerindeki kontrol ve yönetsel etkinliğin
sürdürülmemesi

Malın teslim edilmiş olması

Hasılat tutarının güvenilir olarak ölçülmesi

Yüklenilecek olan maliyetin güvenilir olarak
ölçülmesi

30.

A)

B)

C)

D)

E)

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.32
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

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

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

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

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

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

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.ÖSYM
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14. C 14. C 14. D 14. E 14. C 

15. E 15. B 15. C 15. D 15. B 

        

16. D 16. A 16. D 16. A 16. B 

17. C 17. E 17. E 17. E 17. A 

18. C 18. C 18. B 18. B 18. D 

19. C 19. C 19. C 19. D 19. B 

20. E 20. E 20. D 20. B 20. D 

        

21. D 21. A 21. A 21. E 21. D 

22. C 22. C 22. B 22. C 22. E 

23. A 23. B 23. A 23. A 23. A 

24. A 24. A 24. E 24. C 24. C 

25. D 25. E 25. B 25. A 25. D 

        

26. B 26. C 26. D 26. D 26. E 

27. B 27. A 27. C 27. B 27. A 

28. B 28. B 28. B 28. A 28. E 

29. A 29. D 29. A 29. C 29. A 

30. A 30. A 30. C 30. E 30. C 
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