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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan
Bilgisi 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 çıkarılacak 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, herhangi bir sebeple
boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama
yapılır?

3 5 7 10 15

1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin
işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî
Gazete’de yayımlanmasından sonra kaç yıl
geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya
aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?

1 5 7 10 15

 1982 Anayasası’na göre, meclis soruşturmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Meclis soruşturması önergesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tam sayısının en az onda biri tarafından
verilebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti
gruplarında, meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme
yapılamaz ve karar alınamaz. 

Meclis soruşturması için oluşturulan komisyon yirmi
beş üyeden oluşur. 

Soruşturma komisyonunun raporu, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına verildiği tarihten itibaren on
gün içinde dağıtılır.

Meclis soruşturması sonucunda ilgilinin Yüce Divana
sevk kararı gizli oyla alınır. 

Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları
arasında yer almaz?

Meralar Yer altı suları

Fundalıklar Denizler

Kayalar

1.

A) B) C) D) E)

2.

A) B) C) D) E)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A) B)

C) D)

E)

İdarenin, kendi görev alanı dışında ancak yasama
veya yargı organlarının görev alanına giren
konularda işlem tesis etmesi durumunda ortaya
çıkan yetki sakatlığı aşağıdakilerden hangisidir? 

Yetki tecavüzü

Yetki gaspı

Fonksiyon gaspı

Ağır ve bariz yetki tecavüzü

Fiilî yol

Kamu hizmetiyle ilgili  aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

Kamu hizmetini kuran makam kural olarak onu
kaldırmaya da yetkilidir.

Ancak kamu yararı amacına yönelik bir faaliyet, kamu
hizmeti hâline getirilebilir.

Özel hukuk kişisi tarafından yerine getirilemez.

Mahallî idarelerin, mahallî kamu hizmetlerini
kurabilmeleri için kanunla yetkilendirilmeleri gerekmez.

Kural olarak millî kamu hizmetlerinin kurulmasında
yasama organının takdir yetkisi bulunmaktadır.

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre,
yürütmenin durdurulmasıyla ilgili,

I. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle
yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

II. Yürütmenin durdurulması kararlarında, idari
işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu ve
işlemin uygulanması hâlinde doğacak telafisi güç
veya imkânsız zararların neler olduğu
gösterilmelidir.

III. Yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilmesi
hâlinde itiraz mercii, dosyanın kendisine gelişinden
itibaren otuz gün içinde kesin kararını vermek
zorundadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III I, II ve III

Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleriyle ilgili
davalarda yetkili mahkemeye ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Kamu görevlisinin sadece yeni görev yeri idare
mahkemesi yetkilidir.

Kamu görevlisinin sadece eski görev yeri idare
mahkemesi yetkilidir.

Kamu görevlisinin eski veya yeni görev yeri idare
mahkemeleri yetkilidir.

Kamu görevlisinin eski veya yeni görev yeri bölge
idare mahkemeleri yetkilidir.

Kamu görevlisinin sadece eski görev yeri bölge idare
mahkemesi yetkilidir.

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi dava ve cezanın düşmesini
gerektiren nedenlerden biri değildir?

Dava zamanaşımı

Genel af

Sanığın ölümü

Şikâyetin geri alınması

Failin suçu işledikten sonra akıl hastalığına
yakalanması

Yaş küçüklüğüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan
çocukların ceza sorumluluğu yoktur; bu kişiler
hakkında ceza kovuşturması yapılamaz.

Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da    
on beş yaşını doldurmamış olanların, işlediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması hâlinde
ceza sorumluluğu yoktur.

Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da 
on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin ceza
sorumluluğu bulunmakla birlikte bu kişiler hakkında
hükmedilecek cezada indirim yapılması hâkimin
takdirindedir.

Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan
çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
uygulanabilir.

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış
olanların işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür
hükümleri uygulanmaz.

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdaki
suçların hangisinden dolayı yabancı ülke
mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmü
tekerrüre esas alınabilir?

Yağma

Hırsızlık

Taksirle öldürme

Güveni kötüye kullanma

Rüşvet

Bir suç işlediği gerekçesiyle A hakkında iddianame
düzenlenir ve iddianamenin kabulüyle birlikte kamu
davası açılır. Yargılamayı yapacak mahkeme,
iddianameyi ve çağrı kağıdını A’ya tebliğ eder. Tebligat
A’ya 04.05.2015 tarihinde ulaşır.  

 Buna göre, A hakkında yapılacak yargılamanın
duruşması en erken aşağıdaki tarihlerin hangisinde
olabilir?

05.05.2015 06.05.2015

07.05.2015 08.05.2015

12.05.2015

 Tutuklamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst
sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren
fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez.

Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda
tutuklama kararı verilemez.

Kovuşturma evresinde yargılamayı yapan mahkeme,
cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen sanık
hakkında tutuklama kararı verebilir. 

Soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminin şüpheli
hakkında tutuklama kararı verebilmesi için cumhuriyet
savcısının istemi gerekir.

Kovuşturma evresinde mahkemenin vermiş olduğu
tutuklama kararına itiraz edilemez; bu karar ancak
hükümle birlikte temyiz olunabilir. 

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)

13.

A)

B)

C)

D)

E)

İspat yüküyle ilgili,

I. Kural olarak taraflardan her biri, hakkını
dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.

II. Lehine kesin karine mevcut olan tarafın, iddiasının
dayanağını oluşturan olguları ispat etme
yükümlülüğü yoktur.

III. Hukuk kurallarında ispat yükü davacı tarafa aittir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

 Aşağıdaki durumların hangisinde babalık karinesi
söz konusu değildir?

Evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde
doğan çocuk 

Evlilik kurulduktan en az yüz seksen gün sonra doğan
çocuk 

Evlilik kurulduktan birkaç gün sonra doğan çocuk 

Tanıma yoluyla babası ile arasında soybağı kurulan
çocuk 

Ana ile baba evliyken ana rahmine düşen çocuk

 Evlatlığın mirasçılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Evlatlığın mirasçılığı mahkeme kararıyla kurulan
evlatlık bağına dayanır.

Evlatlık, evlat edinenin birinci zümre mirasçısıdır.

Evlatlık, sadece evlat edinenin mirasçısı olur; evlat
edinenin hısımlarına mirasçı olmaz.

Evlatlık, evlat edinenin saklı paylı mirasçısıdır.

Evlat edinen, evlatlığın yasal mirasçısı olur.

14.

A) B) C)

D) E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 Aşağıdakilerden hangisi, taşınmaz mülkiyetinin
olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasının zilyetliğe
ilişkin şartlarından biri değildir?

Davasız sürmüş olması

Aralıksız sürmüş olması

Yirmi yıl sürmüş olması

Taşınmaz mülkiyetini kazanacak olanın malik sıfatıyla
zilyet bulunması

Taşınmazın mutlaka tapu kütüğünde kayıtlı taşınmaz
olması

 Aşağıdakilerden hangisi alacaklar üzerinde
kurulabilen sınırlı ayni haklardan biridir?

İntifa hakkı

İpotek hakkı

Üst hakkı

Kaynak hakkı

Eşyaya bağlı irtifak hakkı

 Kısmi ifayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Edim, niteliği gereği bölünmeye elverişli olsa
bile alacaklı kısmi ifayı kabule mecbur değildir.

Taraflar kısmi ifa yapılabileceğini önceden
kararlaştırmışlarsa alacaklı kısmi ifayı kabule
mecburdur.

Borçlu, alacaklının kabul etmesi hâlinde borcu kısmen
ifa ederse ifa ettiği kısma ait borcundan kurtulur. 

Borçlunun kısmi ifa talebinde bulunan alacaklıya
edimin tamamını arz etmesi hâlinde edimin bütününü
kabule yanaşmayan alacaklı, yalnız talep ettiği kısım
açısından alacaklı temerrüdüne düşer.

Alacaklı, borç kısım kısım vadelere bağlanmış ve
henüz borcun tamamı muaccel olmamışsa muaccel
kısmın ifasını kabule mecburdur.

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

 Alacaklının temerrüdüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Alacaklının temerrüdü hâlinde borcun konusu şeyi
muhafaza eden borçlu, bu masrafları alacaklıdan talep
edebilir.

Borçlu, verme borçlarında malı tevdi ederek
borcundan kurtulabilir.

Alacaklının müteselsil borçlulardan birine karşı
temerrüde düşmesi, diğerlerine karşı da temerrüde
düşmesine neden olmaz.

Borçlu bozulabilecek bir malı, hâkimin izniyle sattırıp
satış bedelini tevdi ederek borcundan kurtulabilir.

Borçlu, alacaklının yapma borçlarında temerrüde
düşmesi hâlinde sözleşmeden dönebilir.

 Yenilemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Borcun konusunun değiştirilmesi yoluyla yapılabilir. 

Yenilemeyle önceki borç sona erer.

Alıcının satım sözleşmesinden doğan para borcunu,
ödünç şekline çevirmesi de yenilemedir.

Mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde
bulunulması, tarafların açık iradeleri olmadıkça
yenileme sayılmaz.

Mevcut bir borç için yeni bir kefalet sözleşmesiyle kefil
gösterilmesi, kural olarak yenileme sayılır.

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiil
sonucu bedensel zarara uğranması hâlinde
aşağıdakilerden hangisi talep edilemez?

Tedavi giderleri

Kazanç kaybı

Çalışma gücünün azalmasından ya da
kaybedilmesinden doğan zararlar

Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan 
zararlar

Destekten yoksun kalma tazminatı

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi ticari iş sayılmaz?

Tacir Salim’in ticari işletmesini ilgilendiren bir
uyuşmazlık sebebiyle avukata vekâlet vermesi

Tacir Gökhan’ın ticari işletmede kullanmak üzere
perde satın alması

Hâkim İbrahim’in çocuğunun okul taksidini ödemek
amacıyla bono düzenlemesi

Yıldıranlar Taşımacılık Anonim Şirketi’nin,
çalışanlarının çocuklarına kreş açmak amacıyla      
yer kiralaması

Tacir Sibel’in kendisi için konut olarak kullanmak
amacıyla memur Zehra’nın evini kiralaması

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, acenteyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bağımsız tacir yardımcısıdır.

Acentenin yaptığı işi meslek edinmiş olması gerekir.

Faaliyeti süreklilik arz etmelidir.

Acenteye belli bir bölge içinde tekel hakkı tanınır; bu
hak sözleşmeyle kaldırılamaz.

Bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere aracılık
etme veya bunları tacir adına yapma şeklinde faaliyet
gösterir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel
kurulunu doğrudan ya da mahkeme kararıyla
toplantıya çağırmaya yetkili değildir?

Yönetim kurulu Denetçiler

Azlık Tasfiye memurları

Pay sahibi

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

Muhatap tarafından ancak ticaret unvanı gösterilen
bankaya veya bu bankanın muhatap olması
hâlinde müşterisine ödenebilecek olan çek
aşağıdakilerden hangisidir?

Teyitli çek Garantili çek

Özel çizgili çek Mahsup çeki

Vizeli çek

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi icra ve iflâs işlerine bakan
memur ve müstahdemlerin göremeyeceği işlerden
biri değildir?

Nişanlısının menfaati olan işler

Kanuni temsilcisi olduğu şahsın menfaati olan işler

Kardeşinin çocuğunun menfaati olan işler

Müstahdemi bulunduğu şahsın menfaati olan işler

Görev yaptığı icra dairesinin bağlı olduğu icra
mahkemesi hâkiminin menfaati olan işler

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na göre,
aşağıdakilerin hangisinde icra inkâr tazminatı
öngörülmemiştir?

İtirazın kesin kaldırılması

İtirazın geçici kaldırılması

İtirazın iptali

Menfi tespit davası

İstirdat davası

26.

A) B)

C) D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 Aşağıdaki görevlerden hangisi iflâs bürosu
tarafından gerçekleştirilir?

Basit iflâsta tasfiyeyi gerçekleştirmek

Müflisin konkordato ilan etmesi hâlinde tasfiyeyi tatil
etmek

İflâs idaresinin görevine devam edip etmeyeceğine
karar vermek

İstihkak iddiaları hakkında karar vermek

Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların
geçerli olup olmadığına karar vermek

 Aşağıdakilerden hangisi, taraflardan birinin iflâsı
nedeniyle kendiliğinden sona erecek
sözleşmelerden biri değildir?

Satış sözleşmesi 

Ürün kirası sözleşmesi 

Vekâlet sözleşmesi 

Adi şirket sözleşmesi 

Cari hesap sözleşmesi 

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Bir malın fiyatı P iken arzı  ve mala olan talep

olmaktadır.

Mal piyasası dengede iken mala uygulanacak t lira
spesifik vergi malın denge fiyatını ne kadar artırır?

0 t 2t

I. Uygulanan taban fiyat düzeyine

II. Arz eğrisinin eğimine

III. Talep eğrisinin eğimine

Bir mal piyasası dengede iken bu mala uygulanan
taban fiyatın ortaya çıkaracağı dara kaybı
yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Yalnızca X ve Y mallarını tüketen bir tüketici 

şeklinde bir fayda fonksiyonuna sahiptir. 

Malların fiyatları aynı ise tüketicinin dengede
tükettiği Y malı, X malının kaç katıdır?

1 2 3

1.

A) B) C) D) E)

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B) C) D) E)

İki malın olduğu bir ekonomide bir tüketici faydasını
en yükseğe çıkardığında köşe dengesi söz konusu
ise aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur?

Tüketicinin farksızlık eğrilerinin eğimi sıfırdır.

Tüketicinin farksızlık eğrilerinin eğimi sonsuzdur.

Tüketicinin farksızlık eğrilerinin eğimi pozitiftir.

Tüketicinin bütçe doğrusunun eğimi pozitiftir.

Tüketici sadece bir mal tüketmektedir.

 şeklindeki bir üretim fonksiyonu,
ölçeğe göre artan getiriye sahipse  a  aşağıdakilerin

hangisinden kesinlikle büyüktür? 

b

I. Toplam ürün artmaktadır.

II. Ortalama ürün artmaktadır.

III. Girdinin marjinal ürünü, ortalama ürününden daha
büyüktür.

Bir girdi kullanan bir üretim sürecinde girdinin
marjinal ürünü pozitif ve artıyorsa yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Tam rekabet piyasasında fiyatı 6 TL olan bir malı üreten
firma Q birim ürettiğinde toplam değişken maliyetini

TVC(Q)  Q2 fonksiyonu göstermektedir.

Buna göre, firmanın elde edebileceği en yüksek kâr
4 TL ise firmanın toplam sabit maliyeti kaç TL’dir?

2 3 4 5 6

Cournot modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Firmalar üretecekleri miktarları belirler.

Malın satış fiyatı tüm firmaların üretecekleri miktarlara
bağlıdır.

Dengede firmaların üretim miktarları farklı olabilir.

Firmaların tepki fonksiyonları kesişmez.

Firmaların marjinal maliyet fonksiyonları farklı olabilir.

% 50 ihtimalle sıfır, % 50 ihtimalle 1.000 TL veren bir
piyango bileti için A kişisi 300 TL ödemeye razı iken     
B kişisi 500 TL ödemeye razıdır.

Buna göre, A ve B kişilerinin riske karşı tutumları
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Riskten kaçınan; riske kayıtsız

Risk sever; riske kayıtsız

Risk sever; riskten kaçınan

Riske kayıtsız; riskten kaçınan

Riske kayıtsız; risk sever

7.

A) B) C) D) E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, Fizyokrat düşünür            
F. Quesnay’nin “ekonomik tablo” yaklaşımının
iktisadi analize yaptığı katkılar arasındadır?

“Azalan marjinal fayda” düşüncesinin, talep koşullarını
belirlediği düşüncesi

Ölçeğe göre getiri analizinin, sermaye birikimi üzerinde
önemli etkide bulunduğu düşüncesi

Sermaye talebinin, sermayenin marjinal verimliliğine
bağlı olduğu düşüncesi

Ekonominin, birbiriyle karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde
bulunan üretim süreçlerinden oluştuğu düşüncesi

Her arzın kendi talebini yarattığı düşüncesi

Marjinal tüketim eğilimi ve otonom tüketimi pozitif
birer sabit olan bir hanehalkının sıfırdan büyük olan
harcanabilir geliri iki katına çıkarsa aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?

Tasarruf miktarı da iki katına çıkar.

Tasarruf miktarı, iki katından daha yüksek bir düzeye
çıkar.

Tasarruf miktarı, iki katından daha düşük bir düzeye
çıkar.

Uyarılmış tasarruf miktarı, iki katından daha yüksek bir
düzeye çıkar.

Uyarılmış tasarruf miktarı, iki katından daha düşük bir
düzeye çıkar.

Harcama çarpanının 2 olduğu bir ekonomide, para
arzı % 10 artarsa klasik modele göre fiyat düzeyi ve
hasıladaki artış yüzdeleri aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?

Fiyat düzeyi Hasıla

0 0

5 0

5 5

10 0

10 10

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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I. Para talebinin hasılaya olan duyarlılığı arttıkça
eğimi artar.

II. Para talebinin faiz haddine duyarlılığı arttıkça
eğimi artar.

III. Negatif eğimlidir.

LM eğrisiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve III I, II ve III

Zaman tutarsızlığı veya dinamik tutarsızlık görüşü,
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Bugün her zaman geleceğe tercih edildiğinden,
hanehalklarını tasarrufa yöneltmenin yolu faiz oranını
düşürmektir.

Bugünkü ve gelecekteki hükûmet alımları veri iken
hükûmetin bugün vergilerde bir indirim yapması kişisel
tasarrufları etkilemez.

Bir politikanın uygulamaya konması ile etkilerinin
ortaya çıkması arasındaki zamansal gecikme,
politikanın etkilerini ortadan kaldıracaktır.

Hanehalkları bugünkü tüketim kararlarını verirlerken
gelecekte, tüm yaşamları boyunca elde edecekleri
gelir beklentilerini dikkate almak zorundadır.

Politika otoritesi, ilan ettiği politikayı başarılı kılabilmek
için zaman içerisinde bu politikadan sapmak zorunda
kalabilmektedir.

Mundell-Fleming modeline göre, sermaye
hareketliliğinin tam olduğu küçük bir ekonomide
dalgalı kur rejimi altındaki ithalat kısıtlama politikası
hasıla düzeyini ve net ihracatı nasıl etkiler?

Hasıla Net ihracat

Artar Artar

Artar Değişmez

Azalır Artar

Değişmez Artar

Değişmez Değişmez

13.

A) B) C)

D) E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

İçeridekiler-dışarıdakiler modeliyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Yurt dışından faktör gelirlerinin yurt dışına ödenen
faktör gelirlerine eşitlendiğini ispat eder.

Göçmen işçilerin, bulunduğu ülkede işçi ücretlerini
düşürmesini açıklar.

İşsizlik oranında artışın, işçi ücretlerini çok
etkilememesini açıklar.

Kurumsal nüfusun, toplam nüfus içindeki oranını
açıklar.

Ticarete konu olan malın yurt içi fiyatının yurt dışındaki
fiyatına yakınsadığını gösterir.

I. Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı

II. Potansiyel çıktı düzeyine karşılık gelen işsizlik
oranı

III. Gayri-iradi işsizlik oranı

“Doğal işsizlik oranı” kavramı yukarıdakilerden
hangilerini ifade etmektedir?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, klasik yaklaşımda para arzı
ile toplam talep ilişkisini doğru yansıtır?

Para arzı artar - faiz oranı artar - fiyatlar düşer - toplam
talep artar

Para arzı artar - faiz oranı düşer - yatırım talebi
yükselir - toplam talep artar

Para arzı artar - fiyatlar artar - faiz oranı artar - toplam
talep düşer

Para arzı artar - yatırım talebi düşer - faiz oranı artar -
toplam talep artar

Para arzı artar - fiyatlar artar - yatırım talebi yükselir -
toplam talep düşer

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B) C)

D) E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Bir ekonomide, para arzı % 8 ve reel gelir % 2 artarken
enflasyon oranı % 4 olarak gerçekleşmiştir.

 Fisher denklemi çerçevesinde, bu ekonomide
paranın dolanım hızı yaklaşık olarak nasıl
değişmiştir?

% 4 azalmıştır. % 2 azalmıştır.

% 6 azalmıştır. % 2 artmıştır.

% 4 artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, para kurulunun sağlaması
gereken özelliklerden biri değildir?

Döviz kurunu sabit tutması

Merkez bankasının döviz rezervi kadar yerli para
basabilmesi

Para kurulunun tüm yükümlülükleri karşılayacak kadar
döviz rezervi olması

Son başvuru mercii olması

Hazinenin borçlanma senetlerinden bulundurmaması

Para basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde
edilen gelire ne ad verilir?

Senyoraj Parasal genişleme

Emisyon Dolaşımdaki nakit

Marjinal parasal gelir

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)

A ve B ülkesinde X ve Y malının bir iş gününde
üretilebilen miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

X malı Y malı

A ülkesi 80 40

B ülkesi 10 20

Bu tabloya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A ülkesi her iki malda da üstünlüğe sahip olduğu için
bu ülkeler ticaret yapamaz.

A ülkesi her iki malda da mutlak üstünlüğe sahiptir.

A ülkesi X malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe
sahiptir.

A ülkesinde X malı göreli olarak daha ucuzdur.

B ülkesi Y malı üretiminde uzmanlaşmalıdır.

Bir malın fiyatı P TL olduğunda arzını ve

talebini fonksiyonları göstermekte ve bu

mal yurt dışından 10 TL’ye ithal edilebilmektedir.

Buna göre, malın ithalatına 6 birimlik kota
uygulanırsa fiyatı kaç TL olur?

10 12 14 15 16

I. Enflasyon

II. GSYH seviyesinde değişme

III. Petrol fiyatlarındaki artış

Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ödemeler
bilançosu açıklarını oluşturabilecek unsurlar
arasında yer alabilir?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C) D) E)

24.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Sürdürülebilir kalkınma teriminin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?

Sabit sermaye stoku ile beşerî sermaye stokunun
dengeli arttığı kalkınma

Ulusal değerlerin korunduğu kalkınma

Kişi başına gelir artışının sürdürüldüğü kalkınma

Sabit sermaye, beşerî sermaye ve doğal kaynakların
azalmadığı kalkınma

Kişi başına doğal kaynak kullanımının arttığı kalkınma

Harrod-Domar modelinde denge sağlanmış iken millî
gelir 200 birim, sermaye stoku 400 birim ve marjinal
tasarruf eğilimi 0,4 ise fiilî büyüme oranı yüzde kaç
olur?

5 10 15 20 25

Tasarruf oranı aynı ve nüfus artış oranları eşit olan
iki ekonomide fert başına gelirlerin eşitleneceği
aşağıdakilerden hangisinin öngörüsüdür?

Keynes’in gelir-harcama modeli

Harrod’un büyüme kuramı

Mutlak gelir hipotezi

Neoklasik büyüme kuramı

İçsel büyüme kuramı

Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde yaşanan petrol
fiyatlarındaki artışların Türkiye ekonomisine
etkilerinden biri değildir?

İhracatın ithalatı karşılama oranının gerilemesi

Döviz sıkıntısının ortaya çıkması

Kısa vadeli dış borçların artması

Eksik kapasite kullanımının gözlenmesi

Mal ve hizmet üretiminde ithalata bağımlılığın artması

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A) B) C) D) E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

1934-1938 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın
öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Temel ihtiyaçların yerli üretimle karşılanması

Ulaşım altyapısının ülke geneline yaygınlaştırılması

Devletin tarım dışı üretim alanlarında tekel konumuna
getirilmesi

Mahallî idare yatırımlarına ağırlık verilmesi

Temel ham maddelerin ithalatının kolaylaştırılması

Türkiye ekonomisinde 1990-1993 döneminde bütçe
açığı, ithalatı hangi yönden etkilemiştir?

Bütçe açığını karşılamak için artırılan vergiler, ithalatı
azaltmıştır.

Bütçe açığını karşılamak için hazinenin borçlanması,
faiz oranlarını düşürerek ithalatı azaltmıştır.

Bütçe açığını karşılamak için yapılan özelleştirme
uygulamaları ithalatı artırmıştır.

Bütçe açığını karşılamak için teşvik edilen ihracat,
ithalatı geriletmiştir.

Bütçe açığını karşılamak için yapılan iç borçlanma faiz
oranlarını artırarak sıcak para girişine ve TL’nin
değerlenmesine yol açarak ithalatı artırmıştır.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin makro dış
çevresini oluşturan faktörler arasında yer almaz?

Demografik faktörler Ekonomik çevre

Rakip çevresi Politik çevre

Ortaklar

Aşağıdakilerden hangisi, mal veya hizmetin kullanım
sürelerine göre işletme türleri arasında yer alır?

Ticari işletmeler

Endüstriyel tüketiciye yönelik işletmeler

Hizmet işletmeleri

Dayanıklı mal üreten işletmeler

Kamu işletmeleri

İşletmelerin; güvenlik, temizlik, yemek gibi destek
hizmetlerini uzmanlaşmış başka işletmelerden satın
almaları aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Franchising

Dış kaynaklardan yararlanma 

Lisans anlaşması

Benchmarking

Üretim anlaşması

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin sosyal
sorumluluk konularında karşılaştıkları olaylara
yönelik tepki stratejilerinden biri değildir?

Reaktif stratejiler

Savunma stratejileri

Uyum stratejileri

Proaktif stratejiler

Farklılaşma stratejileri

Mevcut iş usullerini düzeltmek yerine, görevleri
başlangıcından sonuna kadar yeniden planlayan
tekniğe ne ad verilir?

Matriks örgütlenme

Benchmarking

Toplam kalite yönetimi

Değişim mühendisliği    

Yetkilendirme

İşletmelerin çalışmasını ve başarılı olmasını
sağlamak için bütün faaliyetlerin uyuşum içinde bir
araya getirilmesine ne ad verilir?

Planlama Eş güdümleme

Politika belirleme Strateji belirleme

Misyon belirleme

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Bazı yazarlar, organizasyonların “öğrenen
organizasyon” durumuna gelmesinin, bir gelişme
sürecinin sonucu olduğunu belirtirler.

Buna göre;

I. bilen organizasyon,

II. düşünen organizasyon,

III. anlayan organizasyon

kavramlarının gelişim sırasına göre dizilişi
aşağıdakilerden hangisidir?

I - II - III I - III - II II - I - III

III - I - II III - II - I

Aşağıdaki iletişim modellerinin hangisinde önderlik
tatmini en azdır?

Tekerlek (Merkezî) Y (Yıldız)

Zincir Çember (Dairesel)

Serbest (Tüm kanallar)

Bir sorun tanımlanırken seçilen kelimeler, ifade tarzı,
bilginin veriliş şekli ve vurgu vb. hususlar, kişileri
başlangıçta farklı algıya ve tutuma sevk eder ve kişilerin
çözüm alternatiflerini seçmelerini etkiler.

Bu durumu tanımlayan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Zeigarnik etkisi Çerçeveleme etkisi

Höristik Holizm

Etkililik

7.

A) B) C)

D) E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B)

C) D)

E)

Bireylerin kişilik özellikleri, kültürel alışkanlık ve
değer sistemleri, zekâ, eğitim düzeyleri gibi
doğrudan gözlenemeyen ancak davranışlarından
anlaşılabilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle
tanımlanmıştır?

Motivasyonel farklılık

Birincil veya yatay farklılık

İdeolojik farklılık

İş odaklı farklılık

İkincil veya dikey farklılık

Aşağıdakilerden hangisi algılama sürecini
zorlaştıran etkenler arasında yer alır?

Dikkat ve seçim

Gerçekçi ve nesnel beklentiler

Yansıtma

Hafızaya gönderme

Yorumlama

Bir ürünün tasarımı, o ürünün taşıması gereken fiziksel
özelliklerin ve yerine getirmesi beklenen fonksiyonların
belirlenmesi işlemidir.

Buna göre;

I. işletme politikası,

II. pazar koşulları,

III. ekonomik faktörler,

IV. ürün özellikleri

faktörlerinden hangileri ürün tasarımında rol oynar?

II ve III II ve IV I, III ve IV

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

10.

A)

B)

C)

D)

E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.13
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En iyi çözümü bulmak için kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

Sezgisel yaklaşım Simülasyon

Optimizasyon Gölge fiyat

Model

Tek tip ürün üreten bir işletmenin yıllık sabit maliyeti
18.000 TL’dir. Bir birim ürünün değişken maliyeti 
0,80 TL, satış fiyatı ise 2 TL’dir. İşletme tam kapasite
çalışması durumunda yılda 30.000 birim ürün
üretebilmektedir.

Buna göre, işletmenin kâra geçiş noktasındaki
kapasite kullanım oranı % kaçtır?

50 40 30 5 2

Bir projeyi oluşturan faaliyetlerin; iyimser, kötümser
ve olası sürelerini kullanarak projenin kritik yolunu
hesaplayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Hareketli ortalama

PERT (Proje değerlendirme ve irdeleme tekniği)

CPM (Kritik yol metodu)

LP (Doğrusal programlama)

EDQ (Ekonomik sipariş miktarı)

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B) C) D) E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Üretim planlamasını doğrusal programlama kullanarak
yapmak isteyen bir yönetici iki tipte ürün üretmektedir. 
A ürününden bir birim üretmek için 4 birim ham madde,
2 saat iş gücü harcanmakta ve bir biriminden 34 TL kâr
elde edilmektedir. B ürününden bir birim üretmek için 
6 birim ham madde, 2 saat iş gücü harcanmakta ve bir
biriminden 40 TL kâr elde edilmektedir. İşletmenin
elinde günlük 48 birim ham madde ve 18 saat iş gücü
kapasitesi bulunmaktadır.

Buna göre, günlük kârını maksimize etmek isteyen
yöneticinin amaç fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?

Maks. 4A + 6B Maks. 2A + 2B

Maks. 34A + 40B Maks. 48A + 18B

Maks. 74A + 66B

Aşağıdaki durumların hangisinde, kaynak
noktalarından hedef noktalarına minimum maliyetli
optimal taşımayı bulan taşıma modeli uygulanmaz?

Arz miktarının talep miktarından fazla olması

Talep miktarının arz miktarından fazla olması

Kaynak noktası adedinin hedef noktası adedinden
fazla olması

Hedef noktası adedinin kaynak noktası adedinden
fazla olması

Talep maliyetlerinde doğrusal değişim olmaması

Toplam Kalite Yönetimi’nde sürekli gelişme
felsefesinin sağlanabilmesi, aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür?

Ürünün, önceden belirlenen standartları karşılaması

Teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi

Akış şemalarının tanımlanması

Kalite maliyetlerinin düzenlemesi

Çalışanların katılımının sağlanması

16.

A) B)

C) D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Otomobil üreten bir işletmenin lastik üreten bir diğer
işletmeyi satın alması, bütünleşmenin yönüne göre
dağıtım kanallarından hangisine örnek olarak
gösterilebilir?

Geriye doğru dikey bütünleşme

İleriye doğru dikey bütünleşme

Yatay bütünleşme

Karma bütünleşme

Çapraz bütünleşme

Bir şampuan üreticisinin, kepeği önlemesi için
şampuan üretmeye ve tüketicilere o mesajı iletmeye
çalışması aşağıdaki pazar bölümlendirmelerinden
hangisine örnektir?

Coğrafi bölümlendirme

Yaşa göre bölümlendirme

Fayda bölümlendirmesi

Kullanım hacmi bölümlendirmesi

Psikografik bölümlendirme

Tüketicinin, ürüne ilişkin biraz bilgi sahibi olduğu
ancak markaya ilişkin araştırma yaptığı satın alma
davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

Planlı satın alma

Yaygın sorun çözme

Sınırlı sorun çözme

Rutin satın alma

Plansız satın alma

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Talep fazlaysa fiyatın yükseltildiği, azsa fiyatın
düşürüldüğü fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?

Maliyete göre fiyatlandırma

Talebe göre fiyatlandırma

Rekabete göre fiyatlandırma

Reklam amaçlı fiyatlandırma

Psikolojik fiyatlandırma

Film eleştirmenleri, tüketici davranışı ile ilgili
aşağıdaki rollerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Başlatıcı Karar verici Kullanıcı

Etkileyici Satın alıcı

Franchising örgütleri, pazarlama sistemleri
içerisinde aşağıdakilerden hangisinin içinde yer
alır?

İşletme dikey pazarlama sistemleri

Yönetsel dikey pazarlama sistemleri

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemleri

Perakendeci kooperatifleri

Yönetsel yatay pazarlama sistemleri

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C)

D) E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.15

ÖSYM



2015-KPSS/AB-PS

Bir projenin sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü
değerlerinin toplamı, nakit çıkışlarının bugünkü
değerlerinin toplamına eşittir.

Buna göre, bu projeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

İstisnasız olarak reddedilmesi gerekir.

Kârlılık endeksi 1’den küçüktür.

Finansmanında kullanılan kaynakların maliyeti, iç getiri
oranına eşittir.

Geri ödeme dönemi sıfırdır.

Uygulanması hâlinde şirket değeri düşer.

Bir şirketin hisse senedinden beklenen getiri
oranının, aynı şirketin çıkarmış olduğu tahvilin getiri
oranından yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Hisse senetlerinin sistematik riskinin daha yüksek
olması

Hisse senetlerine olan talebin, tahvillere olan talepten
daha düşük olması

Tahvillerde piyasa priminin olması

Tahvillerin hisse senetlerine göre daha likit olması

Tahvillerde vergi kalkanı olması

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıda K Şirketine ait hisse senedinin 2010-2012
yılları arasındaki getirileri verilmiştir.

Yıl Yatırım değeri

2010 50.000

2011 80.000

2012 100.000
 

Buna göre, K Şirketinin 2011 ve 2012 yıllarını
kapsayan geometrik getirisi % kaçtır? 

25 41 50 82 100

Bir yatırım projesinin şirket değerine yapacağı
katkıyı görebilmek için, bu proje aşağıdaki
yöntemlerden hangisine göre değerlendirilmelidir?

Net bugünkü değer İç getiri oranı

Geri ödeme süresi Kârlılık endeksi

Düzeltilmiş iç getiri oranı

S İşletmesi geçen yıl 100 milyon TL kâr elde etmiştir.
İşletmenin, piyasadan 100 milyon TL borçlanma ve
hisse senedi çıkararak 100 milyon TL sermaye artırma
imkânı vardır. 

Finansal Hiyerarşi Hipotezi’ne göre bu işletme, yeni
yılda ihtiyaç duyacağı 100 milyon TL’yi aşağıdaki
yollardan hangisiyle karşılamalıdır?

Dağıtılmayan kârlar

Borçlanma

Hisse senedi ihracı

% 50 dağıtılmayan kârlar, % 50 borçlanma

% 50 dağıtılmayan kârlar, % 50 hisse senedi ihracı

27.

A) B) C) D) E)

28.

A) B)

C) D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Aşağıdakilerden hangisi, bir swap işleminde
karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

Kredi riski Teslim riski

Pozisyon riski Taraf bulamama riski

Anaparanın kaybı riski

30.

A) B)

C) D)

E)

İŞLETME TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
17
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Bir iktisadi birimin ekonomik faaliyetlerinden diğer
iktisadi birimlerin maliyete katılmadan fayda
sağlamasına ne ad verilir?

Kamusal fayda Kamusal zarar

Dışsal zarar Dışsal fayda

Özel zarar

 Erdemli mal kavramını ilk defa kullanan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

Buchanan Musgrave Niskanen

Tullock Coase

Devletin bir vasi gibi hareket etmesi dolayısıyla
vesayet altındaki mal ve hizmetler olarak da
adlandırılan mallar aşağıdakilerden hangisidir?

Saf kamu malları Yarı kamusal mallar

Doğal tekel malları Erdemli mallar

Kulüp malları

Devletin yaptığı bayındırlık hizmetleri sonucu
gayrimenkullerinde değer artışı olan kişilerden
alınan paylar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Katılım payları Harç

Şerefiye Resim

Parafiskal gelir

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B)

C) D)

E)

4.

A) B)

C) D)

E)

Normalde vergilendirilmesi gereken bazı konuların
tamamen veya kısmen vergi dışında tutulması
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Muafiyet İstisna Emanet

İltizam Terkin

Marjinal vergi oranının, ortalama vergi oranından
düşük olduğu vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Artan oranlı vergi Azalan oranlı vergi

Sabit oranlı vergi Gizli artan oranlı vergi

Düz oranlı vergi

Ödenen vergiler ile kişilere yansıyan vergilerin
toplamından, kamu hizmetlerinden sağlanan miktar
ile yansıtılan vergiler toplamının çıkarılmasıyla
bulunan miktarın gelire oranı aşağıdakilerden
hangisidir?

Toplam vergi yükü Kişisel vergi yükü

Net vergi yükü Gerçek vergi yükü

Sektörel vergi yükü

5.

A) B) C)

D) E)

6.

A) B)

C) D)

E)

7.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18
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I. Kamu makamları tarafından yapılması

II. Belirli usullere göre yapılması

III. Parasallık ilkesine göre yapılması

IV. Ekonomik hayata müdahalenin amaçlanması

V. Sosyal hayata müdahalenin amaçlanması

Klasik maliyecilere göre kamu harcamalarının
tanımında yukarıdakilerden hangileri yer almaz?

I ve II III ve IV IV ve V

I, II ve IV III, IV ve V

Türk bütçe sisteminde, genel bütçe dışındaki
idarelere yatırım amaçlı yapılan transferler
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Sermaye transferleri Mali transferler

İktisadi transferler Sosyal transferler

Siyasal transferler

Kamu iktisadi teşebbüslerine görev zararı
ödemeleri, aşağıdaki ekonomik sınıflandırma
kategorilerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Personel giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri

Cari transferler

Sermaye transferleri

Sermaye giderleri

8.

A) B) C)

D) E)

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdaki durumların hangisinde çarpan
katsayısının etkisi büyür?

Marjinal tasarruf eğilimi azaldıkça

Marjinal tüketim eğilimi düştükçe

Toplam tüketim harcamaları azaldıkça

Marjinal tasarruf eğilimi yükseldikçe

Toplam tasarruflar arttıkça

Devlet iç borçlanma senetlerinin, üzerlerinde yazılı
değerin altında bir fiyatla satışa çıkarılması
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Primli ihraç

Başa başın altında ihraç

Teminatlı ihraç

Gönüllü borçlanma

Borç amortismanı

Aşağıdakilerden hangisi vadesiz borçlanmanın
temel özelliğidir?

Devletin anaparayı değil, yalnızca faizini ödemeyi
taahhüt etmesi

Anaparanın hiçbir zaman ödenmemesi

Faizlerin çok düşük olması

Devletin anaparayı istediği zaman ödeyerek borcu itfa
edememesi

Kısa vadeli bütçe açıklarını finanse etmek üzere
kullanılması

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.19
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 Devletin gelir ve giderlerinin yer ve zaman
bakımından denkleştirilmesi olarak tanımlanan
hazine nakit yönetimine ilişkin son dönemde
geliştirilen modern nakit yönetimi ilkeleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Ödeme vadelerini izleyerek ödeme vadesi geldiğinde
gerekli nakdi hazırlamak

Gerekli olduğu zamanda borçlanmak ve bu şekilde
kamu borçlanma maliyetini en aza indirmek

Nakit fazlalıklarının gerekli teminatlar karşılığında
verimli yatırımlarda değerlendirilmesini sağlayarak
riskleri en aza indirmek 

Kamu mevduatlarının merkez bankası veya ticari
bankalarda hiçbir getiri elde etmeden veya çok düşük
getirilerle birikmesinden kaçınmak

Dış tasarrufları kullanmaya yönelik bir borçlanma
stratejisi geliştirerek iç tasarruflar üzerindeki baskıyı
azaltmak

Uluslararası Para Fonunun (IMF), geçmiş makro
performansı başarılı olan ülkelere 6 ay ila 1 yıl içinde
limitsiz olarak kullandırılabilecek bir imkân
sağlaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Stand-by düzenlemesi

Genişletilmiş fon kolaylığı

Esnek kredi kolaylığı

Acil yardım planı

Performans kredi imkânı

 Mali mevzuatta yeri olmayan, ödeneğin üstünde
harcanan paranın ödenekleştirilip kullanım izninin
verildiği ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Ek ödenek Yedek ödenek

Özel ödenek Tamamlayıcı ödenek

Örtülü ödenek

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme ilkelerinden biri
değildir?

Doğruluk ilkesi Açıklık ilkesi

Kararlılık ilkesi Adem-i tahsis ilkesi

Sorumluluk ilkesi

 Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici
kurumlar arasında yer almaz?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Bütçelerden beklenen amaçlardan biri de bütçelerin bir
mali planlama aracı olma niteliğine sahip olmalarıdır.

Buna göre, özellikle bu amaç için 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumsal
düzeyde bütçe hazırlığında kullanılan doküman
aşağıdakilerden hangisidir?

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Stratejik Plan

Faaliyet Raporu

Genel Uygunluk Bildirimi

Kesin Hesap Kanunu

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.20
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 Bütçe hakkı doğrultusunda mali kuralların
uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden
hangisidir?

Hesap verilebilirliği sağlamak

Mali piyasalarda hükûmetlere olan güveni artırmak

İradi politikaların yarattığı etkisizlikleri ortadan
kaldırmak

Hükûmetlerin bütçeyle ilgili yetkilerini sınırlandırmak

Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak

 Vergi borcunu postayla gönderdiği çek ile ödeyen
mükellefin ödeme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Çekin vergi dairesine geldiği tarih

Çekin postaya verildiği tarih

Çekin bankaya verildiği tarih

Paranın vergi dairesinin hesabına geçtiği tarih

Çekin mükellef tarafından düzenlendiği tarih

Velayet altında bulunan on sekiz yaşından küçük bir
kişinin, gelir vergisi beyannamesinin verilmemesi
nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezası karşısındaki
durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur? 

Ceza küçüğe kesilir; küçük, cezayı veliye rücu
edemez.

Ceza küçüğe kesilir; küçük, cezayı veliye rücu eder.

Ceza veliye kesilir; veli cezayı küçüğe rücu eder.

Ceza veliye kesilir; veli cezayı küçüğe rücu edemez.

Ceza hem veliye hem de küçüğe yarı yarıya kesilir.

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisinin yapılabilmesi için sulh
yargıcının kararı gerekir?

Yoklama

İstihbarat arşivi oluşturma

Arama

Bilgi toplama

Vergi incelemesi

Örtülü sermaye dağıtımına ilişkin hükümler
aşağıdakilerden hangisine uygulanabilir?

Gelir vergisi mükellefi

Katma değer vergisi mükellefi

Kurumlar vergisi mükellefi

Özel tüketim vergisi mükellefi

Emlak vergisi mükellefi

Anne A’nın, sahip olduğu iş yerini kızı B’ye
kiralaması durumunda vergilendirme rejimiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B, intikal vergisi öder.

B, veraset vergisi öder.

A, intikal vergisi öder.

A, emsal kira bedeli esasına göre vergi öder.

A’nın, emsal kira bedeli esasına göre vergilendirilmesi
söz konusu değildir.

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Sadece otonom vergilere yer veren kapalı bir
ekonomide  marjinal tasarruf eğiliminin 0,20 olduğu
varsayılırsa 100 milyon TL’lik bir vergi artışı
millî gelir düzeyini nasıl etkiler?

100 milyon TL artırır. 400 milyon TL azaltır.

400 milyon TL artırır. 500 milyon TL artırır.

500 milyon TL azaltır.

Çeşitli devlet politikalarının ne kadar iyi yürüdüğü ve
belli amaçlara daha iyi ulaştıracak yeni politikaların
tasarımı konusunda yargıya varılması aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

Pozitif iktisat Pareto optimum

Kamu kesimi Karma ekonomi

Normatif iktisat    

Maliye ve para politikalarının göreli etkisine ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Spekülasyon güdüsüyle para talebi faize çok duyarlı
ise maliye politikası daha az etkilidir.

Yatırım talebi faize çok az duyarlı ise maliye politikası
daha etkilidir.

Spekülasyon güdüsüyle para talebi faize çok az
duyarlı ise para politikası daha az etkilidir.

Yatırım talebi faize çok duyarlı ise para politikası daha
az etkilidir.

Para talebinin faize duyarlılığı, yatırım talebinin faize
duyarlılığından büyük ise her iki politika da etkisiz olur.

26.

A) B)

C) D)

E)

27.

A) B)

C) D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel sıkı maliye
politikaları ile enflasyonun beklenen ölçüde kontrol
altına alınamamasının temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Talep kaynaklı enflasyon

Enflasyonun yapısal niteliği

Kamu harcamalarının büyüklüğü

Vergilerin saptırıcı niteliği

Bütçe açıklarının büyüklüğü

Bütçe açıklarının 50 milyar TL’den takip eden yılda
30 milyar TL’ye düşmesinin etkisine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Bütçe açık verdiği için genişletici etki yaratır.

Bütçe açığı azaldığı için önceki yıla göre daraltıcı etki
yaratır.

Bütçe açık verdiği için daraltıcı etki yaratır.

Bütçe açığı azaldığı için önceki yıla göre genişletici
etki yaratır.

Bütçe her durumda açık verdiği için etki değişmez.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

MALİYE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
22
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Alınan ileri tarihli çekin Alınan Çekler hesabı yerine
Ticari Alacaklar grubuna kaydedilmesi, aşağıdaki
muhasebe temel kavramlarından hangisinin
gereğidir?

Sosyal sorumluluk

Tarafsızlık ve belgelendirme

Tutarlılık

Özün önceliği

Tam açıklama

 Muhasebenin, ilgili tarafların beklentilerine göre
değil; kendi kavram ve kurallarına göre bilgi
üretmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından
hangisinin gereğidir?

Sosyal sorumluluk

Kişilik

Tarafsızlık ve belgelendirme

Tam açıklama

Önemlilik

Dönem sonu envanter işlemleri sırasında öncelikle
yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet hesaplarının kapatılması

Vergi karşılıklarının ayrılması

Kârın veya zararın gelir tablosunda netleştirilmesi

Kârın veya zararın bilançoda gösterilmesi

Peşin ödenen vergilerin düşülmesi

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

A)

B)

C)

D)

E)

İşletme, maliyeti 30.000 TL olan mal karşılığında 
35.000 TL’lik ileri tarihli bir çek almıştır.

 Buna göre, yapılması gereken kayıtta muhasebe
temel kavramları gereği aşağıdakilerden hangisinin
kullanımı doğrudur?

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı 30.000 TL

Alacak Senetleri hesabı borçlu 35.000 TL

Alıcılar hesabı borçlu 35.000 TL

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu 35.000 TL

Alınan Çekler hesabı borçlu 35.000 TL

4.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Dönem sonu envanter çalışmaları sırasında, dönem
içinde belirlenen ancak nedeni saptanamamış olan kasa
fazlasına ilişkin hesap kayıtlardan çıkarılmıştır.

 Buna göre, muhasebe içi envanter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?

 KASA  X 

  SAYIM VE TESELLÜM  
  FAZLALARI X 
   /  

   /  

 /   
 SAYIM VE TESELLÜM   
 FAZLALARI  X 

  DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI X 
   /  

 /   
 SAYIM VE TESELLÜM   
 FAZLALARI  X 

  DİĞER OLAĞAN  
  GELİR VE KÂRLAR X 
   /  

 /   
 SAYIM VE TESELLÜM   
 FAZLALARI  X 

  DİĞER OLAĞANDIŞI  
  GELİR VE KÂRLAR X 

  /  

 /   
 DİĞER OLAĞANDIŞI  

GELİR VE KÂRLAR X 
  SAYIM VE TESELLÜM   
  FAZLALARI  X 
   /  

 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesabı,
aşağıdaki hesap sınıflarından hangisinin içinde yer
alır?

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Gelir tablosu hesapları

Maliyet hesapları

Dönen Varlıklar

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir işletme, kiraladığı iş yerine 15.000 TL tutarında
ahşap dolap yaptırmış, bedelini peşin ödemiştir.

 Buna göre, yapılması gereken muhasebe kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

Genel Yönetim Giderleri

Yapılmakta Olan Yatırımlar

Özel Maliyetler 

Kasa

Gelecek Aylara Ait Giderler

İşletmede, Satıcılar hesabına bağlı yardımcı hesapların
görünümü aşağıdaki gibidir.

İşletmenin, her bir satıcıya olan borcu 9.000 TL’den az,
18.000 TL’den fazla olmayıp satıcılara olan toplam
borcu 40.000 TL’dir.

 Buna göre; A, B ve C yerine gelebilecek tutarlar
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A    B    C  

Satıcı 1 

9.000 A 

 

 

  Satıcı 2 

    B 32.000 

 

 

    Satıcı 3 

38.000 C 

 

27.000 28.000 51.000

24.000 21.000 53.000

22.000 14.000 47.000

21.000 21.000 56.000

18.000 23.000 60.000

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.24
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İşletme 01.08.2014 tarihinde, 1 yıl vadeli ve ödemesi
faiziyle birlikte kredi dönemi sonunda yapılacak olan
% 16 faizli, 300.000 TL tutarında kredi almıştır.

Buna göre, işletmenin 31.12.2014 tarihinde yapacağı
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

Banka Kredileri hesabı alacaklı 348.000 TL

Banka Kredileri hesabı alacaklı 48.000 TL

Banka Kredileri hesabı alacaklı 320.000 TL

Finansman Giderleri hesabı borçlu 28.000 TL

Gider Tahakkukları hesabı alacaklı 20.000 TL

I. Dönem Kârı veya Zararı hesabı 10.000 TL
borçlandırılır.

II. Dönem Net Zararı hesabı 10.000 TL borçlandırılır.

III. Dönem Net Zararı hesabı 10.000 TL
alacaklandırılır.

IV. Dönem Net Kârı hesabı 10.000 TL alacaklandırılır.

V. Dönem Net Kârı hesabı 10.000 TL borçlandırılır.

Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının 10.000 TL
alacak kaydı yapılarak kapatılması durumuyla ilgili
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız II Yalnız V I ve IV

I ve V III ve IV

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A) B) C)

D) E)

Bir işletmenin Ticari Mallar hesabıyla ilgili bilgiler
aşağıdaki gibidir.

(Bin TL)

Dönem başı stok   620

Dönem sonu stok  820

Alışlar       3.000

Alış iadeleri       140

Alış giderleri       450

Alış iskontoları       300

 Buna göre, işletmenin Satılan Ticari Mallar Maliyeti
kaç TL’dir?

2.810.000 3.010.000 3.210.000

3.690.000 3.760.000

11.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Maliyet değeri 60.000 TL, birikmiş amortismanı 36.000
TL olan bir makine yenileme amacıyla 41.000 TL’ye çek
karşılığında satılmıştır. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

 Buna göre, satış işlemiyle ilgili yapılması gereken
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

/   
 VERİLEN ÇEKLER  
 VE ÖDEME EMİRLERİ  41.000 
 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 36.000 

  TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  60.000 
  ÖZEL FONLAR  17.000 
   /  

 /   
 ALINAN ÇEKLER 41.000 
 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 36.000 

  TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 24.000 
  DİĞER OLAĞANDIŞI 
  GELİR VE KÂRLAR 53.000 
   /  

 /   
 ALINAN ÇEKLER 41.000 
 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 36.000 

  TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000 
  ÖZEL FONLAR 17.000 
   /  

 /   
 ALINAN ÇEKLER 41.000 
 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000 

  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 36.000 
  ÖZEL FONLAR 65.000 

  /  

 /   
 ALINAN ÇEKLER 41.000 

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 36.000 

  TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000 
  DİĞER OLAĞAN 
  GELİR VE KÂRLAR  17.000 
   /  

 

İşletmenin alacağını tahsil etmesinin, bilanço
toplamı üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Aktifi artırır. Aktifi azaltır.

Aktifi değiştirmez. Pasifi artırır.

Pasifi azaltır.

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A) B)

C) D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemi
değildir?

Brüt Satış Kârı veya Zararı

Vergi Kârı veya Zararı

Faaliyet Kârı veya Zararı

Dönem Kârı veya Zararı

Olağan Kâr veya Zarar

I. Mamuller hesabı alacaklı

II. İlk Madde ve Malzeme hesabı alacaklı

III. Genel Yönetim Giderleri hesabı borçlu

IV. Hizmet Üretim Maliyeti hesabı borçlu

V. Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu

 Bir lokanta işletmesinde depodan birimlere aktarılan
temizlik malzemelerinin kaydında, yukarıdaki
hesaplardan hangilerinin kullanımı doğrudur?

I ve III I ve V II ve III

II ve IV II ve V

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Üç ay vadeli olarak satılan KDV hariç 250.000 TL
tutarındaki malın ödemesinin alıcı tarafından 15 gün
içinde banka hesabına havale edileceğinin bildirilmesi
nedeniyle 9.000 TL indirim yapılmıştır. (KDV oranı       
% 18’dir.)

 Satıcı işletmenin satış ve tahsilat işlemleri nedeniyle
yapması gereken kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı yanlıştır?

Bankalar hesabı borçlu 286.000 TL

Alıcılar hesabı alacaklı 295.000 TL

Satış İskontoları hesabı borçlu 9.000 TL

Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 9.000 TL

Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 45.000 TL

Alıcı işletmenin alış ve ödeme işlemleri nedeniyle
yapması gereken kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı doğrudur?

Bankalar hesabı alacaklı 295.000 TL

Ticari Mallar hesabı alacaklı 9.000 TL

Ticari Mallar hesabı borçlu 241.000 TL

Satıcılar hesabı borçlu 286.000 TL

İndirilecek KDV hesabı alacaklı 8.100 TL

 16. - 17.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

Z İşletmesi; 01.11.2014 tarihinde 420.000 TL tutarında
mal satarak karşılığında 6 ay vadeli, % 18 faizli senet
almıştır. Satış işlemi aynı tarihte kayda alınmıştır.

31.12.2014 tarihinde iç iskonto yöntemine göre
hesaplanan reeskont tutarı yaklaşık olarak kaç
TL’dir?

5.780 5.940 8.670

23.770 34.680

 Bu bilgilere göre, hesaplanan reeskont tutarının
muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

 /   
 FİNANSMAN GİDERLERİ XX 

  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU XX 
   /  

 /   
 REESKONT FAİZ GİDERLERİ XX 

  ALACAK SENETLERİ  
  REESKONTU XX 
   /  

 /   
 REESKONT FAİZ GİDERLERİ XX 

  ALACAK SENETLERİ XX 
   /  

 /   
 ALACAK SENETLERİ   
 REESKONTU  XX 

  ALACAK SENETLERİ XX 
  /  

 /   
SATIŞ İSKONTOLARI XX 

  ALACAK SENETLERİ   
  REESKONTU  XX 
   /  

 18. - 19.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Satın alınan makinenin kısa vadeli yabancı
kaynaklarla finanse edilen kısmı aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

Negatif devamlı sermaye

Net işletme sermayesi

Negatif işletme sermayesi

Brüt işletme sermayesi

Pozitif işletme sermayesi

 Aşağıdakilerden hangisi Fon Akım Tablosunda fon
kaynağı olarak yer almaz?

Hisse senetleri ihraç primleri

Dönen Varlıklar tutarındaki azalışlar

Duran Varlıklar tutarındaki azalışlar

Ödenen temettüler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlar

 Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla döneme ilişkin
rakamların analizine imkân sağlayan bir analiz türü
değildir?

Yatay analiz

Dikey analiz

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Eğilim yüzdeleri analizi

Dinamik analiz

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

D İşletmesiyle ilgili bazı veriler aşağıdaki gibidir.

Finansal kaldıraç oranı                        :       0,40

Finansman oranı                          :     1,50

Dönen Varlıklar / Duran Varlıklar oranı :     0,75

Aktif toplamı                                     : 3.850.000 TL

Stoklar                                          :  957.000 TL

Devamlı sermaye                               : 2.695.000 TL

 Bu bilgilere göre, D İşletmesinde net çalışma
sermayesi kaç TL’dir?

385.000 495.000 770.000

1.155.000 2.310.000

 Bu bilgilere göre, D İşletmesinde asit-test oranı
kaçtır?

0,1 0,2 0,3 0,6 0,7

 23. - 24.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

23.

A) B) C)

D) E)

24.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.28
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İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli, yıllık % 9 faizli
hesaba 100.000 TL yatırmış ve faizleri almadan vadeyi
aynı şartlarla iki kez uzatmıştır.

 Buna göre, işletmenin süre sonunda elde ettiği brüt
faiz tutarı yaklaşık olarak kaç TL’dir?

29.500 6.900 6.765

6.120 4.550

Bir işletmedeki işçilerin % 80’i üretim biriminde
çalışmaktadır. Üretim biriminde çalışanların ise            
% 80’i kadındır.

 Üretim biriminde çalışan erkeklerin % 50’si evli olup
evli olmayanların sayısı 22 olduğuna göre, işletmede
çalışanların sayısı toplam kaçtır?

88 110 176 220 275

25.

A) B) C)

D) E)

26.

A) B) C) D) E)

Dört farklı ürün, sırasıyla 0,4; 0,3; 0,2 ve 0,1 oranlarında
kullanılarak 100 kg’lik bir karışım hazırlanmıştır.
Ürünlerin alış fiyatları sırasıyla KDV hariç 15 TL, 20 TL,
30 TL ve 60 TL’dir. (KDV oranı % 15 olarak alınacaktır.)

 İşletme, satışlarını % 20 kârla yaptığına göre,
karışımın kilogram satış fiyatı kaç TL olmalıdır?

33,12 42,48 43,20

46,58 48,30

 Aşağıdaki işletme türlerinin hangisinde, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi kapsamında uygulanan işlemler
ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda
önerilen yöntemler uyumsuzluk gösterir?

Ticari işletmeler

Sınai işletmeler

İnşaat taahhüt işletmeleri

Turizm işletmeleri

Nakliyat işletmeleri

 Denetçinin; denetim sırasında uygulayacağı 
denetim tekniklerinin türünü, uygulama zamanını 
ve kapsamını belirlemek üzere öncelikle
aşağıdakilerden hangisini incelemesi gerekir?

Denetlenecek firmanın mali tablolarını

Denetlenecek firmanın defterlerini

Denetlenecek firmadaki iç kontrol sistemini

Denetlenecek firmadaki iş bölümünü

Denetlenecek firmadaki yönetim kurulu tutanaklarını

27.

A) B) C)

D) E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.29
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Bir işletmenin üretim giderleriyle ilgili bazı bilgiler
aşağıdaki gibidir.

(TL)

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 30.000

Direkt İşçilik Giderleri      40.000
- Sabit 15.000
- Değişken 25.000

Genel Üretim Giderleri 50.000
- Sabit 27.500
- Değişken 22.500

 Değişken maliyet yöntemine göre, işletmede
dönemin üretim maliyeti kaç TL’dir?

30.000 42.500 70.000

77.500 120.000

30.

A) B) C)

D) E)

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.30
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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 salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır (2 saat, 40 dakika). Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve
son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı
sınav bitmeden tamamlarsanız 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 alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan
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 olma-
sı hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, 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.

16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.

ÖSYM



 
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) 

ALAN BİLGİSİ TESTİ 
05.07.2015 

HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE 

1. E 1. B 1. E 1. D 1. D 

2. D 2. E 2. D 2. B 2. A 

3. C 3. D 3. B 3. D 3. A 

4. A 4. E 4. E 4. C 4. B 

5. C 5. C 5. D 5. B 5. D 

        

6. C 6. E 6. B 6. B 6. E 

7. B 7. D 7. B 7. D 7. C 

8. C 8. D 8. E 8. C 8. C 

9. E 9. A 9. B 9. A 9. E 

10. C 10. D 10. E 10. C 10. A 

        

11. A 11. B 11. C 11. A 11. A 

12. E 12. D 12. E 12. B 12. C 

13. E 13. A 13. C 13. A 13. C 

14. B 14. E 14. A 14. E 14. B 

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

        

16. E 16. C 16. C 16. D 16. D 

17. E 17. C 17. E 17. C 17. B 

18. A 18. B 18. E 18. E 18. D 

19. D 19. B 19. A 19. B 19. B 

20. C 20. D 20. C 20. D 20. C 

        

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

22. E 22. A 22. B 22. D 22. B 

23. E 23. C 23. D 23. C 23. B 

24. D 24. E 24. C 24. C 24. D 

25. B 25. D 25. C 25. D 25. B 

        

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

27. E 27. D 27. B 27. E 27. A 

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

29. E 29. A 29. A 29. B 29. C 

30. A 30. E 30. D 30. B 30. D 

 

ÖSYM




