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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkez'imizin 

 ÖĞRENCİ SEÇME VE
  YERLEŞTİRME MERKEZİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Ö S Y M

 

A 
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 

LİSANS DÜZEYİ (A Grubu ve Öğretmenlik) 
1 Temmuz 2007 

ALAN BİLGİSİ TESTİ 
(HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 

 
 DİKKAT!

 SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 
1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız.  

 

ADINIZ   : ........................................... 
SOYADINIZ  : ........................................... 
T.C. KİMLİK NUMARANIZ : ........................................... 
SINAV SALON NO. : ........................................... 

 

2. Soru kitapçığınızın türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen 
kodlayınız ve salon görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız. 

A B C D

Paraf Paraf Paraf Paraf

SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

 
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlen-
dirilmesi mümkün değildir. 

3. Alan Bilgisi Testi için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 

4. Alan Bilgisi Testi Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe testlerinden oluşmaktadır. 
 Her testte 40 soru vardır. 

Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir:  

  Hukuk       1 
  İktisat     10 
  İşletme     17 
  Maliye     25 
  Muhasebe    34 

Puanının hesaplanmasını istediğiniz testi mutlaka cevaplayınız. 

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

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir. 

yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin 
gösterilmesi gerekir. 

B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-
te’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur. 

C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi 
belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine 
sebep olmaz. 

D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için ve-
rilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkar-
ma yetkisinin sona ermesine yol açar. 

E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hük-
münde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedi-
likle görüşülür. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye 
bırakılmasına karar verebilir. 

B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, 
seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim 
Kurulu belirler. 

C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-
sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-
de ara seçim yapılmasına karar verilir. 

D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 
defa yapılır. 

E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona er-
meden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 

 

 

 

 

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan husus-
lardan biri değildir? 

A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü 

B) Anayasa’nın üstünlüğü 

C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri 

D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları 

E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş 
olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine 
veya Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan 
hallerden biri değildir? 

A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir 
suçtan kesin hüküm giymesi 

B) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan 
bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi 

C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka 
bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç 
Bakanlar Kurulunda görev alması  

D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla 
kısıtlanması 

E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz 
veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-
leşim günü katılmaması 
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5. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilke-
lerden hangisi belirtilmemiştir? 

A) Düzenli idare ilkesi 

B) İdarenin bütünlüğü ilkesi 

C) Yetki genişliği ilkesi 

D) Merkezden yönetim ilkesi 

E) Kanuni idare ilkesi 

 

 

 

 

 

6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenlenmeleri 

B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-
lerek oluşturulmaları 

C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-
ları 

D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması 

E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları 

 

 

 

 

 

 

7. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden 
hangisinin bağlı kuruluşudur? 

A) Genelkurmay Başkanlığı 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) Başbakanlık 

D) Cumhurbaşkanlığı 

E) Milli Savunma Bakanlığı 

 

 

 

 

8. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) İdari yargıda genel görevli mahkeme Danış-
taydır. 

B) Danıştay daireleri 3 üyeden oluşur. 

C) Sayıştay tarafından verilen kararlara karşı Da-
nıştaya itiraz edilebilir. 

D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay 
ve Danıştay eşit sayıda üyeyle temsil edilir. 

E) Danıştay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte 
biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi-
nin görevlerinden biri değildir? 

A) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-
cak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-
lamak 

B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya 
da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak 
görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak 

C) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-
cak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-
lamak 

D) Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları ara-
sında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını ke-
sin karara bağlamak  

E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya 
da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak 
hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak 
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10. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7 gün  B) 15 gün C) 30 gün 

 D) 60 gün E) 3 ay 

 

 

 

 

 

11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, 
yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahke-
mede bu hükme ilişkin olarak verilecek karara 
katılamaz. 

B) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada 
yargılama yapamaz. 

C) Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargıla-
manın yenilenmesinde görev yapamaz. 

D) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik 
yapamaz. 

E) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın 
nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o 
işe bakamaz. 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden 
biri değildir? 

A) Şüphelinin kaçması 

B) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut 
olguların bulunması 

C) Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme ko-
nusunda kuvvetli şüphe oluşturması 

D) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde bas-
kı yapılması girişiminde bulunma hususunda 
kuvvetli şüphe oluşturması 

E) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması 

 

 

 

13. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir. 

B) Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu ola-
rak bir avukat görevlendirilir. 

C) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır. 

D) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna 
başvurabilir. 

E) Mirasçılar davaya katılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlene-
bilir? 

A) Yaralama suçu 

B) Tehdit suçu 

C) Hırsızlık suçu 

D) Cinsel saldırı suçu 

E) Zimmet 
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15. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için 
C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü 
miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin 
ölümüne neden olur. 

Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan 
sorumludurlar. 

B) Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar. 

C) İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu-
durlar. 

D) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar. 

E) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumlu-
durlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır. 

B) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabaları-
na yönelmiş olmalıdır. 

C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına 
veya küçüklere yönelmiş olmalıdır. 

D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst so-
yuna yönelmiş olmalıdır. 

E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağı-
daki yollardan hangisine başvurur? 

A) Kıyas 

B) Örf ve âdet 

C) Atıf 

D) Analiz 

E) Karşı kavram kanıtı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. A, B’den çaldığı saati C’ye rehin olarak vermiş; C de 
bu saati D’ye satmış ve teslim etmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) C, saatin emin sıfatıyla zilyedi olduğu için D iyi 
niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır. 

B) D, saatin mülkiyetini iyi niyetli de olsa teslim ile 
kazanamaz. 

C) D, bu saati 5 yıl süreyle zilyetliğinde bulundurur-
sa, her durumda onun maliki olur. 

D) D iyi niyetli ise, saati B’ye ancak C’ye ödediği be-
del kendisine ödendiği takdirde geri vermekle yü-
kümlüdür. 

E) B, mutlak hak sahibi olduğu için somut olayda 
saatin kendisine geri verilmesini her zaman 
D’den talep edebilir. 
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19. Kendisine yasal danışman atanan kişi aşağıdaki 
işlemlerden hangisini tek başına yapamaz? 

A) Bağış kabul etme 

B) Kefil olma 

C) Vasiyetname yapma 

D) Miras sözleşmesi yapma 

E) Evlat edinmeye ilişkin kanundaki şartlar mevcut-
sa evlat edinme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Taşınır davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Taşınır davası kötü niyetli zilyede karşı bir 
süreye bağlı değildir. 

B) Zilyetliği kötü niyetle kazanmış olanlar, kendile-
rinden sonraki kötü niyetli zilyetlere karşı taşınır 
davası açamazlar. 

C) Çalınmış, kaybedilmiş de olsa para ve hamile 
yazılı senetleri iyi niyetle edinenlere karşı taşınır 
davası açılamaz. 

D) Taşınır davasını malın zilyetliğini hiçbir zaman 
kazanamamış olan malik açamaz. 

E) Taşınır davasının açılması iyi niyetli zilyede karşı 
2 yıllık zaman aşımına tabidir. 

 

 

 

 

 

 

21. A, S’den bir otomobil satın almış ve bir radyo takıl-
ması için 2 gün süreyle otomobili S’nin dükkânında 
bırakmıştır. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Otomobil A’ya teslim edilmediği için A, otomobi-
lin mülkiyet hakkını kazanmamıştır. 

B) A, otomobilin mülkiyetini aslen kazanmıştır. 

C) A, otomobilin zilyetliğini hükmen teslimle kazana-
rak malik olmuştur. 

D) A, otomobil kendisine teslim edilmemiş olsa da 
otomobilin dolaysız zilyedidir. 

E) A, zilyetliğin havalesi yoluyla otomobilin zilyedi 
ve maliki olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Terekenin resmî tasfiyesiyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Resmî tasfiyede mirasçılar terekenin borçların-
dan sorumlu olmazlar. 

B) Resmî tasfiye iflas hükümlerine göre yapılır. 

C) Terekedeki taşınmazlar, açık artırma veya bütün 
mirasçıların kabulü halinde pazarlık yoluyla sa-
tılır. 

D) Resmî tasfiye asliye mahkemesi tarafından re-
sen yapılır. 

E) Miras bırakanın alacaklıları, mirasçıların kendile-
rine güvence vermemesi halinde resmî tasfiye 
isteyebilirler. 
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23. Bir sözleşme gabin nedeniyle hangi süre içinde 
iptal edilebilir? 

A) Gabinin varlığının öğrenildiği tarihten itibaren     
6 ay içinde 

B) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde 

C) Zor durumun bitmesinden itibaren 1 yıl içinde 

D) Zor durumun bitmesinden itibaren 6 ay içinde 

E) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 ay içinde 

 

 

 

 

24. Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir 
kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir? 

A) Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin 
bulunduğu yerde 

B) Borçlunun borcunun doğduğu yerde 

C) Borçlunun ikametgâhının bulunduğu yerde 

D) Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde 

E) Borçlunun istediği yerde 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerin hangisinde zaman aşımı süresi 
durmaz? 

A) Velayet süresince çocukların ana babalarına kar-
şı olan alacakları hakkında 

B) Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına haiz ol-
ması durumunda 

C) Evliliğin devamı süresince karı kocanın diğerine 
karşı olan alacakları hakkında 

D) Hizmet ilişkisinin devamı süresince hizmetçinin 
işverene karşı olan alacakları hakkında 

E) Alacaklının ağır hastalığı nedeniyle mahkeme 
huzurunda iddia edilme imkânı bulunmayan ala-
caklar hakkında 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının sözleşmeyle 
alacak hakkından vazgeçmesini ifade eder? 

A) Yenileme 

B) Takas 

C) Alacağın borçluya geçmesi 

D) İbra 

E) Dönme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleş-
menin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış ol-
ması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olur? 

A) Sözleşme batıldır. 

B) Sözleşme yok hükmündedir. 

C) Sözleşme iptal edilebilir. 

D) Sözleşme eksiktir. 

E) Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür. 
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28. A, B’ye 10 YTL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme 
gücünden yoksundur ve kısıtlıdır. 

Buna göre, A’nın verdiği paranın iadesini sağla-
mak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir? 

A) İstihkak davası 

B) Taşınır davası 

C) Sebepsiz zenginleşme davası 

D) Gasp halinde açılan zilyetlik davası 

E) Tazminat davası 

 

 

 

 

 

29. Tacir yardımcılarından biri olan ticari mümessil 
aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 

A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait 
taşınmazları satmak 

B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adı-
na kredi almak 

C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına 
kambiyo taahhüdünde bulunmak 

D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahke-
mede temsil etmek 

E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına ki-
raya vermek 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir? 

A) Ticaret şirketleri 

B) Ticari işletme işleten dernekler 

C) Ticari işletme işleten vakıflar 

D) Ticari işletme işleten gerçek kişiler 

E) Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri 

 

 

 

31. Görüldüğünde ödenecek bir bonoda, ödenmeme 
protestosu aşağıdaki sürelerden hangisine uyula-
rak çekilebilir? 

A) Ödemenin reddinden itibaren 2 gün içinde 

B) Ödemenin reddini takip eden 2 iş günü içinde 

C) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde 

D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde 

E) Keşide tarihini takip eden 10 iş günü içinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi çek ile poliçenin farkla-
rından biri değildir? 

A) Poliçede vade bulunurken, çekte ibraz süreleri 
vardır. 

B) Poliçede kabul mümkünken, çekte kabul yasağı 
vardır. 

C) Hamile yazılı poliçe geçersizken, hamile yazılı 
çek düzenlenebilir. 

D) Poliçe ekonomik fonksiyonu itibariyle kredi ara-
cıyken, çek ödeme aracıdır. 

E) Poliçenin hukuki niteliği ödeme vaadiyken, çekin 
hukuki niteliği havaledir. 
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33. Anonim şirketlerde sermayenin bir bölümünün 
ortaklarca taahhüt edildiği, kalanı için de halka 
müracaat olunduğu kuruluş şekli aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Mevsuf kuruluş 

B) Ani kuruluş 

C) Ani mevsuf kuruluş 

D) Tedrici kuruluş 

E) Nakdi kuruluş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Şahıs (kişi) şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Birbirlerini tanıyan ve birbirlerine güvenen az sa-
yıda kişiden oluşur. 

B) Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak girebilmesi, 
diğer ortakların iznine bağlıdır. 

C) Ortaklar üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından 
dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsilen so-
rumludur. 

D) Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer ortak-
ların izni gerekir. 

E) Ortakların şirketin borçlarından dolayı sorum-
lulukları, getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye mik-
tarıyla sınırlandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerin-
den biri değildir? 

A) Evinin masrafları haddinden fazla değilse 

B) Zararları için makul sebepler gösteremezse 

C) Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan defterleri hiç 
veya kanunun emrettiği şekilde tutmamışsa 

D) Gerçeğe aykırı bilançolarla aktifini fazla veya 
eksik göstermişse 

E) Konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden ifla-
sına hükmolunmuşsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade 
eder? 

A) İflas dairesi kalemi 

B) İflas idaresi sekreteryası 

C) İflas müdürünün birinci alacaklılar toplantısı için 
oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerliliği ko-
nusunda yetkili kurul 

D) İflas konusunda uzman olduğu bilinen kişilerin 
profesyonelce hizmet verdikleri büro 

E) Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirket-
lerin iflasında görevlendirdiği heyet 
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37. Borçlu, iflas içi konkordato teklifini aşağıdakiler-
den hangisine verir? 

A) Ticaret mahkemesine 

B) İflas idaresine  

C) Ticaret siciline 

D) İcra mahkemesine 

E) Konkordato komiserine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdaki alacaklardan hangisinde ilamsız icra 
yapılabilmesi mümkündür? 

A) Teminat alacağı 

B) Taşınır mal alacağı 

C) Taşınmaz mal alacağı  

D) Altın para alacağı 

E) Çocuk teslimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin gö-
revlerinden biri değildir? 

A) İlamlı icrada icranın geri bırakılması 

B) Malın iflas masasında olması halinde istihkak 
davası açılması 

C) İhtiyati haciz kararı verilmesi 

D) İtfa sebebiyle icra takibinin iptali 

E) İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği 
çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının 
terkini talebi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin paraya çevril-
mesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur? 

A) İpotek ileride doğacak bir alacağın temini için 
alınmışsa 

B) Yalnızca alacak hakkı bir mahkeme ilamına bağ-
lanmışsa 

C) Yalnızca ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağ-
lanmışsa 

D) Hem alacak hakkı hem ipotek hakkı bir mahke-
me ilamına bağlanmışsa 

E) İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız para borcu ik-
rarını içeriyorsa 

 

 

 

 

 

HUKUK TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Büyüme Kutupları’nın, altyapı yatırımları ve dışsal 
ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle 
kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten 
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) F. Perroux  B) G. Myrdal 

C) N.S. Buchanan D) H.B. Chenery 

 E) W. Balenson 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılardan biri 
değildir? 

A) L. Walras  B) A. Smith 

C) D. Ricardo  D) J.S. Mill 

 E) K. Marx 

 

 

 

 

 

 

3. İki mallı bir ekonomide fiyatlar ve tüketicinin geliri 
iki kat arttığında bütçe doğrusunda meydana ge-
lecek değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde 
bir artış olur. 

B) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde 
bir azalma olur. 

C) Bütçe doğrusunun eğimi azalabilir veya artabilir. 

D) Bütçe doğrusunda herhangi bir değişiklik olmaz. 

E) Bütçe doğrusunda meydana gelecek değişikliği 
bilebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

 

 

4. x malı miktarının yatay eksende gösterildiği bir 
durumda, gelir-tüketim eğrisi dikey ise x malına 
ait talebin gelir esnekliği değeri kaçtır? 

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2 

 

 

 

 

 

5. Malın fiyatındaki bir azalmanın ortaya çıkaracağı 
gelir etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Malın tüketilen miktarında daima bir artışa neden 
olur. 

B) Düşük mal olması durumunda malın tüketilen 
miktarında bir artışa neden olur. 

C) Giffen malı olması durumunda malın tüketilen 
miktarında bir artışa neden olur. 

D) Normal mal olması durumunda malın tüketilen 
miktarında bir artışa neden olur. 

E) Fiyatta bir azalma olduğunda ikame etkisiyle 
aynı yönde bir etki olur. 

 

 

 

 

 

6. Buğday üretiminde kullanılan gübre için azalan 
verimler yasasının geçerli olduğu bir durumda, 
diğer değişkenler sabitken gübre miktarının iki 
katına çıkması aşağıdakilerden hangisine neden 
olur? 

A) Ortalama maliyeti azaltır. 

B) Üretim miktarını azaltır. 

C) Marjinal maliyeti azaltır. 

D) Üretim miktarını iki kattan daha fazla artırır. 

E) Üretim miktarında iki kattan daha az artış yaratır. 
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7. Eşürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması 
durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal 
teknik ikame oranı azalır. 

B) Emek ve sermaye girdileri arasında tam ikame 
edilebilirlik vardır. 

C) Emek için azalan marjinal verimler yasası işler-
ken sermaye için bu durum söz konusu değildir. 

D) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. 

E) Üretimin tamamen emek veya tamamen serma-
ye girdisi kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün-
dür. 

 

 

 

 

 

 

8. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q = , 
emeğin fiyatı 5 ve sermayenin fiyatı 20 ise 200 
birimlik üretimi minimum maliyetle gerçekleştire-
bilmek için firmanın istihdam etmesi gereken 
emek miktarı kaçtır? 

A) 25 B) 50 C) 100 D) 200 E) 400 

 

 

 

 

 

9. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firmanın kullandığı girdilerin fiyatlarının artması 
sonucu marjinal maliyet eğrisi ve üretim miktarı 
nasıl değişir? 

 Marjinal maliyet eğrisi Üretim miktarı 

A)  Yukarı kayar Artar 

B)   Yukarı kayar Azalır 

C)   Aşağı kayar Artar 

D)   Aşağı kayar Azalır 

E)   Aşağı kayar Değişmez 

 

10. Rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu 
 olduğu durumda malın piyasa 

fiyatı da 20 ise firmanın kârı kaçtır? 

2TC = 20 + 0,2y

A) -20 B) 60 C) 120 D) 240 E) 480 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bir futbol takımı, kadın seyircilere 20, erkek seyirci-
lere 30 YTL’den bilet satmaktadır. 

Bu futbol takımının uyguladığı fiyat farklılaştır-
ması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması 

B) İkinci derece fiyat farklılaştırması 

C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 

D) Blok fiyat farklılaştırması 

E) Çift taraflı tarife yoluyla fiyat farklılaştırması 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firmanın talep eğrisi, yeni firmaların piyasaya gir-
mesi sonucu nasıl değişir? 

A) Sola kayar.  B) Sağa kayar. 

C) Yatay hale gelir. D) Dikey hale gelir. 

 E) Etkilenmez. 
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13. Stackelberg oligopol modelinde, lider firmanın 
takipçi firmaya göre bir avantaja sahip olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Liderin, rakibi üretim düzeyini belirleyinceye ka-
dar beklemesi ve kendi üretim düzeyine ondan 
sonra karar vermesi 

B) Liderin bir limit fiyat belirleyebilmesi 

C) Liderin tekelci bir firmanın üretim düzeyine özdeş 
bir üretimi gerçekleştirmesi 

D) Lider ve takipçi firmaların üretim düzeylerini eş 
anlı olarak belirlemesi 

E) Liderin üretim düzeyine karar veren ilk firma 
olması 

 

 

 

14. İki tüketicinin yer aldığı bir ekonomide sözleşme 
eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya 
hareket edilmesi sonucunda, tüketici faydaları 
açısından aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Her iki tüketicinin durumu da kötüleşir. 

B) Tüketicilerden birinin durumu kötüleşirken 
diğerinin durumu daha iyiye gider. 

C) Her iki tüketicinin durumu da iyileşir. 

D) Ekonomideki bazı mallar daha pahalı hale 
geleceğinden, tüketicilerin durumu iyiye ya da 
kötüye gidebilir. 

E) Tüketicilerin zevk ve tercihleri değişmiş olaca-
ğından, durumları iyiye ya da kötüye gidebilir. 

 

 

 

 

15. Klasik iktisada göre aşağıdaki önermelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Her arz kendi talebini yaratır. 

B) Toplam gelirdeki değişmeler para talebini 
etkilemez. 

C) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli 
değişken, efektif taleptir. 

D) Toplam çıktı düzeyini belirleyen değişken, para 
arzıdır. 

E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî 
geliri etkiler. 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik 
oranının hesaplanmasında kullanılır? 

A) ( )İşsiz sayısı/Toplam nüfus x100⎡ ⎤
⎣ ⎦  

B) ( )Çalışanlar İşsizler /İş gücü x100⎡ ⎤−⎣ ⎦  

C) ( )İş gücü Çalışanlar /İş gücü x100⎡ ⎤−⎣ ⎦  

D) ( )Çalışanlar İş gücü /Çalışanlar x100⎡ ⎤−⎣ ⎦

( )Çalışanlar/Toplam nüfus x100⎡ ⎤⎣ ⎦

 

E)  

 

 

 

17. Enflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hane halkının en fazla tükettiği malların fiyat-
larının yükselmesidir. 

B) Hane halkının en fazla tükettiği mal ve hizmet 
sepetinin fiyatının yükselmesidir. 

C) Bütün malların fiyatlarının yükselmesidir. 

D) Bütün mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının 
yükselmesidir. 

E) Önceden belirlenmiş bazı malların fiyatlarının 
yükselmesidir. 

 

 

 

 

 

18. Tüketim fonksiyonunun yer aldığı grafikte, tüke-
tim doğrusunun bir bütün olarak yukarı kayması, 
tüketici kararları açısından ne anlama gelir? 

A) Marjinal tüketim eğilimlerini değiştirdikleri 

B) Gelirleri azaldığından tasarruflarını azalttıkları 

C) Gelirleri arttığından tasarruflarını artırdıkları 

D) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme 
sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını 
azalttıkları 

E) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme 
sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını 
artırdıkları 
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C = 100 + 0,8(Y - T )

19. Hane halkı gelirleri ile tüketim harcamaları arasındaki 
ilişkiyi gösteren bir fonksiyona göre, hane halkı geli-
rindeki her 1 birimlik artış, hane halkı harcamalarında 
0,80 birimlik bir artışa yol açmaktadır. 

Bu durumda, harcamalarda 500 birimlik artışın 
ortaya çıkabilmesi için hane halkı gelirlerinde kaç 
birimlik artış olmalıdır? 

A) 400 B) 425 C) 500 D) 575 E) 625 

 

 

 

 

 

 

 

20. Diğer koşullar sabitken, Keynesçi çarpan anali-
zine göre, marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu 
bir durumda hem devlet harcamalarında hem de 
vergilerde ortaya çıkacak 5 birimlik bir düşüşün 
millî gelir üzerindeki net etkisi nasıl olur? 

A) 20 birim artar.  B) 20 birim düşer. 

C) 5 birim artar.  D) 5 birim düşer. 

 E) Eski düzeyinde kalır. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu 
 ise devlet harcamaları  

çarpanı kaçtır? (C:tüketim, Y:gelir, T:vergiler) 

A) 0,8 B) 1,25 C) 4 D) 5 E) 8 

 

 

 

 

 

 

22. IS eğrisi üzerinde, devlet harcamaları ve vergi-
lerin değişkenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir. 

B) Devlet harcamaları sabittir, ancak vergiler 
değişebilir. 

C) Vergiler sabittir, ancak devlet harcamaları 
değişebilir. 

D) Devlet harcamaları değişebilir, ancak vergiler 
hakkında bir şey söylenemez. 

E) Hem devlet harcamaları hem de vergiler 
değişebilir. 

 

 

 

23. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasın-
daki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin dikey 
toplamıdır. 

B) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin yatay 
toplamıdır. 

C) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin 
ağırlıklı ortalamasıdır. 

D) Toplam talep eğrisi, gelir miktarı değiştirilerek 
piyasa talep eğrilerinin kaydırılmasıyla elde 
edilir. 

E) Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri 
arasında bir ilişki yoktur. 

 

 

 

24. Hükûmet harcamalarının GSYİH içerisindeki payı 
azaldığında, aşağıdakilerden hangisinin gerçek-
leşme olasılığı en fazladır? 

A) Yalnızca tüketimin GSYİH içindeki payının 
düşmesi 

B) Yalnızca net ihracatın GSYİH içindeki payının 
düşmesi 

C) Yalnızca yatırımların GSYİH içindeki payının 
düşmesi 

D) Yatırımların ve tüketimin GSYİH içindeki payla-
rının düşmesi 

E) Yatırımların ve net ihracatın GSYİH içindeki 
paylarının değişmemesi 
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25. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,7 iken 
net ihracat (ihracat ithalat farkı) 100 birim azalırsa 
çoğaltan sürecinin ikinci aşamasında aşağıdaki-
lerden hangisi gerçekleşir? 

A) Toplam harcamalardaki 100 birimlik bir düşüş, 
gelirde 70 birimlik bir düşüşe yol açar. 

B) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam 
harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar. 

C) Toplam harcamalardaki 70 birimlik bir düşüş, 
gelirde 49 birimlik bir düşüşe yol açar. 

D) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam 
harcamalarda 100 birimlik bir düşüşe yol açar. 

E) Gelirdeki 70 birimlik bir düşüş, toplam 
harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar. 

 

 

 

26. Bir ekonomide 2004 yılında, nominal GSYİH’nin 
büyüme oranı % 4, enflasyon oranı % 3 ve bütçe 
açığının kamu borçlarına oranı da % 3 düzeyinde 
gerçekleşmiştir, faiz dışı fazla yoktur. 

Buna göre, bu ekonomide 2004 yılında kamu 
borçlarının nominal GSYİH’ye oranı nasıl değiş-
miştir? 

A) % 3 artmıştır. 

B) % 2 azalmıştır. 

C) % 2 artmıştır. 

D) % 1 azalmıştır. 

E) % 1 artmıştır. 

 

 

27. Para arzı eğrisi, faiz oranını gösteren dikey ekse-
ne paralel olduğunda, para talebi para arzından 
düşükse para piyasası dengesinin sağlanması 
için nasıl bir değişmenin olması gerekir? 

A) Faiz oranının düşmesi, para talebi miktarının 
artması  

B) Faiz oranının düşmesi, para arzı miktarının 
artması  

C) Faiz oranının artması, para arzı miktarının 
düşmesi  

D) Faiz oranının artması, para talebi miktarının 
düşmesi  

E) Faiz oranının artması, hem para arzı miktarının 
hem de para talebi miktarının aynı anda düşmesi  

28. Paranın miktar teorisine göre para talebi aşağıda-
kilerin hangisinde verilenlere bağlıdır? 

A) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı 

B) Nominal gelir, faiz oranı 

C) Reel gelir, faiz oranı 

D) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi 

E) Fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı 

 

 

 

 

 

 

29. Halkın elindeki para miktarı 500 milyar YTL ve 
halkın elde tutmak istediği paranın mevduatlarına 
oranı da 0,4 ise para arzı kaç milyar YTL’dir? 

A) 500 B) 600 C) 700 D) 750 E) 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Para talebi Md=5000-5000r+Y olarak verilen bir 
ekonomide, millî gelir 2500 birim, merkez banka-
sının belirlediği para arzı da 5000 birim ise, denge 
faiz oranı (r) yüzde kaçtır? 

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 
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31. Merkez bankasının reeskont oranını belirli bir 
miktar düşürmeyi hedeflediği bir durumda, 
parasal taban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar yüksekse 
parasal tabandaki artış o kadar fazla olur. 

B) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar düşükse 
parasal tabandaki artış o kadar fazla olur. 

C) Para çoğaltanı ne kadar küçükse parasal 
tabandaki artış o kadar az olur. 

D) Halkın elindeki paranın mevduatlara oranı ne 
kadar düşükse, parasal tabandaki artış o kadar 
fazla olur. 

E) Para talep eğrisinin eğimi parasal tabanın 
büyüklüğünü etkilemez. 

 

 

 

 

 

32. IS-LM modeline göre, genişletici bir para politi-
kası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte 
uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya 
çıkar? 

A) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi artar. 

B) Faiz oranı artarken millî gelir düzeyi azalır. 

C) Faiz oranı kesinlikle artar, ancak millî gelir 
düzeyinin nasıl değişeceği belirsizdir. 

D) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi azalır. 

E) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz 
oranının nasıl değişeceği belirsizdir. 

 

 

 

 

33. Fiyatlar genel düzeyi (P), reel gelir (y), para arzı 
(M) ve paranın dolanım hızı (V) arasında bir ilişki 
kuran mübadele denklemine göre, paranın dola-
nım hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) Py-M  B) Py  C) Py / M 

 D) MPy  E) M / Py 

 

 

 

34. Faiz oranı % 10 olan, bir yıllık vadeli, 100 YTL 
itibari değerli bir tahvilin satış fiyatı kaç YTL’dir? 

A) 90,91  B) 95,27  C) 100 

 D) 103,11 E) 107,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Marshall-Lerner koşuluna göre, sabit döviz kuru 
piyasasında istikrar sağlanabilmesi için aşağıdaki 
koşullardan hangisi gerçekleşmelidir?             
( E ithal mallarının yurt içi talep esnekliği, ihraç 
mallarının yurt dışı talep esnekliğidir.) 

xE

A) m xE E+ >   B)  m xE E+ < 1

1C) m xE E+ ≥   D)  m xE E− ≥ 1

1 E) m xE E+ ≤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sinavbul.com

www.sinavbul.com



www.sinavbul.com

www.sinavbul.com
 

A 
 

KPSS-AB-PS/2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 16 

36. İki ülke ve ticarete konu olabilecek iki malın bu-
lunduğu bir durumda uzmanlaşma ve uluslararası 
ticaretin avantajları aşağıdakilerin hangisinde en 
fazla olur? 

A) Ülkelerden birisi bir malda teknolojik üstünlüğe 
sahipken öteki ülke diğer malda teknolojik 
üstünlüğe sahip olduğunda 

B) Ülkelerden birisi bir malda mutlak üstünlüğe 
sahipken, öteki ülke diğer malda mutlak üstün-
lüğe sahip olmadığında 

C) Her iki ülke de kendi ürettikleri mallarda mutlak 
üstünlüğe sahip olduklarında 

D) Ülkelerden birisi bir malda karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahipken öteki ülkenin diğer malda 
karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmadığında 

E) Ülkelerden biri bir malda teknolojik üstünlüğe 
sahipken öteki ülke diğer malda mutlak üstün-
lüğe sahip olmadığında 

 

 

37. Hızlı nüfus artışının ekonomik büyümeyi olumsuz 
yönde etkilemesinin en önemli nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Hızlı nüfus artışı ile birlikte bağımlı nüfus sayısı-
nın azalması 

B) Hızlı nüfus artışının, çalışan başına sermaye 
miktarının artmasına neden olması 

C) Hızlı nüfus artışının, kamu yatırım harcamala-
rının altyapıdan, eğitim ve sağlık gibi alanlara 
kaymasına neden olması 

D) Hızlı nüfus artışının, tüketim harcamalarını artı-
rırken tasarruf oranının da artmasına neden 
olması 

E) Hızlı nüfus artışının, GSMH artış hızından daha 
fazla olduğunda yaşam standardını artırması 

 

 

38. W.W. Rostow’a göre, kalkınmanın başlaması için 
ekonomik yapıdaki ve eş anlı olarak da sosyal ya-
pıdaki değişmeler hangi dönemde gerçekleşme-
lidir? 

A) Geleneksel toplum dönemi 

B) Kalkışa hazırlık dönemi 

C) Kalkış dönemi toplumu 

D) Gelişen topluma geçiş dönemi 

E) Olgunluk dönemi 

39. Türkiye’de katma değer vergisi (KDV) uygulama-
sına hangi tarihte başlanmıştır? 

A) 24 Ocak 1980 B) 1 Ocak 1985 

C) 24 Aralık 1989 D) 16 Şubat 1994 

 E) 10 Aralık 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 
1990’lı yıllarda büyüme hızında görülen dalgalan-
maların temel nedenlerinden biri değildir? 

A) Faiz oranlarındaki yükselme 

B) İç ve dış talepte görülen değişmeler 

C) Tarımsal desteklemeler 

D) Ücret ve maaşlardaki gelişmeler 

E) Kamu altyapı yatırımlarındaki artışlar 

 

 

 

 

 

 

 

İKTİSAT TESTİ BİTTİ. 
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1. Aşağıdaki maliyet çeşitlerinden hangisi maliyetin 
oluştuğu yerden bağımsızdır? 

A) Parti maliyeti  B) İş yeri maliyeti 

C) Sipariş maliyeti D) Pazarlama maliyeti 

 E) Üretim hattı maliyeti 

 

 

 

 

 

 

2. İşletmenin, genellikle kendi sağladığı iç ve dış 
finansman olanaklarını kullanarak, üretim kapasi-
tesini dış çevrenin ve özellikle pazar koşullarının 
gerektirdiği miktarda ve çeşitte üretim yapacak ve 
faaliyette bulunacak duruma getirmesine ne ad 
verilir? 

A) İç büyüme  B) Dış büyüme 

C) Yatay büyüme D) Dikey büyüme 

 E) Çeşitlendirerek büyüme 

 

 

 

 

 

 

3.   
I. İhtiyaca göre kıt olma 

II. Belirli bir çabadan sonra tüketime uygun hale 
gelme 

III. Kendisine özgü piyasası olma 

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi mal ve hizmet-
lerin temel özellikleridir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

4. Azalan Verimler Kanunu modeli, üretim faktörleri-
nin ikame durumu ile ilgili aşağıdaki varsayımlar-
dan hangisine dayanır? 

A) Tam ve sürekli bir ikame 

B) Tam ve süreksiz bir ikame 

C) Sınırlı ve sürekli bir ikame 

D) Sınırlı ve süreksiz bir ikame 

E) Sınırsız ve sürekli bir ikame 

 

 

 

 

 

 

5. Etkin olmayan planlama nedeniyle örgütte ihtiyaç 
duyulandan daha az sayıda çalışan bulunmasına 
ne ad verilir? 

A) Düşük verimlilik B) Emek noksanı 

C) Gizli işsizlik  D) İşten çıkarma 

 E) Fazla mesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Verimlilik artışı sağlamak amacıyla işlerin nitelik 
ve yapısını değiştirme sürecine ne ad verilir? 

A) İş tanımı B) İş ölçümü C) İş analizi 

 D) Metot etüdü E) İş tasarımı 
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7. Rakiplerin faaliyetini bozmayı ya da onların faali-
yetlerine göre davranmayı ifade eden ve amaçları 
uygulamaya yönelik olan eylem ve kararlara ne 
ad verilir? 

A) Plan  B) Taktik C) Politika 

 D) Strateji E) Operasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bir örgütte iş değerleme çalışması yapılmasında-
ki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İş tanımlarının yapılması 

B) İş gereklerinin belirlenmesi 

C) İşlerin içerik açısından karşılaştırılması 

D) Yapılan işlerin basitleştirilmesi 

E) Yatay örgüt yapısına ulaşılması 

 

 

 

 

 

 

 

9. Örgüt içindeki değişik işlevsel bölümlerin biçim-
sel yapıları ile bu bölümlerdeki yöneticiler arasın-
daki bilişsel ve duygusal çeşitliliğe ne ad verilir? 

A) Çatışma  B) Ayrışma 

C) Bütünleşme  D) Uyumsuzluk 

 E) Örgütsel farklılaşma 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütü işlevlere göre 
bölümlendirmenin yararlarından biri değildir? 

A) Eylemleri birbirine uyarlama ve uzmanlaşmayı 
kolaylaştırma olanağı sağlaması 

B) Büyük bir örgütü daha küçük ve esnek yönetsel 
birimlere bölerek küçük örgütlerin üstünlüklerini 
sunması 

C) Aynı tip uzmanlarca ve aynı tip araç ve makine-
lerle yapılan işleri bir araya toplaması 

D) Aynı tür faaliyetlerin tümünden tek bir yöneticinin 
sorumlu olmasıyla eşgüdümlemeyi kolaylaştır-
ması 

E) Tüm örgütün bir ya da birkaç üstün başarılı bi-
reyden yararlanmasına olanak sağlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki örgüt yaklaşımlarından hangisi ekono-
mik etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almıştır? 

A) Sistem Yaklaşımı 

B) Durumsallık Yaklaşımı 

C) Yönetim Süreci Yaklaşımı 

D) Örgütsel Strateji Yaklaşımı 

E) Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı 
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12. Örgütlerde basit ve tekrarlanan sorunların çözü-
münde işlerin hızlı, az hatalı ve az iletişimle yapıl-
masında daha yararlı olan haberleşme biçimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Tekerlek B) Daire  C) Zincir  

 D) Y biçimi E) Şebeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi iş etüdünün amaçları 
arasında yer almaz? 

A) İş tanımları geliştirmek 

B) İşleri en iyi şekilde düzenlemek 

C) Uygun iş yöntemlerini standartlaştırmak 

D) Gereksiz işlemlerden kurtulmak 

E) Doğru zaman standartlarını belirlemek 

 

 

 

 

 

 

 

14. Katılımcıların kendi davranışlarına ve diğer kişile-
re karşı tutumlarına duyarlılık kazanmaya başla-
yarak yeni değerler geliştirmeye çalışmalarını 
amaçlayan örgüt geliştirme tekniği aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Delphi tekniği 

B) Amaçlara göre yönetim 

C) Yönetsel diyagram yöntemi 

D) Örgütsel öğrenme 

E) T grubu çalışmaları 

 

15. Üzerinde yapılması gereken işlemler henüz ta-
mamlanmamış olan ve iş istasyonları arasındaki 
ara depolarda biriktirilen varlıklara ne ad verilir? 

A) Mamul  B) Yardımcı malzeme 

C) Hammadde  D) Yarı mamul 

 E) Hazır parça 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi ile ilgili 
temel karar tiplerinden biri değildir? 

A) Süreç belirleme 

B) Kapasite belirleme 

C) Stok düzeyi belirleme 

D) Kalite düzeyi belirleme 

E) Tanıtım karması belirleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojisinin un-
surlarından biri değildir? 

A) Malzeme  B) Takım-teçhizat 

C) Malzeme nakli D) Üretim planlama 

 E) Uygulama mühendisliği 
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18. Bir ürünün tüketici ihtiyaçlarını en ekonomik bi-
çimde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve üre-
tim karakteristiklerinin bileşimine ne ad verilir? 

A) Ürünün işlevi  B) Ürünün kalitesi 

C) Ürünün üretim süreci D) Ürünün tasarımı 

 E) Ürünün tanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin üre-
tim miktarına göre sınıflandırılmış bir türüdür? 

A) Parti üretimi  B) Prototip üretimi 

C) Sentetik üretim D) Araştırma üretimi 

 E) Pilot üretim 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ürüne göre fabrika yerle-
şiminin avantajlarından biridir? 

A) Ürün tasarımındaki değişikliklerin kısa sürede 
uygulanabilmesi 

B) Yapılabilecek iş çeşidinin fazla olması 

C) Makinelerin çok çeşitli işlerde kullanılabilmesi 

D) Fabrika içi taşımaların az olması 

E) Üretim akış hızının en hızlı makineye bağlı ol-
ması 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yöntemleri 
arasında yer almaz? 

A) ABC yöntemi 

B) Çift kutu yöntemi 

C) Hareketli ortalamalar yöntemi 

D) Gözle kontrol yöntemi 

E) Sabit sipariş periyodu yöntemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.   

İşlem A B C D E 

Bir önceki işlem - A A,B A B,C,D 

İşlem süresi (Dakika) 4 3 8 12 6 

 

İşlem süreleri ve bir önceki işlemleri tablodaki gibi 
olan bir montaj sürecinde günlük çalışma süresi 8 
saattir. 

Buna göre, günlük maksimum üretim adedi 
kaçtır? 

A) 36 B) 40 C) 80 D) 96 E) 160 
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23. Aşağıdakilerden hangisi, bir talep tahmin yönte-
minin etkinliğini ölçmek için kullanılabilecek ista-
tistiksel ölçütlerden biridir? 

A) Gölge fiyat 

B) Geliş hızı 

C) Ortalama mutlak sapma 

D) Elde bulundurma maliyeti 

E) İndirgenmiş maliyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  
İstasyon A B C D 

Süre (Dakika / Adet) 6 12 4 8 
 

Yukarıdaki tabloda belirli bir ürünü üretmek için kulla-
nılan üretim hattı ve istasyonlardaki işlem süreleri ve-
rilmiştir. Üretim bu dört ardışık işlem sonucunda ger-
çekleşmektedir. Her iş istasyonunda bir makine kulla-
nılmaktadır ve bir işçi çalışmaktadır. 

Bu verilere göre, üretim hattının kapasitesi kaç 
adet / saattir? 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 10 E) 12 

 

 

 

 

 

25. Belirli tüketici gruplarının, belirli bir endüstri pa-
zarlama faaliyeti düzeyinde ve belirli bir zaman di-
liminde bir maldan satın almaları muhtemel mik-
tara ne ad verilir? 

A) Pazar potansiyeli B) Satış potansiyeli 

C) Satış tahmini D) Hedef pazar 

 E) Heterojen pazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Modern pazarlamada öz (asıl) mal aşağıdakiler-
den hangisiyle ifade edilir? 

A) Tüketilen mamul malın kalitesi 

B) Tüketilen mamul malın markası ve ambalajı 

C) Mamul malla birlikte sunulan garanti ve bakım 
gibi ek yarar ve hizmetler 

D) Tüketicinin mamul malda algıladığı tatminler 

E) Mamul maldan beklenen tüm faydaları kapsayan 
öğeler bütünü 
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27. Kolayda malların dağıtım şekli genel olarak aşağı-
daki dağıtım politikalarından hangisine uyar? 

A) Sınırlı dağıtım  

B) Merkezî direkt dağıtım 

C) Seçimli dağıtım  

D) Tekelci dağıtım 

E) Yoğun dağıtım 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Tek bir pazara ya da pazar bölümüne tek bir malla 
yönelen bir işletme yönetiminin izlemesi gereken 
mal politikası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Piyasanın geliştirilmesi 

B) Mal farklılaştırması 

C) Mal bileşiminin farklılaştırılması 

D) Mal bileşiminin çeşitlendirilmesi 

E) Fiyat farklılaştırması 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi düşük fiyat stratejilerin-
den biri değildir? 

A) Pazara nüfuz etme 

B) Pazara girişleri engelleme 

C) Tüketiciye göre fiyat farklılaştırma 

D) Tutundurmaya yönelik fiyatlandırma 

E) Pazardan kovmak için fiyatlandırma 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi hizmetler için farklılaştır-
maya konu olamaz? 

A) Biçim 

B) Müşteri eğitimi 

C) Danışmanlık 

D) Sipariş kolaylığı 

E) Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi departmanlı mağazaların 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Üreticilerden ucuza mal satın alıp düşük fiyatlar-
la pazarı geliştirebilmeleri 

B) Geriye doğru ve yatay olarak büyüme olanakları-
nın bulunmaması 

C) Uzman iş gücünü çekmekte başarılı olmaları 

D) Sınırlı mal çeşidiyle uğraşmaları 

E) Ürünleri seç-al satış yöntemiyle satışa sunma-
ları 
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32. Ürün yaşam eğrisinin sunuş aşamasında olan bir 
ürünle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Üretim yöntem ve teknikleri, maliyeti düşürecek 
biçimde geliştirilir. 

B) Ürünün farklı kullanım alanları tanıtılır. 

C) Tutundurma yöntemleri ürünün farklılaştırılması-
na yönlendirilir. 

D) Ürünün kalitesinde değişiklik yapılır. 

E) Ürünün satışları yavaş yavaş yükselir. 

 

 

 

 

 

 

33. Şirketin varlıklarının likidite edilmesi durumunda, 
aşağıdakilerden hangisi varlıklar üzerinde en az 
hakka sahiptir? 

A) Tahvil sahipleri 

B) Adi hisse senedi sahipleri 

C) İmtiyazlı hisse senedi sahipleri 

D) Kümülatif imtiyazlı hisse senedi sahipleri 

E) Çağrılabilir imtiyazlı hisse senedi sahipleri 

 

 

 

 

 

 

34. Borçlarının toplam aktiflere oranını düşürmek is-
teyen bir işletme aşağıdaki yollardan hangisine 
başvurmalıdır? 

A) Yeni hisse senedi ihraç etmelidir. 

B) Alacakların tahsilini hızlandırmalıdır. 

C) Uzun vadeli borç miktarını artırmalıdır. 

D) Kısa vadeli borç miktarını artırmalıdır. 

E) Daha fazla satış yapmalıdır. 

 

35. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir işletmenin 
bir dönemdeki brüt kâr marjı değişmezken net kâr 
marjı azalabilir? 

A) Dağıtılan kâr payının azalması 

B) Satılan mallar maliyetinin azalması 

C) Satılan mallar maliyetinin yükselmesi 

D) Kurumlar vergisi oranının yükselmesi 

E) Satışların maliyetlere oranla yükselmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdaki risk türlerinden hangisi iyi çeşitlendir-
me yoluyla portföyden arındırılabilir? 

A) Sistematik olmayan risk 

B) Enflasyon riski 

C) Portföy riski 

D) Pazar riski 

E) Korelasyon riski 
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37. Bir yatırımcı, P şirketi hisseleri üzerine yazılmış 125 
YTL kullanım fiyatlı ve aralık vadeli 100 adet Alım op-
siyonunu tanesi 5 YTL’den alıyor. 

Vade geldiğinde P şirketi hisse senetlerinin piya-
sa fiyatı 124 YTL ise yatırımcının bu işlemden el-
de edeceği toplam kâr ya da zarar kaç YTL’dir? 

A) 200 YTL kâr  B) 200 YTL zarar 

C) 500 YTL kâr  D) 500 YTL zarar 

 E) 700 YTL zarar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Kârının tamamını hissedarlarına dağıtan bir şirketin 
100 000 adet hisse senedi vardır ve vergi sonrası net 
kârı 300 000 YTL’dir. 

Hisse senetleri piyasada 20 YTL’den işlem gören 
bu şirketin özsermaye maliyeti % kaçtır? 

A) 7,5 B) 12,5 C) 15 D) 25 E) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  
I. Sabit faiz ödeyen taraf olmak 

II. Değişken faiz ödeyen taraf olmak 

III. Sabit faiz alan taraf olmak 

IV. Değişken faiz alan taraf olmak 

Gelecekte faiz oranlarının düşeceği tahmininde 
bulunan bir yatırımcının, bir swap işlemine taraf 
olduğunda yukarıdaki pozisyonlardan hangilerini 
alması beklenir? 

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve IV 

 D) II ve III E) II ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

40. Faaliyetlerini genişletmek isteyen bir işletmenin yap-
mayı planladığı yeni yatırımın başlangıç maliyeti 190 
milyon YTL’dir. Yatırımın gerçekleşmesi halinde işlet-
menin vergi sonrası net nakit akımında yıllık 30 mil-
yon YTL’lik bir artış olacak ve bu durum sonsuza ka-
dar devam edecektir. 

İşletmenin sermaye maliyeti % 15 olduğuna göre, 
bu yatırımla ilgili karar aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır? 

A) Yatırım yapılmalıdır; çünkü iç verim oranı serma-
ye maliyetinden düşüktür. 

B) Yatırım yapılmalıdır; çünkü net bugünkü değeri 
10 milyon YTL’dir. 

C) Yatırım yapılmalıdır; çünkü net bugünkü değeri 
30 milyon YTL’dir. 

D) Yatırım yapılmamalıdır; çünkü iç verim oranı ser-
maye maliyetinden yüksektir. 

E) Yatırım yapılmamalıdır; çünkü net bugünkü de-
ğeri sıfırdan küçüktür. 

 

 

 

İŞLETME TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Bireylerin kolektif mallardan yararlanma imkânı 
ile satın alma gücü arasında doğru orantılı bir iliş-
ki olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Adil bir gelir dağılımı yaratmaya yönelik talep 

B) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik mal 
ve hizmet talep etmeleri 

C) Bütün bireylerin oy hakkına sahip olmaları ve ih-
tiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet talep et-
meleri 

D) Bireylerin farklı ekonomik güçlere sahip olmala-
rına karşılık eşit oy hakkına sahip olmaları 

E) Sadece belirli bir gelir düzeyindeki kişilerin kamu 
mal ve hizmetlerinden yararlanması 

 

 

 

 

 

 

 

2. H. Dalton’a göre, yapılan sübvansiyonun tümü-
nün fiyat düşüşü biçiminde tüketiciye yansıması 
hangi koşullarda ortaya çıkar? 

A) Sübvanse edilen malın sonsuz talep esnekliğine 
sahip olması durumunda 

B) Sübvanse edilen malın sıfır arz esnekliğine sa-
hip olması durumunda 

C) Sübvanse edilen malın sıfır talep esnekliğine 
sahip olması durumunda 

D) Sübvanse edilen malın arz ve talep esneklikle-
rinin birbirine eşit olması durumunda 

E) Sübvanse edilen malın arz esnekliğinin talep 
esnekliğinden büyük olması durumunda 

 

 

 

 

 

 

3. 1929 Dünya Bunalımı’nın maliye düşüncesi üze-
rindeki temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi için vergi-
lerin mutlaka düşük tutulması gerektiği düşünce-
sinin güçlenmesi 

B) Bütün ekonomik faaliyetlerin piyasa mekanizma-
sına bırakılması gerektiği inancının güçlenmesi 

C) Devlet bütçesinin küçültülerek maliyenin sadece 
kamu hizmetlerinin finansmanına indirgenmesi 

D) Devletin çoğunlukla ekonomik faaliyetlerde başa-
rısız olduğunun teyit edilmesi 

E) Liberal anlayışı yansıtan tarafsız devlet yaklaşı-
mının yerini müdahaleci devlet yaklaşımına 
bırakması 

 

 

 

 

 

 

 

4. J. Tinbergen’in piyasa ekonomisi ve devlet konu-
sundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kapitalist bir ekonomide kamu kesimine yer yok-
tur ve olmamalıdır. 

B) Ekonomik faaliyetlerin tamamı piyasaya bırakıl-
malı ve piyasada üretilemeyecek olan hizmetler 
devlet kontrolünde, ama yine özel kesim tarafın-
dan sunulmalıdır. 

C) Her ekonomide, en azından millî savunma ve 
benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu ke-
simi mevcuttur ve bu durum, ekonominin esas 
yapısının kapitalist özelliğe sahip olmasına engel 
değildir. 

D) Millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üre-
ten bir kamu kesiminin varlığı ekonominin kapita-
list yapısını bozar ve onları piyasadan uzaklaş-
tırır. 

E) Her ekonomide, en azından millî savunma ve 
benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesi-
mi mevcut olduğundan hiçbir ekonomi kapitalist 
özelliğe sahip değildir. 
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5. Harç adı altında ödenen bedel ile hizmetin maliye-
ti arasında bir ilişki olmamasının asıl nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Harç tutarını saptayan kamu otoritelerinin karar 
verirken siyasal, sosyal ve mali faktörleri göz 
önünde tutması 

B) Verilen hizmetin maliyetinin saptanamaması 

C) Verilen hizmetten yararlananların gelir düzeyinin 
bilinmemesi 

D) Harç ödeyenlerin daha sonra bu bedeli devletten 
tahsil etmesi 

E) Gönüllü bir ödeme olması 

 

 

 

6. Aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla tam za-
manlı olarak çalışan bir kadın, ailesine daha fazla 
zaman ayırmak için yarı zamanlı olarak çalışmaya 
başlamıştır. Daha sonra, gelir vergisi oranlarındaki 
artış nedeniyle çalışmaktan tamamen vazgeçmiştir. 

Bu kadınla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Vergi gelirlerindeki artış gelir etkisi yaratmıştır. 

B) Geliri artan devlete güvendiğinden çalışmaktan 
vazgeçmiştir. 

C) Vergi oranlarındaki artış boş zamanı ucuzlattı-
ğından ikame etkisi yaratmıştır. 

D) Devlet bütçesinin güçlenme eğilimi güven yarat-
tığından ailesine daha fazla zaman ayırmayı 
tercih etmiştir. 

E) Geleceğe dönük kötü bekleyişlere girdiğinden 
çalışma güdüsünü yitirmiştir. 

 

 

7. Vergi tanımında, modern maliye yaklaşımını kla-
sik yaklaşımdan ayıran temel özellik aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Verginin ekonomik ve sosyal hayata müdahale 
etmek üzere de alınabilmesi 

B) Vergiyi bireylerin gönüllü olarak ödemesi 

C) Vergi ödemeyenlere cezai yaptırım öngörülme-
mesi 

D) Devletin vergi karşılığında kamu hizmeti sunmak 
zorunda olmaması 

E) Verginin yasaya dayanmaması 

 

8. Verginin konusu ne demektir? 

A) Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya 
miktar 

B) Verginin hangi kesimlerden ne kadar alınacağına 
ilişkin yetkiyi veren yasal çerçeve 

C) Bir ülkenin vergi sistemine ve değişik vergilere 
ilişkin yasaların bütünü 

D) Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da 
dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi 
unsur 

E) Vergi yasalarının adil olup olmadığı konusunda 
yapılan değerlendirmelerin tümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri 
sigorta primleri aşağıdaki kamu gelirlerinden han-
gisinin kapsamında yer alır? 

A) Transfer ödemeleri 

B) Vergi benzeri gelirler 

C) Mamelek gelirleri 

D) Gönüllü ödemeler 

E) Zorunlu fon kesintileri 
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10. Vergilemede Ramsey kuralına göre, ekonomik 
işleyişte etkinliği sağlamak için tüketim vergileri 
nasıl düzenlenmelidir? 

A) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan 
daha düşük, talebin gelir esnekliği düşük olan 
mallardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır. 

B) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan da-
ha yüksek, talebin gelir esnekliği düşük olan mal-
lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır. 

C) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-
ha düşük, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-
lardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır. 

D) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-
ha yüksek, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-
lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır. 

E) Talebin fiyat ve gelir esnekliği yüksek olan mal-
lardan daha yüksek, talebin fiyat ve gelir esnek-
liği düşük olan mallardan daha düşük oranda 
vergi alınmalıdır. 

 

 

 

11. Gelir dağılımı açısından kamu harcamalarının 
progresif (eşitsizliği azaltıcı) olması ne demektir? 

A) Kamu harcamalarının daha ziyade düşük gelir 
gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması 

B) Kamu harcamalarının daha ziyade yüksek gelir 
gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması 

C) Kamu harcamalarından daha çok yararlanan ke-
simlerin bu harcamaların finansmanına daha faz-
la katkıda bulunması 

D) Kamu harcamalarının artan oranlı vergilerle fi-
nanse edilmesi 

E) Kamu harcamalarının gelirle ters orantılı olarak 
finanse edilmesi 

 

 

 

12. Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi sonucu 
sosyal güvenlik hizmetinin devlet tarafından kar-
şılanmaya başlaması kamu harcamalarında ne tür 
bir artışa neden olmuştur? 

A) Nominal artış B) Ayni artış 

C) Gerçek artış  D) Oransal artış 

 E) Görünüşte artış 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin mali-
yetini belirleyen unsurlardan biri değildir? 

A) Hizmetlerden yararlananların sayısı 

B) Hizmet sunulan alanın genişliği 

C) Sunulan hizmet miktarı 

D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji 

E) Toplanan vergiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, modern maliyecilerin 
kamu harcamalarına sınır konulması konusun-
daki görüşlerinden biri değildir? 

A) İdari nitelikteki harcamalar sonucunda devletin 
genel idaresinde ve hizmet akışında verimlilik 
artışı meydana gelmiyorsa bu harcamalar kısıl-
malıdır. 

B) Transfer harcamaları ekonomik kaynakların kul-
lanımını verimli sektörlerden verimsiz sektörlere 
kaydırdığından bu harcamalar kısılmalıdır. 

C) Özel sektör tarafından daha verimli yürütülebile-
cek olan devlet faaliyetleri özel sektöre bırakıl-
malıdır. 

D) Genel kamu hizmetlerine ilişkin harcamalar talep 
yaratıcı nitelikte olduğundan bu harcamalarda 
hiçbir şekilde kısıntı yapılmamalıdır. 

E) Özel sektöre bırakılan faaliyetlerden yapılan ta-
sarruflar daha verimli alanlarda kullanılarak eko-
nomik yarar sağlanabilir. 
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(

15. Savaş ve savaşla ilgili sebepler dolayısıyla yapı-
lan harcamalar istisna tutulursa kamu harcama-
larının gerçek anlamda bir artış göstermediği 
görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) A. Peacock ve J. Wiseman 

B) A. C. Pigou ve H. Dalton  

C) R. Musgrave 

D) A. Wagner 

E) S. Fabricant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Wagner yasasının dar anlamdaki yorumuna iliş-
kin olarak kamu harcamaları (G) ve gayrisafi millî 
gelir (Y) arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisin-
de verilmiştir? 

A) )Δ Δ =G / Y 0

(

 

B) ) ( )Δ Δ >G / G / Y / Y 1

(

 

C) ) ( )Δ Δ <G / G / Y / Y 1

(

 

D) ) ( )Δ Δ =G / G / Y / Y 0

(

 

E) 

17. Aşağıdakilerden hangisi fiyat endeksli istikrazla-
rın etkilerinden biri değildir? 

A) Enflasyonun yoksullar aleyhine yarattığı eşitsiz-
likleri azaltması 

B) Gelecekteki fiyat dalgalanmalarının önceden tah-
min edilerek doğabilecek risklerin azalmasını 
sağlayabilmesi 

C) Borçlanmanın maliyetini düşürebilmesi 

D) Başka antienflasyonist tedbirlerin alınmasına 
karşı ileri sürülebilecek tenkit ve baskıları 
azaltabilmesi 

E) Devletin yüksek fiyat artışlarını desteklemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçların-
dan biridir? 

A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borç-
lanma 

B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu 
satın alması 

C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli 
bir oranı ile borç senedi satın almaları 

D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil piya-
sadan borç senedi satın alması 

E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın 
alması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ( )Δ = ΔG / G Y / Y  
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19. Maliye politikası aracı olarak borçlanmaya ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Maliye politikası aracı olarak borçlanma sadece 
gelir sağlama veya borç yükünü düşürme ama-
cıyla yapılmaz. 

B) Devlet enflasyon dönemlerinde borçlanarak eko-
nomideki para stoku şişkinliğini gidermeyi amaç-
lar. 

C) Devletin depresyon dönemlerinde borçlanması, 
ekonomideki yüksek likidite tercihini düşürerek 
atıl fonları harekete geçirmeyi amaçlar. 

D) Devlet istikrar politikalarının uygulandığı dönem-
lerde merkez bankası ve bankacılık sistemine 
olan borçlarını itfa ederek para stoku ve enflas-
yonu kontrol altına almaya çalışır. 

E) Enflasyon döneminde, özel harcamalarda düşüş 
sağlamak ve toplam talebi düşürmek için borç-
lanmanın düşük faizli ve kısa vadeli olması ge-
rekir. 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasının 
ekonomik denge üzerindeki etkilerinden biri 
değildir? 

A) Devlet borçlarının, vergiler kadar olmasa da, ya-
pıldıkları anda satın alma gücü üzerinde daraltıcı 
etki yaratması 

B) Enflasyonist dönemlerde yapılan borçlanmanın, 
talep artırıcı harcamaların finansmanında kulla-
nıldığı zaman konjonktür üzerinde olumlu etki 
yaratmaması 

C) Borç veren kesimlerin gelecekte elde edecekleri 
faiz getirisini düşünerek harcamalarını artırmaları 
halinde, borçlanmanın genişletici etki yaratması 

D) Tam istihdamın altındaki ekonomilerde talep ya-
ratmayan harcamaların finansmanı amacıyla ya-
pılan borçlanmanın ekonomiyi olumlu etkilemesi 

E) Daralma dönemindeki atıl fonların borçlanma ile 
harekete geçirilerek talep yaratıcı harcamalara 
yönlendirildiği zaman konjonktür üzerinde olumlu 
etki yaratması 

 

 

 

 

21. Devlet borçlarının anaparasını azaltmak amacıyla 
borçların itfa edilmesine ne ad verilir? 

A) Borç idaresi 

B) Borçların tahkimi 

C) Borç konsolidasyonu 

D) Borçların amortismanı 

E) Borçların konversiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide 
yarattığı doğrudan etkilerden biri olamaz? 

A) Yurt içi tasarruflarda artış olması 

B) Zorunlu yatırımların gerçekleşme şansının art-
ması 

C) İthal edilen makine ve benzeri üretim malları do-
layısıyla üretimin çeşitlenmesi 

D) Ek yatırımlar sonucu ortaya çıkan hızlandıran et-
kisiyle ekonomide genişleme meydana gelmesi 

E) Ödemeler dengesinde rahatlama sağlanması 
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23. Ekonomik istikrarı sağlamak üzere kullanılabile-
cek araçlardan biri olan gelirler politikası ne de-
mektir? 

A) Vergi gelirlerinin kamu harcamalarından daha 
fazla artırılması 

B) Ücretlerin ve fiyatların oluşum sürecine doğru-
dan müdahale edilmesi 

C) Vergi politikasına ilişkin düzenlemelerin istikrar 
programına uygun olması 

D) Ücret ve kâr üzerindeki vergi oranlarının farklı-
laştırılarak gelir dağılımının adil hale getirilmesi 

E) Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan 
vergilerin artırılarak vergi dışı gelirlerin düşürül-
mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere yapılan fi-
nansal desteğin “koşula bağlı” olması ne demek-
tir? 

A) Desteği alacak ülkenin uluslararası finansal ku-
ruluşlara üye olması 

B) Desteği alacak ülkenin kabul edilebilir bir istikrar 
programı izleme zorunluluğu 

C) Alınan finansal desteğin üç yıl içerisinde geri 
ödenme zorunluluğu 

D) Desteği alacak ülkenin ekonomik durum rapor-
larının uluslararası kuruluşlar tarafından onay-
lanması zorunluluğu 

E) Desteği alacak ülkenin IMF ile anlaşmadan önce 
uygulayacağı programı Dünya Bankasına onay-
latması koşulu 

 

 

 

 

25.  
I. İşçi gelirlerindeki artışın maliyet enflasyonuna 

neden olması 

II. Enflasyonun tüketim hacmini genişleterek efek-
tif talep seviyesini yükseltmesi 

III. Devletin cari ve yatırım harcamalarını azaltması 

IV. Ülkeye gelen turist sayısının artması 

Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasına 
neden olmaz? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeler-
de, dengeli kalkınmada tarım sektörüne düşen 
fonksiyonlardan biri değildir? 

A) Şehirlerde yaşayan insanların gıda ihtiyacını kar-
şılaması 

B) Sanayi sektöründe iş bulamayan kesimi istihdam 
etmesi 

C) Sanayinin hammadde ihtiyacını karşılaması 

D) Kurulacak sanayi sektörünün piyasasını oluştur-
ması 

E) Kalkınmanın finansmanını sağlaması 
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27. Enflasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arz-
dan fazla olması enflasyona neden olur. 

B) Ekonomide arz ve talep dengede iken, talep ya-
ratıcı kamu harcamalarının açıkla finansmanı 
enflasyona yol açar. 

C) Maliyet enflasyonu, üretim girdilerinin fiyatların-
daki yükselişlerin genel fiyatlarda sürekli yükse-
lişe neden olmasıdır. 

D) Piyasada serbest rekabet koşulları dışında kamu 
veya özel kesim tarafından fiyatların artırılması 
fiyat enflasyonuna neden olabilir. 

E) Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyo-
nundan daha yüksektir. 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi J. M. Keynes’in 1929 
Dünya Bunalımı üzerindeki gözlemlerinden yola 
çıkarak ortaya koyduğu Genel Teori’nin varsayım-
larından biri değildir? 

A) Ekonomi klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi her 
zaman tam istihdam düzeyinde dengede değil-
dir. 

B) Faizin temel fonksiyonu klasik iktisatçıların ileri 
sürdüklerinin aksine yatırım-tasarruf eşitliğini 
sağlamaktır. 

C) Ücret düzeyinin düşmesiyle istihdam hacminin 
her zaman yükselmesi beklenemez. 

D) Piyasaya arz olunan her mal kendi talebini yarat-
maz. 

E) Ekonominin tam istihdam düzeyinin altında den-
gede bulunduğu zamanlarda, özel harcamalarla 
kamu harcamaları birbiriyle rekabet halinde de-
ğildir. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede gös-
terilmesi, aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin 
gereğidir? 

A) Birlik ilkesi  B) Açıklık ilkesi 

C) Alenilik ilkesi  D) Genellik ilkesi 

 E) Doğruluk ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi plan-program-bütçe sis-
teminin sakıncalarından biri değildir? 

A) Hangi kamusal faaliyetlerin yapılacağı saptan-
makla beraber bu hizmetlerin nasıl yapılacağı ve 
yapılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde 
fazla durulmaması 

B) Hazırlanan programlar tek seçenek şeklinde ya-
sama organına sunulduğundan, değişik seçe-
nekler üzerinde tartışılamaması 

C) Kararların merkezden alınması nedeniyle karar-
ları uygulayanların gerekli esnekliğe sahip olma-
ması 

D) Harcamaların gerektiği şekilde denetlenememesi 
ve sonuçların parlamentoda tartışılamaması 

E) Plan ve programların yaşama geçme süresinin 
bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması nede-
niyle maliyet-yarar değerlendirmesi yapılama-
ması 
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31. Bütçe tasarısı, Bütçe Komisyonunda kabul edil-
dikten sonra aşağıdakilerden hangisine gönde-
rilir? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) TBMM Genel Kurulu 

C) Maliye Bakanlığı 

D) Yüksek Planlama Kurulu 

E) Başbakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. İç Denetim Koordinasyon Kuruluna seçilen üyele-
rin görev süresi kaç yıldır? 

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

 

 

 

 

 

 

 

33. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal 
güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet so-
nuçları, aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırla-
nacak genel faaliyet raporunda gösterilir? 

A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay 

C) Bakanlar Kurulu D) Başbakanlık 

 E) TBMM 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Devletin, gelirlerini toplamasına izin veren bir ka-
nun olması 

B) Devletin harcamaları yapmasına izin veren bir 
kanun olması 

C) Belli bir süreyi kapsaması 

D) Gelir ve harcamalar konusunda yürütme organı-
nın karar ve öngörülerini yansıtması 

E) İlgili mali yılın ilk ayında onaylanarak yürürlüğe 
girmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişi-
likten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci K’den alın-
mıştır. 

Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra 
aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

A) Tüzel kişiliğe rücu edebilir. 

B) Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir. 

C) Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir. 

D) Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir. 

E) Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe ya da ortaklarına rücu 
edemez. 
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36. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürüt-
me organından doğan kaynaklarından biridir? 

A) Uluslararası vergi anlaşmaları 

B) İçtihadı birleştirme kararları 

C) Anayasa 

D) Tüzük 

E) Kanun 

 

 

 

 

 

 

37.   
I. Usulsüzlük 

II. Kaçakçılık 

III. Vergi mahremiyetini ihlal 

IV. Mükellefin özel işlerini yapma 

Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri ta-
rafından cezalandırılan suçlardan biridir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

38. Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi 
değildir? 

A) Anonim şirkette ortakların geliri 

B) Paylı komandit şirkette komandite ortakların ge-
liri 

C) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların 
geliri 

D) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri 

E) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri 

 

 

 

39. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükel-
lef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte ve-
recektir? 

A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar 

B) 2008 Şubat ayının 15. günü akşamına kadar 

C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar 

D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar 

E) Beyanname vermez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak 
değerlendirilmez? 

A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para 

B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para 

C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para 

D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasın-
dan kazanılan para 

E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan para 

 

 

 

 

 

 

MALİYE TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer 
alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: 

  (Bin YTL) 

 Borç Tutarı Alacak Tutarı 

Kasa 6.770 6.762 

Ticari Mallar 2.970  145 

Yurtiçi Satışlar ----- 3.235 

Satıştan İadeler 125  ----- 

Satış İskontoları 20,5 ----- 

Pazarlama Satış ve 
Dağıtım Giderleri 41,2 ----- 

Genel Yönetim  
Giderleri 232,8 ----- 

Finansman Giderleri 194 4 

Muhasebe dışı envanter çalışmaları sonucunda; 

I. dönem sonu mal mevcudunun 285.000 YTL ol-
duğu, 

II. peşin satılan mala ilişkin 28.300 YTL tutarındaki 
satışın 23.800 YTL olarak kayıtlara alındığı, 

III. gider hesabına kaydedilen 18.000 YTL tutarın-
daki kırtasiye malzemelerinin 11.000 YTL’lik 
kısmının kullanıldığı  

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç 
YTL’dir? 

A) 2.540.000 YTL B) 2.685.000 YTL 

C) 2.845.000 YTL D) 2.905.000 YTL 

 E) 2.950.000 YTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İşletmenin brüt satış kârı ya da zararı ne kadar-
dır? 

A) 30.000 YTL zarar B) 255.000 YTL zarar 

C) 409.000 YTL kâr D) 545.000 YTL kâr 

 E) 554.000 YTL kâr 
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3. İşletme tarafından kullanılmayan kırtasiye malze-
melerine ilişkin dönem sonu kaydı nasıl yapılma-
lıdır? 

A)         /  
GELECEK AYLARA  
AİT GİDERLER   7.000,- 

  DİĞER STOKLAR  7.000,- 
   /   

B)  /    
DÖNEM KÂRI veya ZARARI 7.000,- 

  GENEL YÖNETİM  
  GİDERLERİ   7.000,- 
   /   

C)   /   
GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ  11.000,- 

  DİĞER STOKLAR  11.000,- 
   /   

D)   /   
GELECEK AYLARA  
AİT GİDERLER 7.000,- 

GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ  7.000,- 
 /   

E)   /  
GELECEK AYLARA  
AİT GİDERLER   11.000,- 

  DİĞER STOKLAR  11.000,- 
   /   
      

 

 

 

 

 

 

4. İşletmenin olağan kârı ya da zararı ne kadardır? 

A) 507.000 YTL zarar B) 317.000 YTL zarar 

C) 97.000 YTL kâr D) 258.000 YTL kâr 

 E) 280.000 YTL kâr 

 

 

 

 

 

 

5. Alıcılara yapılan KDV dahil 4.130 YTL’lik satış karşı-
lığında, alıcılar tarafından 2.500 Avro (€) ödenmiş; 
fark için alıcılara çek ciro edilmiştir.  

Satış günü kur 1 € = 1,83 YTL olduğuna göre 
yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisi-
dir? (KDV oranı %18 olarak alınacaktır.) 

A)       /   
 KASA 4.130,- 
  YURTİÇİ SATIŞLAR  3.386,60 
  HESAPLANAN KDV  743,40 
   /  

B)   /   
 KASA 4.575,- 
  YURTİÇİ SATIŞLAR 3.500,- 
  HESAPLANAN KDV 630,- 
  ALINAN ÇEKLER 445,- 
   /  

C)    /  
 KASA   4.575,- 
  YURTİÇİ SATIŞLAR 3.751,50 
  HESAPLANAN KDV 675,27 
  VERİLEN ÇEKLER ve 
  ÖDEME EMİRLERİ 148,23 
   /  

D)     /  
 KASA   3.500,- 
 İNDİRİLECEK KDV 630,- 
  YURTİÇİ SATIŞLAR  3.500,- 
  ALINAN ÇEKLER  630,- 
   /  

E)            /  
 KASA   4.130,- 
 ALINAN ÇEKLER    445,- 
  YURTİÇİ SATIŞLAR 3.500,- 
  HESAPLANAN KDV 630,- 
  KAMBİYO KÂRLARI 445,- 
  /   
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6. ve 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

20.08.2006 tarihinde yapılan kasa sayımında kasada 
585 ABD Doları ($) olduğu belirlenmiştir. Aynı tarih 
itibariyle Dolar Kasası alt hesabının borç toplamı 
26.845 $, alacak toplamı 26.320 $ olarak izlenmek-
tedir. Bu farkın nedeni yıl sonu itibariyle de belirlene-
memiş ve kapatılmasına karar verilmiştir.  

20.08.2006 tarihli kur 1 $ = 1,48 YTL, 31.12.2006 ta-
rihli kur ise 1 $ = 1,42 YTL’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 20.08.2006 tarihinde yapılan kayıtta aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Kasa hesabı borçlu 865,80 YTL 

B) Kasa hesabı alacaklı 865,80 YTL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 
88,80 YTL 

D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı 
88,80 YTL 

E) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu  
88,80 YTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yıl sonunda Kasa farkıyla ilgili olarak yapılması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)          /             
 SAYIM ve TESELLÜM  
 FAZLALARI 88,80 
  KASA  3,60 
  DİĞER OLAĞANDIŞI  
  GELİR ve KÂRLAR 85,20 
   /  

B)           /                       
 KAMBİYO ZARARLARI 35,10 
  SAYIM ve TESELLÜM  
  NOKSANLARI 35,10 
  /  

C)             /       
 SAYIM ve TESELLÜM  
 FAZLALARI 35,10  
  KAMBİYO KÂRLARI 35,10 
   /  

D)               /   
 SAYIM ve TESELLÜM  
 FAZLALARI 88,80 
  KAMBİYO KÂRLARI 88,80 
  /  

E)          /   
 SAYIM ve TESELLÜM  
 NOKSANLARI 830,70 
  DİĞER OLAĞANDIŞI  
  GELİR ve KÂRLAR 830,70 
  /  
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8. ve 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir işletme, nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla 
bir anonim şirketin nominal değeri 8 YTL/adet olan 
hisse senetlerinden 60.000 adet satın almış ve 
570.000 YTL ödemiştir. Hisse senetlerinin dönem 
sonu borsa değeri 7,5 YTL/adet’tir. İşletme izleyen yıl 
hisse senetlerinin yarısını birim fiyatı 8,5 YTL’den 
satmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

8. İşletmenin ihtiyatlılık kavramına göre yıl sonunda 
yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)                /                    
 KARŞILIK GİDERLERİ 30.000,- 
  MENKUL KIYMETLER  
  DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
  KARŞILIĞI 30.000,- 
    /   

B)           /       
     KARŞILIK GİDERLERİ 120.000,- 
  MENKUL KIYMETLER  
  DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
  KARŞILIĞI 120.000,- 
   /  

C)         /               
 MENKUL KIYMET  
 SATIŞ ZARARLARI   30.000,- 
   HİSSE SENETLERİ 30.000,- 
   /    

D)          /              
 MENKUL KIYMET  
 SATIŞ ZARARLARI 120.000,- 
   HİSSE SENETLERİ 120.000,- 
    /   

E)             /               
 KARŞILIK GİDERLERİ    30.000,- 
   HİSSE SENETLERİ  30.000,- 
   /  

 

 

 

9. Hisse senetlerinin satışıyla ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Menkul Kıymet Satış Kârı 15.000 YTL’dir. 

B) Menkul Kıymet Satış Kârı 30.000 YTL’dir. 

C) Konusu Kalmayan Karşılık tutarı 30.000 YTL’dir. 

D) Konusu Kalmayan Karşılık tutarı                     
120.000 YTL’dir. 

E) Elde kalan hisse senetlerinin net değeri            
252.000 YTL’dir. 

 

 

 

 

 

 

10. 26.10.2006 tarihinde bankada açtırılan döviz hesabı-
na 58.000 Avro (€) yatırılmış ve 21.11.2006 tarihinde 
hesaptan 9.000 € çekilmiştir. Yıl sonu itibariyle hesa-
ba 115 € faiz işlediği belirlenmiştir. Hesabın açıldığı 
tarih itibariyle kur 1 € = 1,78 YTL, yıl sonu kuru           
1 € = 1,81 YTL’dir.  

Yıl sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  /   
 BANKALAR  1.740,- 
  KAMBİYO KÂRLARI 1.740,- 
   /  

B)    /   
 BANKALAR  1.470,- 
  FAİZ GELİRLERİ 1.470,- 
   /   

C)          /  
 BANKALAR  1.473,45 
  KAMBİYO KÂRLARI  1.473,45 
   /  

D)         /   
 BANKALAR  1.470,- 
 KASA   270,-  
  KAMBİYO KÂRLARI  1.740,- 
   /  

E)    /  
 BANKALAR  1.678,15 
  KAMBİYO KÂRLARI 1.470,- 
  FAİZ GELİRLERİ 208,15 
   /  
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11. Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzen-
lediği dönem başı bilançosunda yer almaz? 

A) Özel Maliyetler 

B) Arama Giderleri 

C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

D) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 

E) Verilen Sipariş Avansları 

 

 

 

 

 

 

12. Bir ihaleye katılmak üzere nakit olarak yatırılan 
geçici teminat tutarı, işletme tarafından hangi 
hesaba ve ne şekilde kaydedilmelidir? 

A) Verilen Depozito ve Teminatlar – borçlu 

B) Verilen Depozito ve Teminatlar – alacaklı  

C) Diğer Ticari Alacaklar – borçlu 

D) Diğer Ticari Alacaklar – alacaklı 

E) Diğer Çeşitli Alacaklar – borçlu 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarıyla ilgili 
bir karşılık hesabı değildir? 

A) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

B) Kıdem Tazminatı Karşılığı 

C) Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 

E) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 

 

 

 

 

14. ve 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme 01.10.2006 tarihinde ihraç edilen % 18 faizli 
ve yıllık faiz ödemeli devlet tahvillerinin 250.000 YTL’ 
lik kısmını ihraç tarihinde satın almıştır. Bu tahvillerin 
150.000 YTL’lik bölümünü 01.05.2007 tarihinde 
165.000 YTL’ye satmıştır. 

 

14. İşletmenin 31.12.2006 tarihi itibariyle yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)            /  
 DÖNEM KÂRI  
 veya ZARARI  11.250,- 
  FAİZ GELİRLERİ  11.250,- 
   /  

B)             /  
 KAMU KESİMİ TAHVİL  
 SENET ve BONOLARI 15.000,- 
  FAİZ GELİRLERİ 15.000,- 
   /  

C)   /  
 GELİR TAHAKKUKLARI 11.250,- 
  FAİZ GELİRLERİ   11.250,- 
   /  

D)               /  
 GELİR TAHAKKUKLARI 45.000,- 
  GELECEK AYLARA  
  AİT GELİRLER  33.750,- 
  FAİZ GELİRLERİ  11.250,- 
   /  

E)              /  
 GELİR TAHAKKUKLARI 45.000,- 
  GELECEK AYLARA  
  AİT GELİRLER  30.000,- 
  FAİZ GELİRLERİ  15.000,- 
   /  

 

 

 

15. Satış sonucuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) 20.000 YTL kâr elde edilmiştir. 

B) 12.000 YTL kâr elde edilmiştir. 

C) 11.250 YTL kâr elde edilmiştir. 

D) 11.250 YTL zarar edilmiştir. 

E) 750 YTL zarar edilmiştir. 

 

www.sinavbul.com

www.sinavbul.com



www.sinavbul.com

www.sinavbul.com
 

A 
 

KPSS-AB-PS/2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 39 

16. ve 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Yapılan stok sayımında 30 adet malın noksan olduğu 
belirlenmiştir. Malın birim maliyeti 5.000 YTL’dir. 
(KDV dikkate alınmayacaktır.)  

 

 

16. Noksan olan malların bedelinin depo sorumlu-
sundan tahsil edilmesine karar verilmesi halinde 
yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisi-
dir?   

A)  /  
 İŞ AVANSLARI 150.000,- 
  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
   /  

B)             /      
VERİLEN AVANSLAR 150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
   /  

C)          /   
PERSONELDEN   
ALACAKLAR   150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
   /   

D)      /    
VERİLEN SİPARİŞ 
AVANSLARI  150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
    /   

E)         /  
PERSONEL AVANSLARI 150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
   /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Noksanlık nedeninin araştırılmaya devam edile-
cek olması halinde yapılması gereken kayıt aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A)           /            
SAYIM ve TESELLÜM  
NOKSANLARI 150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
   /    

B)           /    
KARŞILIK GİDERLERİ 150.000,- 

  STOK DEĞER DÜŞÜK- 
  LÜĞÜ KARŞILIĞI 150.000,- 
        /   

C)      /    
SAYIM ve TESELLÜM 
NOKSANLARI 150.000,- 

  DİĞER STOKLAR 150.000,- 
    /   

D)     /     
DİĞER STOKLAR 150.000,- 

  STOK DEĞER DÜŞÜK- 
  LÜĞÜ KARŞILIĞI 150.000,- 
           /   

E)      /    
DİĞER ÇEŞİTLİ  
DÖNEN VARLIKLAR 150.000,- 

  TİCARİ MALLAR 150.000,- 
        /    

 

 

 

 

 

18. İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt 
dışından bir firmaya sipariş ettiği makine için banka-
da akreditif açtırmıştır.  

Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç 
kaydı yapmalıdır? 

A) İş Avansları  

B) Yapılmakta Olan Yatırımlar  

C) Diğer Maddi Duran Varlıklar  

D) Verilen Avanslar  

E) Verilen Sipariş Avansları  
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19. Aktifte kayıtlı bedeli 220.000 YTL, birikmiş amortis-
manları 165.000 YTL olan makinenin hizmetten çıka-
rılmasına karar verilmiştir.  

Bu olayla ilgili olarak yapılan kayıtta aşağıdaki 
hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? 

A) Birikmiş Amortismanlar hesabı borçlu  

B) Diğer Maddi Duran Varlıklar hesabı borçlu  

C) Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran 
Varlıklar hesabı borçlu 

D) Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklı 

E) Tesis Makine ve Cihazlar hesabı alacaklı 

 

 

 

20. Bir anonim şirket, sermayesini 500.000 YTL’den 
2.000.000 YTL’ye çıkarma kararı almış ve yasal iş-
lemleri tamamlayarak hisse senetlerinin tamamını 
nominal değerinin % 5 fazlasına banka aracılığıyla 
satmıştır.  

Anonim şirketin bu işlem nedeniyle yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    /   
 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 2.000.000,- 
  SERMAYE 2.000.000,- 
   /     

B)        /     
 BANKALAR  2.000.000,- 
  HİSSE SENETLERİ 2.000.000,- 
   /     

C)   /      
 BANKALAR   2.100.000,- 
  HİSSE SENETLERİ 2.000.000,- 
  MENKUL KIYMET  
  SATIŞ KÂRLARI 100.000,- 
   /    

D)      /             
 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 1.575.000,- 
  HİSSE SENETLERİ 1.500.000,- 
  HİSSE SENETLERİ  
  İHRAÇ PRİMLERİ 75.000,- 
   /     

E)   /             
 BANKALAR  1.575.000,- 
  ÖDENMEMİŞ  
  SERMAYE 1.500.000,- 
  HİSSE SENETLERİ   
  İHRAÇ PRİMLERİ 75.000,- 
   /    

 

21. – 23. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Beş yıl vadeli, nominal değeri 2.000.000 YTL, yıllık 
faiz ödemeli ve faiz oranı % 24 olan tahviller, % 5 ek-
siğine banka aracılığıyla 01.04.2006 tarihinde satıl-
mıştır. 

 

 

21. Tahvil ihracına ilişkin kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  /             
BANKALAR    1.900.000,- 

 MENKUL KIYMETLER 
 İHRAÇ FARKLARI 100.000,- 
  ÇIKARILMIŞ  
  TAHVİLLER  2.000.000,- 
  /   

B)              /              
 BANKALAR 1.900.000,- 

KARŞILIK GİDERLERİ 100.000,- 
  ÖZEL KESİM TAHVİL 
  SENET ve BONOLARI 2.000.000,- 
   /   

C)       /     
 BANKALAR  1.900.000,- 
  ÇIKARILMIŞ  
  TAHVİLLER 1.900.000,- 
   /    

D)      /  
BANKALAR 1.900.000,- 
FİNANSMAN GİDERLERİ 100.000,- 

  ÇIKARILMIŞ  
  TAHVİLLER 2.000.000,- 
   /   

E)           /       
BANKALAR 1.900.000,- 

 MENKUL KIYMET  
  SATIŞ ZARARLARI  100.000,- 
 ÖZEL KESİM TAHVİL 
  SENET ve BONOLARI 2.000.000,- 
  /  
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22. Yıl sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)       /        
FİNANSMAN  
GİDERLERİ 360.000,- 

 GİDER  
 TAHAKKUKLARI 360.000,- 
 /   

B)        /     
FİNANSMAN  
GİDERLERİ 360.000,- 

 GELECEK AYLARA  
 AİT GİDERLER 360.000,- 
 /   

C)        /          
GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ 375.000,- 

 GİDER  
 TAHAKKUKLARI 375.000,- 
 /   

D)             /    
FİNANSMAN  
GİDERLERİ 375.000,- 

 GİDER  
 TAHAKKUKLARI  360.000,- 
 MENKUL KIYMETLER  
 İHRAÇ FARKLARI 15.000,- 
 /   

E)          /   
GENEL YÖNETİM  
GİDERLERİ 375.000,- 

 GİDER  
 TAHAKKUKLARI 360.000,- 
 MENKUL KIYMETLER 
 İHRAÇ FARKLARI 15.000,- 
 /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Faiz ödemesine ilişkin kayıt aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A)        /    
 GELECEK AYLARA  
 AİT GİDERLER 360.000,- 

FİNANSMAN  
GİDERLERİ  120.000,- 

 BANKALAR 480.000,- 
  /    

B)    /   
GİDER TAHAKKUKLARI 360.000,- 
MENKUL KIYMETLER  
İHRAÇ FARKLARI   15.000,- 
FİNANSMAN  
GİDERLERİ 105.000,- 
 BANKALAR 480.000,- 

  /    

C)       /               
FİNANSMAN GİDERLERİ 120.000,- 

 GİDER TAHAKKUKLARI 360.000,- 
  BANKALAR 480.000,- 
  /    

D)     /    
FİNANSMAN GİDERLERİ 480.000,- 

  BANKALAR 480.000,- 
  /    

E)        /   
GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ  120.000,- 
GİDER TAHAKKUKLARI 360.000,- 

  BANKALAR 480.000,- 
 /   

 

 

 

 

 

24. İşletme varlıklarının sigorta değerleri hangi muha-
sebe temel kavramı gereğince ve nerede gösteril-
melidir? 

A) Tutarlılık – Nazım Hesaplar  

B) Tam Açıklama – Varlık Hesapları 

C) Özün Önceliği – Varlık Hesapları 

D) Tam Açıklama – Bilanço Dipnotları 

E) Özün Önceliği – Bilanço Dipnotları  
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25. İşletmenin bir bankadan sağladığı kredi hesabına 
kayıtlanmak üzere alıcılardan aldığı çeki ciro et-
mesi durumunda, aşağıdaki kayıtlardan hangisi 
yapılmalıdır? 

A)               /   
VERİLEN ÇEKLER 
ve ÖDEME EMİRLERİ XXX 

 BANKA KREDİLERİ  XXX 
  /    

B)               /   
 BANKA KREDİLERİ XXX 
  ALINAN ÇEKLER  XXX 
  /   

C)                     /       
ALICILAR  XXX 
 BANKA KREDİLERİ  XXX 

  /    

D)            /     
BANKALAR XXX 
 ALINAN ÇEKLER  XXX 

  /   

E)                 /   
ALINAN ÇEKLER XXX 
 BANKA KREDİLERİ  XXX 

 /   
 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İşletmenin senetli borç ve senetli alacaklarına re-
eskont işlemi uygulaması Vergi Usul Kanunu’na 
göre zorunlu değildir. 

B) Menkul kıymetlerde meydana gelen değer dü-
şüklükleri için ayrılan karşılık tutarları, kanunen 
kabul edilmeyen giderler arasındadır. 

C) Fatura düzenlenirken mal bedelinden düşülen is-
konto tutarları, Satış İskontoları hesabına borç 
olarak kaydedilir. 

D) Üretimde kullanılan makinelere ilişkin sigorta 
primleri, 7/B seçeneğine göre Çeşitli Giderler 
hesabına kaydedilir. 

E) Satın alınan hisse senetlerinin satın alma amacı 
kaydedileceği hesabı belirler. 

 

 

 

27. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer 
almaz? 

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler 

B) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

C) Gelir Tahakkukları 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları 

E) İştiraklerden Temettü Gelirleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesapların-
dan biri değildir? 

A) Kambiyo Kârları 

B) Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

C) Menkul Kıymet Satış Kârları 

D) Hisse Senedi İptal Kârları 

E) Önceki Dönem Gelir ve Kârları 
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29. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynağı değildir? 

A) Duran Varlıklardaki azalışlar 

B) Dönen Varlıklardaki artışlar 

C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlar 

D) Hisse Senetleri İhraç Primlerindeki artışlar 

E) Nakit Sermaye artırımı 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosunda 
yer alan kalemlerden biridir? 

A) Ödenen Temettüler 

B) Dönem Net Kârı  

C) Geçmiş Yıllar Zararları 

D) Satış İskontoları 

E) Verilen Çekler 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aktiflerin yabancı kaynaklarla finanse edilen kıs-
mını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Finansman oranı 

B) Ekonomik rantabilite oranı  

C) Net çalışma sermayesi devir hızı oranı 

D) Toplam aktifler devir hızı oranı 

E) Finansal kaldıraç oranı 

 

 

 

 

 

32. ve 33. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Bir anonim şirketin bilançosu şöyledir: 

 31.12.2006  
AKTİF (Bin YTL)  PASİF 

Hazır   Mali 
Değerler 9.000 Borçlar  3.000 

Menkul   Ticari 
Kıymetler 2.400 Borçlar 6.000 

Ticari   Mali  
Alacaklar 9.000 Borçlar (U.V.)  4.500 

Stoklar 3.450 Ödenmiş 
  Sermaye 7.500 

Mali Duran   Kâr  
Varlıklar 2.100 Yedekleri 4.200 

Maddi Duran   Dönem Net  
Varlıklar 1.050 Kârı 1.800 

 27.000  27.000 

 

 

 

 

 

32. Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır? 

A) 1,65 B) 2,00 C) 2,27 D) 2,65 E) 3,00 

 

 

 

 

 

33. İşletmenin her 1 YTL için hangi hızla paraya çevri-
lebilen likit dönen varlığı vardır? 

A) 2,65 B) 2,27 C) 2,14 D) 2,03 E) 2,00 
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34. Vergiye esas kâr, gelir tablosunda aşağıdakilerin 
hangisinde verilen sıraya göre belirlenir? 

A) Faaliyet Kârı – Brüt Satış Kârı – Olağan Kâr 

B) Faaliyet Kârı – Olağan Kâr – Brüt Satış Kârı  

C) Faaliyet Kârı – Olağan Kâr – Dönem Kârı 

D) Olağan Kâr – Brüt Satış Kârı – Dönem Kârı 

E) Brüt Satış Kârı – Dönem Net Kârı – Faaliyet Kârı  

 

 

 

 

35. Hisse senediyle değiştirilebilir tahvillerin (HDT), 
en az ve en çok vadeleri aşağıdakilerin hangisin-
de doğru olarak verilmiştir? 

A) 2 – 7 yıl B) 2 – 5 yıl  C) 1 – 5 yıl 

 D) 1 – 3 yıl  E) 1 – 2 yıl 

 

 

 

 

36. Standart maliyet sistemini uygulayan bir işletme-
de;  

Standart Üretim Süresi  : 7,5 saat/adet 

Direkt İşçilik Süre Sapması : 9.000 YTL (olumsuz) 

Fiili Çalışma Süresi : 31.500 saat 

Standart Saat Ücreti : 12 YTL 

olduğuna göre ürün miktarı kaç adettir? 

A) 750   B) 1.200  C) 2.625 

 D) 4.100  E) 4.200 

 

 

 

37. İşletme, bankadan aldığı 5 yıl vadeli 750.000 YTL’ 
lik krediye ilişkin anapara ödemelerini her yıl 
50.000 YTL artan taksitlerle yapacağına göre, 
birinci yıl ödenmesi gereken anapara taksit tutarı 
kaç YTL’dir? 

A) 50.000  B) 70.000 C) 80.000 

 D) 100.000 E) 120.000 

 

38. İşletmenin bankadan talep ettiği 200.000 YTL tuta-
rındaki 10 ay vadeli kredi işletmeye 180.000 YTL 
olarak ödendiğine göre, bankanın bu işlemde uy-
guladığı faiz oranı % kaçtır? 

A) 9 B) 10 C) 12 D) 18 E) 24 

 

 

 

 

 

 

39. Ürettiği mallara % 60 kâr ekleyerek satış fiyatını 
belirleyen bir işletme, satış fiyatı üzerinden % 20 
indirim yaptığında işletmenin kâr marjı % kaç 
olur? 

A) 12 B) 18 C) 28 D) 40 E) 48 

 

 

 

 

 

 

40. İşletme, yazılı değeri 600 YTL, vadesi 20.07.2007 
olan alacak senedi için 2006 yılı sonunda % 20 rees-
kont faiz oranı ile iç iskonto yöntemini kullanarak re-
eskont hesaplamıştır. 

Senedin 31.12.2006 tarihindeki net değeri kaç 
YTL’dir? 

A) 400 B) 420 C) 480 D) 533 E) 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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A KİTAPÇIĞI 
HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE
1.  D 
2.  B 
3.  E 
4.  C 
5.  A 

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

10.  C 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  C 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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

 

www.sinavbul.com

www.sinavbul.com


	KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 
	1 Temmuz 2007 
	ALAN BİLGİSİ TESTİ 



