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

3. Alan Bilgisi Testi için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 
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düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı 
soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından 
doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir. 
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1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasın-
da yer almaz? 

A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve 
TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu 
denetlemek 

B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak 

C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırıl-
ması kararlarını denetlemek 

D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili 
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargıla-
mak 

E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hü-
küm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
aşağıdakilerden hangisini sadece şekil yönünden 
denetleyebilir? 

A) Kanunlar 

B) TBMM İçtüzüğü 

C) Anayasa değişiklikleri  

D) Milletlerarası antlaşmalar 

E) Kanun hükmünde kararnameler 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
I. Anayasa değişiklikleri 

II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılma-
sına ilişkin kararlar 

III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderil-
mesine ilişkin kararlar 

IV. Af kanunları 

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangi-
lerinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi 
için nitelikli çoğunluk aranır? 

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel 
Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değil-
dir? 

A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin 
yapılan oylama 

B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruştur-
ması açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan 
oylama 

C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir bakanın 
Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oyla-
ma 

D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya 
hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama 

E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama 
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5. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahil-
dir? 

A) TBMM Başkanının TBMM’nin olağanüstü toplan-
tıya çağrılma istemini ret kararı 

B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini hükûmeti 
kurmakla görevlendirme kararı 

C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâ-
kimi Yargıtay üyesi seçme kararı 

D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği 
içtihatları birleştirme kararı 

E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun yara-
rına bozma isteminde bulunmasına dair kararı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danış-
madan da karar alabilmesini ifade eder? 

A) Vesayet ilkesi 

B) Kanuni idare ilkesi 

C) Yetki genişliği ilkesi 

D) Yerinden yönetim ilkesi 

E) İdarenin bütünlüğü ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, valinin 
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İl genel meclisinin başkanı seçimle gelmez ve 
meclis başkanlığı vali tarafından yerine getirilir. 

B) Vali, il encümeninin başkanıdır. 

C) Vali, il genel meclisinin gündeminin belirlenme-
sinde konu önerme yetkisine sahiptir. 

D) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi ka-
rarlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görü-
şülmek üzere meclise iade edebilir. 

E) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il genel 
meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya 
başvurabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisi karar-
larının yürürlüğe girme koşulu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönde-
rilmesi  

B) Dava açma süresinin geçmesi 

C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması 

D) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi 

E) Belediye başkanının onaması 
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9. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek İda-
re Mahkemesinde görülmez? 

A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin açtığı 
iptal davası 

B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun, aldığı 
disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası 

C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kişinin 
açtığı tam yargı davası 

D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kişinin 
açtığı tam yargı davası 

E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah yaralanma-
sı sonucu ölen asker kişinin babasının açtığı tam 
yargı davası 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari 
işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay görevlidir? 

A) Kamu İhale Kurulu 

B) Rekabet Kurulu 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

D) Üniversitelerarası Kurul  

E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar 

 

 

 

 

 

11. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi müm-
kündür. 

B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir. 

C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlene-
bilir. 

D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu 
anda sona ermiş olur. 

E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun ta-
mamlanması anı yönünden önemlidir. 

 

 

12. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vurabileceğini 
söyler ve bunun üzerine iddialaşırlar. B, başına bir el-
ma koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet 
eder ve B ağır şekilde yaralanır. 

Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur. 

B) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur. 

C) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur. 

D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumlu-
dur. 

E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Haksız tahrik hâlinde fiil suç olma niteliğini korur. 

B) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır 
haksız tahrik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

C) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulunan kişiye 
karşı işlenmiş olması gerekir. 

D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi 
gerekir. 

E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleşti-
rilmelidir. 
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14. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı 
olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşıl-
mıştır. 

Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, 
mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Durma kararı verebilir. 

B) Düşme kararı verir. 

C) İddianameyi iade eder. 

D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir. 

E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verir. 

 

 

 

 

15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakiler-
den hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle 
tanıklıktan çekinemez? 

A) Eczacılar  

B) Ebe yardımcıları 

C) Avukat stajyerleri 

D) Tapu memurları 

E) Mali müşavirler 

 

 

 

 

16. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakiler-
den hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru 
yöneltemez? 

A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat 

B) Mahkeme başkanı 

C) Cumhuriyet savcısı 

D) Müdafi 

E) Sanık 

 

 

 

17. Hâkimin yarattığı hukuk kuralının özellikleriyle il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hâkimin boşluk doldurma faaliyeti Anayasa Mah-
kemesinin denetimine tabi değildir. 

B) Hâkim, boşluk doldururken kanunun özünde yer 
alan esasla bağlıdır. 

C) Hâkim, boşluk doldururken yarattığı kural ile ka-
nunun diğer hükümleri arasında bir uyum sağla-
mak zorundadır. 

D) Hâkim, boşluk doldururken Anayasa’daki değer 
hükümlerini göz önünde tutmalıdır. 

E) Hâkim, boşluk doldururken atıf yollarından yarar-
lanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ayırt etme gücüne sahip küçük, aşağıdakilerden 
hangisini yasal temsilcisinin izni olmadan yapabi-
lir? 

A) İsmini değiştirmek 

B) Evlenme akdi yapmak 

C) Vasiyetname yapmak 

D) Miras sözleşmesi yapmak 

E) Evlilik dışı doğan çocuğunu tanımak 
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19. A, saatini rehin olarak B’ye bırakmış, B’nin ölümü 
üzerine B’nin mirasçısı C, saati D’ye satıp teslim et-
miştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) D, iyi niyetli ise saat rehin karşılığı verilmiş olsa 
bile saatin mülkiyetini kazanır. Rehin kesin ola-
rak sona erer. 

B) C, saatin rehin olarak verildiğini bilmediği için 
B’nin ölümü üzerine saatin mülkiyetini kazanır. 

C) A, saati C’ye vermediği için C saate emin sıfatı 
ile zilyet olmamıştır. 

D) B’nin ölümü ile rehin sözleşmesi sona ereceğin-
den C, saat üzerinde bir hak iddia edemez. 

E) B’nin ölümü üzerine A, B ile arasındaki rehin 
sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, D’den 
saati talep eder ve bedelini ödeyerek geri alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. B, A’dan aldığı borca karşılık rehin olarak saatini A’ya 
vermiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) A, saate başkası için zilyettir. 

B) A, saate havale yolu ile zilyet olmuştur. 

C) A, saate doğrudan doğruya ve feri zilyettir. 

D) A, saate hükmen teslim yolu ile zilyet olmuştur. 

E) A, saate kısa elden teslim yolu ile zilyet olmuştur. 

 

 

 

 

 

21. Paylı mülkiyette paydaşların payları üzerinde tek 
başlarına tasarruf edebilmeleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Paydaşlardan birinin payını üçüncü şahsa dev-
retmek istemesi hâlinde diğer paydaşların onayı 
olmadan devir yapılabilir. 

B) Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı 
mülkiyet üzerinde, diğerinin rızasını almadan ta-
sarrufta bulunması yasaklanmıştır. 

C) Bir paydaşın payı haczettirilebilir. 

D) Her paydaş, kendi payı üzerinde diğer paydaşla-
rın onayı olmadan intifa hakkı tesis edebilir. 

E) Bir paydaş kendi payı üzerinde geçit hakkı tesis 
edebilir. 

 

 

 

 

 

 

22. Mirasın reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır? 

A) Mirası ret beyanı yazılı veya sözlü olarak miras 
bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine 
yapılır. 

B) Miras bırakanın en yakın mirasçılarından tümü 
mirası reddettiği takdirde miras, bu kişiler miras 
bırakandan önce ölmüş olsalardı kimler mirasçı 
olacak idiyse o kişilere geçer. 

C) Mirası ret 3 aylık bir hak düşürücü süreye tabi 
olup, yasal mirasçılar için bu süre miras bıraka-
nın ölümünü ve kendisinin mirasçılığını öğrendiği 
tarihten itibaren başlar. 

D) Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yet-
meyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar 
vermek amacıyla mirası reddederse, mirası red-
deden mirasçının alacaklıları kendilerine yeteri 
derecede güvence verilmediği takdirde mirasçı-
nın mirası reddettiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
reddi iptal ettirebilirler. 

E) Önemli sebeplerin varlığı hâlinde hâkim, mirası 
ret süresini uzatabilir veya mirasçılara yeni bir 
süre tanıyabilir. 
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23. A, bir alacak yüzünden B ile tartışıp tokat atmıştır. B, 
bu kızgınlıkla silahını çekip A’yı yaralamıştır. A, yapı-
lan müdahaleye rağmen sakat kalmıştır. 

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) A, bu yüzden doğan zararını B’den talep ede-
mez, çünkü tokat attığı için bu sonuca katlanma-
sı gerekir. 

B) A, bu yüzden B aleyhine sadece şikâyette bulun-
mak suretiyle ceza davası açılmasını sağlaya-
bilir. 

C) A, B aleyhine sadece manevi zararının tazmin 
edilmesi için dava açabilir. 

D) A, B aleyhine tüm zararlarının tazmin edilmesi 
için dava açabilir. 

E) A, B’ye tokat atması nedeniyle B’nin uğradığı za-
rarları düşmek suretiyle kalan miktar için B aley-
hine tazminat davası açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, beyan hatası olmaması-
na rağmen sözleşmenin iptaline yol açan esaslı 
hata sayılır? 

A) Sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata 

B) Sözleşmenin konusunda hata 

C) Sözleşmenin mahiyetinde hata 

D) Miktarda hata 

E) Şahısta hata 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, özel temsil yetkisi 
verilmesini gerekli kılan işlemlerden biri değildir? 

A) Hakeme başvurmak 

B) Kira sözleşmesi yapmak 

C) Sulh sözleşmesi yapmak 

D) Bağışlama sözleşmesi yapmak 

E) Kambiyo taahhüdünde bulunmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri 
değildir? 

A) Takas beyanında bulunulmuş olması 

B) Borçların aynı cinsten olması  

C) Borçların karşılıklı olması 

D) Borçların muaccel olması 

E) Borçların çekişmesiz olması 
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27. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nda bor-
cu sona erdiren sebepler arasında düzenlenme-
miştir? 

A) Tecdit (Yenileme) B) Birleşme 

C) İbra  D) İfa 

 E) Takas 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdü-
nün şartlarından biri değildir? 

A) Borcun muaccel olması 

B) Borcun ifasının alacaklıya teklif olunması 

C) Alacaklının, ifa teklifini reddetmiş olması 

D) Alacaklının, ifa teklifini reddederken kusurlu ol-
ması 

E) Alacaklının, ifa teklifini haklı bir sebep olmadan 
reddetmesi 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi esnaf faaliyeti niteliğini 
aşsa dahi ticari işletme niteliği taşımaz? 

A) Ayakkabı fabrikası  

B) Dernek tarafından işletilen lokanta 

C) Vakıf tarafından işletilen satış mağazası 

D) A Bankası AŞ’nin Üsküdar Şubesi 

E) Sadece yazları çalışan, kışları kapanan dondur-
ma dükkânı 

 

 

 

30. A ile Devlet memuru B, adi şirket sözleşmesi çerçe-
vesinde bir ticari işletme işletmektedirler. A ölünce 
şirketteki payı 5 yaşındaki kızı C’ye geçmiştir. 

Buna göre, tacir sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) A, adi şirket ortağı olduğu süre boyunca tacir sı-
fatına sahiptir. 

B) Devlet memuru B tacir sıfatına sahiptir. 

C) Tacirler hakkında uygulanan cezai müeyyideler 
C’ye değil, C’nin kanuni temsilcisine uygulanır. 

D) Şirket borçlarından dolayı, hem B’nin hem de 
C’nin iflası söz konusu olabilir. 

E) C tacir sıfatını kazanamaz, tacir sıfatı C’nin ka-
nuni temsilcisine aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Anonim şirket genel kurulunda alınacak aşağıdaki 
kararlardan hangisi için Kanun’da ağırlaştırılmış 
nisap aranmaz? 

A) Şirket türünün değiştirilmesi  

B) Şirket tabiiyetinin değiştirilmesi 

C) Bilanço, kâr ve zarar hesabı onayı 

D) Ortakların taahhütlerinin artırılması 

E) Şirket amaç ve konusunun değiştirilmesi 
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32. Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleriyle ilgi-
li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleri için 
yetkili organ genel kuruldur. 

B) Anonim şirket esas sözleşmesinin değiştirilebil-
mesi için Kanun’da oy birliği nisabı aranır. 

C) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı tescil ve ilan 
edilir. 

D) Halka açık anonim şirketlerin esas sözleşmeleri-
ni değiştirebilmeleri için Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığından izin alınması gerekir. 

E) Esas sözleşme değişiklik metnini yönetim kurulu 
hazırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Keşidecinin bono ve poliçedeki durumunun kar-
şılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si doğrudur? 

A) Bonoda müracaat borçlusu, poliçede asli borçlu-
dur. 

B) Bonoda asli borçludur. Poliçe kabul edilmişse 
poliçenin asli borçlusu, edilmemişse poliçenin 
müracaat borçlusudur. 

C) Hem bonoda hem poliçede asli borçludur. 

D) Bonoda asli borçlu, poliçede müracaat borçlusu-
dur. 

E) Hem bonoda hem poliçede müracaat borçlusu-
dur. 

 

 

 

 

 

34. Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hamile yazılı bir çekte ciro zinciri kopuksa hami-
le ödeme yapılmamalıdır. 

B) Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesi, bu çeki em-
re yazılı hâle getirir. 

C) Hamile yazılı bir çekin cirosunun teşhis, temlik ve 
garanti fonksiyonları bulunur. 

D) Hamile yazılı bir çekin cirosu, hakkın devri ve 
hak sahibinin teşhisi bakımından önem taşır. 

E) Hamile yazılı bir çekin cirosu, sadece ciro eden 
kişinin müracaat borçlusu olarak takibini sağla-
mayı amaçlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi hacze iştirak 
dolayısıyla işlerlik kazanır? 

A) Geçici haciz  B) İlave haciz 

C) İhtiyati haciz  D) Tamamlama haczi 

 E) Kesin haciz 
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36. İflasta birinci alacaklılar toplantısında kullanılan 
oyların geçerli olup olmadığına ilişkin uyuşmaz-
lıkları aşağıdakilerden hangisi karara bağlar? 

A) İcra dairesi 

B) İflas dairesi 

C) İflas bürosu  

D) İcra mahkemesi 

E) Asliye ticaret mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

 

37. Borçluya karşı, hakkında iflas kararı verilmesin-
den önceki evrede açılmış olan aşağıdaki davalar-
dan hangisi, ikinci alacaklılar toplanmasından 10 
gün sonrasına kadar durur? 

A) Babalık davası  

B) Kira alacağının tahsili davası 

C) Cismani zarardan doğan tazminat davası 

D) Hakaret fiilinden kaynaklanan ceza davası 

E) Yardım nafakası tutarının artırılması davası 

 

 

 

 

 

 

38. Yetişmemiş her çeşit toprak ve ağaç mahsulleri, 
yetişme zamanlarından en erken kaç ay önce hac-
zedilebilir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

 

 

 

 

39. Aşağıdaki takip türlerinin hangisinde, şikâyet icra 
dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incele-
nip karara bağlanır? 

A) İlamlı takip  

B) Genel iflas yoluyla takip 

C) Genel haciz yoluyla takip 

D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip 

E) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İflasın kaldırılması iflasa karar vermiş olan mah-
kemeden istenir. 

B) İflasın kaldırılması ancak iflas tasfiyesi devam 
ederken talep edilebilir. 

C) İflasın kaldırılmasına mahkemece karar verilmesi 
hâlinde müflis hiç iflas etmemiş gibi olur. 

D) Müflisin teklif ettiği konkordato tasdik edilirse 
müflisin kendisi, mahkemeden iflasın kaldırılma-
sını talep edebilir. 

E) İflasın kaldırılması istemi, mahkemece, basit yar-
gılama usulüne göre incelenir ve karara bağlanır. 

 

 

 

 

 

 

HUKUK TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say Ya-
sasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul et-
miştir? 

A) Malthus B) Ricardo C) Keynes 

 D) Nassau Senior E) Weber 

 

 

 

 

 

2. Mutlak gelir hipotezi aşağıdakilerden hangisine 
aittir? 

A) Keynes  B) Ricardo C) Say 

 D) Hirschman E) Tobin 

 

 

 

 

 

3. Piyasa fiyatı % 3 arttığında talep edilen miktarın  
% 6 azaldığı bir durumda, toplam hasılatta nasıl 
bir değişiklik ortaya çıkar? 

A) % 100 artar.  B) % 50 azalır. 

C) % 18 artar.  D) % 3 azalır. 

 E) Değişmez. 

 

 

 

 

 

4. Düşük bir malın gelir etkisi nasıldır? 

A) Pozitiftir.  B) Sıfırdır. 

C) Negatiftir.  D) Sonsuzdur. 

 E) Pozitif, sıfır veya negatif olabilir. 

 

 

5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin 
dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Genelde enflasyon yüzünden nominal ücretler 
satın alma gücündeki gerçek artışı olduğundan 
daha az gösterir. 

B) Ücretin satın alma gücünün ve reel yaşam stan-
dardının asıl göstergesi, nominal ücretler değil 
reel ücretlerdir. 

C) Reel ücretler, istatistiklerin hazırlanmasında ko-
laylık sağlar. 

D) Reel ücretler, işçilerin satın alma güçlerinin uzun 
süreden beri düşmekte olduğunu gösterir. 

E) Reel ücretler, mutlak satın alma gücünün göster-
gesi olarak ülkelerarası karşılaştırmalarda yarar 
sağlar. 

 

 

 

 

 

6. Piyasa arz eğrisinin p = 20 + y  fonksiyonuna eşit 
olduğu bir durumda, piyasa fiyatı 40 ise üretici ar-
tığı kaç olur? 

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 400 

 

 

 

 

 

7. Rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firma için 

emeğin marjinal verimliliği 1/ 2
LMP 24L−=  fonksiyonu 

ile temsil edilmektedir. Firmanın ürettiği ürünün fiyatı  
1, emeğe ödenen saat başına ücret ise 12’dir. 

Buna göre, firma kârını maksimize edebilmek için 
ne kadar emek istihdam etmelidir? 

A) 1/6 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4 
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8. Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin modellenme-
sinde, Stackelberg modeli Cournot modelinden 
daha uygundur? 

A) Firmaların açık iş birliği yapabildikleri bir endüstri 

B) Bütün firmaların eşanlı olarak piyasaya giriş yap-
tıkları bir endüstri 

C) Bir firmanın üretim kararını diğerlerinden önce 
alabildiği bir endüstri 

D) İkiden fazla firmanın bulunduğu bir endüstri 

E) Firmaların kârlarını maksimize edebilmek için 
fiyatlarını seçtikleri bir endüstri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bir firma için emeğin marjinal verimliliği 4, sermaye-
nin marjinal verimliliği ise 5’tir. 

Üretim düzeyi sabit kalmak koşuluyla emek kul-
lanımını 1 birim artırmak isteyen firma nasıl dav-
ranmalıdır? 

A) 5 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

B) 1,25 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

C) 0,8 birim daha az sermaye kullanmalıdır. 

D) 1,25 birim daha fazla sermaye kullanmalıdır. 

E) Firmanın sermaye kullanım miktarını değiştirme-
sine gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

10. Üretim fonksiyonunun “S” şeklinde olduğu bir 
durumda marjinal ürün eğrisi yatay ekseni hangi 
noktada keser? 

A) Azalan verimlerin devreye girdiği noktada 

B) İşçi başına çıktının maksimum olduğu noktada 

C) Ortalama ürünün negatif olduğu bölgede 

D) Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada 

E) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada 

 

 

 

 

 

 

11. Üç işçinin toplam ürününün 120, dört işçinin top-
lam ürününün 160 olduğu bir üretim sürecinde, 
dördüncü işçinin ortalama ürün ve marjinal ürün 
değerleri sırasıyla kaçtır? 

A) 10 ve 30 B) 30 ve 10 C) 40 ve 40 

 D) 40 ve 30 E) 160 ve 40 

 

 

 

 

 

12. Geniş bir üretim aralığında ölçeğe göre artan geti-
riye sahip bir firmanın, uzun dönem ortalama ma-
liyetleri bu aralıkta nasıl değişir? 

A) Önce minimum bir değere kadar azalır, sonra 
artar. 

B) Önce maksimum bir değere kadar artar, sonra 
azalır. 

C) Sabit kalır. 

D) Azalır. 

E) Artar. 

 

 

 



A 
 

KPSS-AB-PS / 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  12 

13. Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerin 
marjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumda 
ortalama maliyetler nasıl değişir? 

A) Artar. 

B) Sabit kalır. 

C) Azalır. 

D) Sıfır olur. 

E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır. 

 

 

 

 

 

 

14. Tekelci rekabet firmalarının piyasa gücüne sahip 
olmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çok sayıda olmaları 

B) Serbestçe reklam verebilmeleri 

C) Piyasaya girişlerin serbest olması 

D) Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması 

E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları 

 

 

 

 

 

 

15. Say Yasası göz önünde bulundurulduğunda, 1929 
ekonomik bunalımının temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Hatalı kur politikalarının uygulanması 

B) Hatalı maliye politikalarının uygulanması 

C) Toplam talepteki azalma 

D) Potansiyel gayrisafi yurtiçi hasıladaki azalma 

E) İşsizlik oranlarında hızlı artış 

 

 

16. Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdaki-
lerden hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur? 

A) Harcanabilir gelir B) Net gelir 

C) Şirket gelirleri D) Gayrisafi gelir 

 E) Millî gelir 

 

 

 

 

 

17. Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması ve 
tam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için aşa-
ğıdaki politikalardan hangisini tercih etmiştir? 

A) Genişletici para politikası 

B) Genişletici maliye politikası 

C) Daraltıcı para politikası 

D) Daraltıcı maliye politikası 

E) Para arzının sabit bir oranda artırılması 

 

 

 

 

 

 

18. Gelir vergisinin ekonomide istihdam edilen iş 
gücü miktarı üzerindeki etkisi aşağıdaki durum-
ların hangisinde en fazladır? 

A) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli 
olarak esnek olduğunda 

B) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreli 
olarak esnek olmadığında 

C) İş gücü arzındaki gelir etkisi ikame etkisinden 
küçük olduğunda 

D) İş gücü talebi göreli olarak esnek olup, iş gücü 
arzı ise göreli olarak esnek olmadığında 

E) İş gücü arzı göreli olarak esnek olup, iş gücü 
talebi ise göreli olarak esnek olmadığında 
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19. Para arzının istikrarlı olarak sabit oranda artırıl-
ması görüşü aşağıdaki okulların hangisi tarafın-
dan ortaya atılmıştır? 

A) Post Keynesyen B) Yeni Keynesyen 

C) Keynesyen  D) Yeni Klasik 

 E) Parasalcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Monetaristlere göre, tahvil satışı yoluyla finanse 
edilen devlet harcamalarındaki bir artışın, reel 
üretim üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Hem kısa hem de uzun dönemde güçlüdür. 

B) Ne kısa ne de uzun dönemde güçlüdür. 

C) Sadece uzun dönemde güçlüdür. 

D) Sadece kısa dönemde güçlüdür. 

E) Kısa dönemde etkili değilse de uzun dönemde 
güçlüdür. 

 

 

 

 

 

21. Hızlandıran ilkesinin geçerli olması durumunda 
harcama çarpanının büyüklüğü nasıl etkilenir? 

A) Artar.  B) Azalır. 

C) 1’den küçük olur. D) 1’e eşit olur. 

 E) 1’den büyük olur. 

 

 

 

22.VE 23. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKLE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

Tasarruf

Tasarruf
Fonksiyonu

Harcanabilir Gelir1000

-300

 

 

 

 

22. Bu şekle göre, marjinal tüketim eğiliminde bir ar-
tış meydana geldiğinde tasarruf fonksiyonu nasıl 
değişir? 

A) Yukarıya doğru kayar. 

B) Aşağıya doğru kayar. 

C) Daha yatık duruma gelir. 

D) Daha dik duruma gelir. 

E) Dikey eksene paralel hâle gelir. 

 

 

 

23. Yukarıdaki şekle göre, harcanabilir kişisel gelir 
1200 olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçek-
leşir? 

A) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den küçük olur. 

B) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den büyük olur. 

C) Tasarruf negatiftir ve tüketim, harcanabilir gelir-
den büyük olur. 

D) Tasarruf negatiftir ve harcanabilir gelir, tüketim-
den büyük olur. 

E) Tasarruf değişmezken, harcanabilir gelir tüketim-
den küçük olur. 
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24. Faiz oranındaki değişmenin yarattığı ikame etki-
sinin gelir etkisinden küçük olduğu varsayımı al-
tında ve diğer değişkenlerin de sabit olduğu bir 
durumda, faiz oranındaki azalmanın hane halkı 
üzerindeki etkisi nasıl olur? 

A) Tüketimleri değişmez. 

B) Tüketimleri artar. 

C) Tüketimleri azalır. 

D) Arz ettikleri iş gücü miktarı artar. 

E) Arz ettikleri iş gücü miktarı azalır. 

 

 

 

25. Bir ekonomideki toplam sermaye stoku aşağıdaki 
durumların hangisinde azalır? 

A) Tüketim yatırımı aştığında 

B) Amortismanlar gayrisafi yatırımlardan büyük 
olduğunda 

C) Net yatırım sıfır olduğunda 

D) Amortismanlar net yatırımlardan büyük oldu-
ğunda 

E) Hükûmetin mal ve hizmet harcamaları, topladığı 
vergilerden fazla olduğunda 

 

 

 

 

26. Rasyonel beklentileri içeren Yeni Klasik modele 
göre, para arzında % 5 düzeyinde gerçekleşen bir 
azalma sonucunda fiyat düzeyi ve çıktı düzeyi 
nasıl değişir? 

Fiyat Düzeyi Çıktı Düzeyi 

A) Azalır. Azalır. 

B) Değişmez. Azalır. 

C) Azalır. Değişmez. 

D) Azalır. Artar. 

E) Değişmez. Değişmez. 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisine göre paranın dolaşım 
hızı sabittir? 

A) Cambridge iktisatçıları B) Marshall ve Pigou 

C) Keynes  D) Klasik iktisatçılar 

 E) Freidman 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazan 
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Patinkin yaklaşımı 

B) Keynesgil para talebi fonksiyonu 

C) Tobin’in portföy dengesi 

D) Say Yasası 

E) Cambridge nakit dengesi yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

29. Tam istihdam gelir düzeyi kavramı ilk olarak han-
gi iktisatçılar tarafından kullanılmıştır? 

A) Yeni Klasikler B) Klasikler 

C) Keynesyenler D) Parasalcılar 

 E) Reel iş çevrim teorisyenleri 
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30. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Değişim aracı olması 

B) Taşınmaya elverişli olması 

C) Bölünebilir olması 

D) Heterojen olması 

E) Değer saklama aracı olması 

 

 

 

31. Para arzı ve faiz ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Tam istihdam koşullarında, para arzındaki artış 
fiyatlar genel düzeyini ve faizleri artırıcı etki 
yaratabilir. 

B) Enflasyonun artacağı beklentisi (Fisher hipotezi 
veri iken) faizleri artırır. 

C) Para arzı arttığında, fiyatlar genel düzeyi değiş-
meden önce kaynaklar fon piyasasına kayarsa, 
faiz oranı düşer. 

D) Eksik istihdam koşullarında, para arzındaki artış 
reel millî gelir düzeyini ve faizleri artırır. 

E) Fiyat bekleyişlerinin etkin olduğu finans piyasala-
rının geliştiği durumlarda, para arzındaki artışın 
faizleri düşürmesi beklenir. 

 

 

 

 

32. Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler. 

B) Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler. 

C) Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızı 
değişkendir. 

D) Para kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır. 

E) Kişiler işlem amacıyla para talep ederler. 

 

 

 

33. Bir ekonomide para çarpanı 4 ise, para talebi 
denklemi nasıldır? 

A) 0,20 Y  B) 0,25 Y C) 0,40 Y 

 D) 0,50 Y E) 4 Y 

 

 

 

 

34. Ekonomide tek bir ticari bankanın olduğu durum-
da merkez bankası zorunlu karşılık oranını % 10 
düzeyinde belirlerse, başlangıçta 500 birimlik bir 
mevduata sahip olan bu bankanın mevduatı kaç 
birim olur? 

A) 5000  B) 4500  C) 4000 

 D) 1000  E) 500 

 

 

 

 

35. Marjinal tasarruf eğilimi 0,20, çoğaltan katsayısı 2 
ise marjinal ithalat eğilimi kaçtır? 

A) 0,10  B) 0,30  C) 0,40 

 D) 0,50  E) 1 

 

 

 

36. Brezilya, Kore ve Türkiye gibi gelişmekte olan ül-
kelerin deneyimlerine dayanarak, aşağıdaki poli-
tikalardan hangisinin diğerlerine göre daha yük-
sek büyüme oranları sağlayacağı söylenebilir? 

A) Yabancı mal ve hizmetlerin ithalatını engelleyen 
yasaların kabul edilmesi 

B) Yurt içinde üretilen mallara daha fazla kaynak 
ayrılması 

C) Tarife oranlarının artırılması 

D) Tarife dışı engellerin yükseltilmesi 

E) İhracata yönelik sektörlere daha fazla kaynak 
ayrılması 
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37. Sınırsız emek arzı ile ekonomik kalkınma modeli 
hangi iktisatçı ya da iktisatçılar tarafından gelişti-
rilmiştir? 

A) R. Nurkse  B) P. Streeten 

C) W. W. Rostow D) A. Lewis  

 E) H. W. Singer - R. Prebisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un öne sürdüğü, 
iktisadi büyümenin aşamalarından biri değildir? 

A) Geleneksel toplum 

B) Yüksek kitlesel tüketim 

C) Sanayi sonrası toplum 

D) Kalkışın ön koşullarının hazırlanması 

E) Kalkış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 - 1938 
döneminde uygulanan iktisat politikaları arasında 
yer almaz? 

A) Enflasyon hedeflemesi politikası 

B) İstikrarlı kur politikası 

C) Sıkı para - kredi politikası 

D) Denk bütçe politikası 

E) Dış alım sınırlamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Kamu bankalarında yüksek görev zararı stokları 
varken özel bankaların önemli kur ve faiz riski ta-
şıması, Türkiye ekonomisinin hangi evresinde ya-
şanmıştır? 

A) İthal ikameci sanayileşme (1972 - 1976) 

B) İhracata yönelik büyüme (1983 - 1987) 

C) Denetimsiz finansal serbestleşme (1989 - 1993) 

D) 1994 finansal krizi 

E) 2000, 2001 finansal krizleri 

 

 

 

 

İKTİSAT TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



A 
İŞLETME 

KPSS-AB-PS / 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
 
17 

1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üre-
tim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı 
faaliyetler arasında yer almaz? 

A) Yer faydası yaratma 

B) Şekil faydası yaratma 

C) Kâr faydası yaratma 

D) Zaman faydası yaratma 

E) Mülkiyet ve değişim faydası yaratma 

 

 

 

 

 

2. Kaynaklarını boşa harcamasına karşılık hedefleri-
ne ulaştığı tespit edilen bir işletmenin etkililik ve 
etkenlik düzeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

A) Etkililik düzeyi düşük, etkenlik düzeyi düşük 

B) Etkililik düzeyi yüksek, etkenlik düzeyi düşük 

C) Etkililik düzeyi düşük, etkenlik düzeyi yüksek 

D) Etkililik düzeyi yüksek, etkenlik düzeyi yüksek 

E) Bu bilgilerle etkililik ve etkenlik düzeyleri ile ilgili 
yorum yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel öğretide iş-
letmenin temel işlevleri arasında sayılmayan ve 
çoğunlukla işletmelerin değişik niteliklerine göre 
önem kazanıp belirgin bir faaliyet olarak ortaya çı-
kan işlevler arasında yer almaz? 

A) Muhasebe  B) Halkla ilişkiler 

C) Araştırma - Geliştirme D) Satın alma 

 E) Pazarlama 

 

 

4.  
I. Girdi 

II. Analiz 

III. Çıktı 

IV. Süreç 

V. Geri bildirim ve kontrol 

Yukarıdakilerden hangileri işletme sisteminin te-
mel öğeleridir? 

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

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

 E) I, II, III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klasik bir organizasyon şeması aşağıdakilerden 
hangisini göstermez? 

A) İşlerin ana gruplanma tarzını 

B) Pozisyonlar arasındaki ilişkileri 

C) Pozisyonlar ve unvanları 

D) Kimin kime bağlı olduğunu 

E) Pozisyonların sahip olduğu yetki düzeyini 
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6. Organizasyonların kritik ve temininde belirsizlik-
ler bulunan girdiler için önlem olarak iş birliğine 
gitmeleri gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Bilgi İşleme Yaklaşımı 

B) Durumsallık Yaklaşımı 

C) Örgütsel Strateji Yaklaşımı 

D) Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı 

E) Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonun yapı-
sını belirleyen unsurlardan biri değildir? 

A) Paydaşlar ile ilişkiler B) Kademe sayısı 

C) Merkezîleşme derecesi D) Formalleşme düzeyi 

 E) Kontrol alanı 

 

 

 

 

 

8. Temel motivasyon faktörünün ihtiyaçlar olduğu, 
ancak bazı faktörlerin de motive etmemelerine 
karşın motivasyonun varlığı için gerekli olduğunu 
savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çift Faktör Kuramı 

B) Bekleyiş Kuramı 

C) İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

D) Başarma İhtiyacı Kuramı 

E) Amaç Kuramı 

 

 

 

9. Temel yetenek, bir işletmeyi diğer işletmelerden ayı-
ran bilgi, beceri ve yeteneği ifade eder. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir bilgi, be-
ceri veya yeteneğin temel yetenek sayılabilmesi 
için taşıması gereken özellikler arasında yer 
almaz? 

A) Taklit edilmesinin güç olması 

B) Rakipler tarafından kolayca görülmemesi 

C) Dış kaynaklardan temin edilmiş olması 

D) İşletmenin kısa dönemli yaşamı için temel 
sayılması 

E) İşletme vizyonunu gerçekleştirmede vazgeçilmez 
nitelikte olması 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Amaçlara Göre Yöneti-
min çalışanlarla ilgili varsayımları arasında yer 
almaz? 

A) İşlerinde başarı kazanma duygusuna ihtiyaç duy-
maları 

B) Ast ve üstlerini kendileri seçmek istemeleri 

C) İşlerinde gösterdikleri performans hakkında de-
ğerleme almak istemeleri 

D) Tanınma ve yükselme olanağına sahip olmak is-
temeleri 

E) Kendilerinden ne beklendiğini bildiklerinde daha 
başarılı olmaları 
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11. Aşağıdakilerden hangisi personel yetkilendirme-
nin temel özelliklerinden biri değildir? 

A) Yarı zamanlı, esnek çalışma koşullarını teşvik et-
mesi 

B) Yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmesi 

C) Yetki ile birlikte sorumluluk da verilmesini savun-
ması 

D) Çalışanların kendi iş süreçlerini ve ilişkilerini ge-
liştirmede istekli olduklarını varsayması 

E) İş birliğine olan isteğin, çalışanların bilgiye ulaş-
ma derecesine bağlı olması 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel açıdan amaç 
belirlemede göz önünde bulundurulması gereken 
ilkeler arasında yer almaz? 

A) Amaçların açık olması 

B) Astların amaç belirlemeye katılması 

C) Gelişmelerin sık sık gözden geçirilmesi 

D) Amaçların birbiriyle uyumlu olması 

E) Amaçların kolayca ulaşılabilir olması 

 

 

 

 

13.  
I. Algıda seçicilik 

II. Zaman baskısı 

III. Fiziksel faktörler 

IV. Ekonomik faktörler 

Yukarıdakilerden hangileri etkin haberleşmeyi en-
gelleyen faktörler arasında yer alır? 

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

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

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kapsam kuramlarından 
biri değildir? 

A) Alferder’in V-İ-G Kuramı 

B) McGregor’un X ve Y Kuramları 

C) Herzberg’in İkili Etmen Kuramı 

D) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

E) McClelland’ın İhtiyaçların Yönlendirilmesi Kuramı 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kalite problemlerinin ne-
denlerini belirleyen ve kalitenin gelişmesine yar-
dımcı olan tekniklerden biri değildir? 

A) Frekanslar  B) Pareto analizi 

C) Süreç akış şemaları D) Dağılma diyagramları 

 E) Histogramlar 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ülke ekonomisine ilişkin analizlerde kullanılan 
göstergelerden biri olan Kapasite Kullanım Oranı 
aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? 

A) Fiili üretim
Standart üretim

 B) Fiili üretim
Fiili kapasite

 

C) Fiili üretim
Teorik kapasite

 D) Fiili kapasite
Fiili üretim

 

 E) Teorik kapasite
Fiili üretim
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17. A, B ve C ürünleri üretilen bir fabrikada bu ürünlerin 
bir biriminin üretilmesi için gerekli toplam işçilik süre-
leri ve bu ürünlere olan talep tablodaki gibidir. 

 Toplam işçilik 
süresi (Saat) Talep miktarı (Adet) 

A 15 300 

B 12,5 200 

C 20 450 
 

Buna göre, bu ürünlerin eşdeğer ürün miktarı 
kaçtır? 

A) 800  B) 950  C) 1060 

 D) 1280  E) 1320 

 

 

 

 

 

 

18. Bir çeşit malın belirsiz aralıklarda üretilmesi aşa-
ğıdaki üretim çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir? 

A) Kesikli üretim B) Parti üretimi 

C) Montaj hattı üretimi D) Atölye tipi üretim 

 E) Kesiksiz üretim 

 

 

 

 

 

19. Olasılıksal bir yaklaşım içeren PERT yönteminde 
aşağıdaki sürelerden hangisi kullanılmaz? 

A) İyimser faaliyet süreleri 

B) Kötümser faaliyet süreleri 

C) Normal faaliyet süreleri 

D) Ortalama faaliyet süreleri 

E) Beklenen tamamlanma süreleri 

 

 

20. Yılda 300 gün çalışılan bir işletme, kendi departman-
larında üretilen 30.000 adet parçaya ihtiyaç duymak-
tadır. İşletmenin günlük üretimi 400 adettir. Her bir 
parçanın üretim maliyeti 40 YTL ve yıllık stoklama 
maliyeti tahminen 10 YTL’dir. Her üretim dönemi için 
kurma (ayar) maliyeti 60 YTL olup kurma işlemi 1 gün 
sürmektedir. 

Buna göre, bu işletmenin günlük parça kullanım 
oranı kaçtır? 

A) 75 B) 100 C) 180 D) 225 E) 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Standardizasyon, bir grup parça veya mamuldeki çe-
şitliliği azaltan bir tasarım faaliyetidir. 

Aşağıdakilerden hangisi mal üreten işletmelerde 
standardizasyonun önemli uygulama alanlarından 
biri değildir? 

A) Mallar 

B) Bileşenler 

C) Malzemeler 

D) Bağlantı ekipmanları 

E) Üretimde kullanılan makine - teçhizatlar 
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22. Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyetleri arasın-
da yer almaz? 

A) Önleme maliyetleri B) Değerlendirme maliyetleri 

C) Marjinal maliyetler D) Hurda maliyetleri 

 E) Mal iade maliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  
I. Malzeme 

II. Hizmetler 

III. Ürün bilgisi 

IV. Personel 

Yukarıdakilerden hangileri bir üretim sistemi mo-
delinin ana kaynak girdileri arasında yer alır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

24. Salça üretimi yapılan bir işletmenin yıllık sabit mali-
yetleri 24.000 YTL’dir. 1 kg salçanın değişken mali-
yeti 1 YTL, satış fiyatı ise 3 YTL’dir. 

Buna göre, bu işletmenin kâra geçiş noktasındaki 
satış geliri kaç YTL’dir? 

A) 12.000  B) 18.000 C) 24.000 

 D) 36.000 E) 48.000 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların özel-
likleri arasında yer almaz? 

A) Talebin elastik olması 

B) Alıcıların sayısının az olması 

C) Talebin dalgalanma göstermesi 

D) Bölgesel toplanma görülmesi 

E) Türetilmiş talebin söz konusu olması 

 

 

 

 

 

 

26. En az düzeyde taahhüt ve kaynak tahsisini gerek-
tiren uluslararası pazarlara giriş stratejisi aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Birleşme  B) İhracat 

C) Lisans verme D) Direkt yatırım 

 E) Ortak girişim 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Küçük bir pazarın büyük bir bölümünü ele geçir-
me yolunun izlendiği pazarlama stratejisine ne ad 
verilir? 

A) Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi 

B) Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi 

C) Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi 

D) Çok bölüm stratejisi 

E) Tüm pazar stratejisi 
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28. Hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, doğru-
dan dağıtım ve satış yönteminin tercih edilmesini 
zorunlu kılar? 

A) Değişkenlik  B) Dokunulmazlık 

C) Sahipliğin olmaması D) Dayanıksızlık 

 E) Ayrılmazlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bütçesinin 
belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden olan sa-
tış yüzdesi yönteminin sakıncalarından biri değil-
dir? 

A) Satışın sebep, tutundurmanın sonuç olarak gö-
rülmesine neden olması 

B) Durgunluk dönemlerinde daha fazla tutundurma 
yapmaya imkân vermemesi 

C) Rakiplerle aynı satış yüzdesinin temel alınması 
durumunda rekabetin gerisinde kalınmasına ne-
den olması 

D) Satış geliri fazla iken yüksek, satış geliri az iken 
düşük tutundurma bütçesi ayrılmasına neden ol-
ması 

E) Satışlardaki yıllık dalgalanmaların uzun vadeli tu-
tundurma planlaması yapmayı engellemesi 

 

 

 

 

30. Homojen mamul piyasalarında, firmanın mamul fi-
yatını endüstride görülen ortalama fiyat düzeyin-
de tutmaya çalıştığı fiyatlandırma yöntemi aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Tutundurucu fiyatlandırma 

B) Cari fiyatı esas alma 

C) Prestij fiyatlandırma 

D) Maliyet artı usulü 

E) Kapalı zarf usulü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Tüketicilerin tüketim kalıplarının belirlenmesinde 
yaşam tarzı ve kişilik özellikleri gibi faktörlerin 
önemli etkenler olarak kabul edildiği pazar bölüm-
lendirmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hacim bölümlendirmesi 

B) Demografik bölümlendirme 

C) Coğrafik bölümlendirme 

D) Psikolojik bölümlendirme 

E) Yarar bölümlendirmesi 
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32. Aynı tüketici grubuna hitap etmek üzere hazırlan-
mış iki veya daha fazla mamulün, değişik marka 
adlarıyla pazara sunulduğu marka stratejisi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Aile markası   B) Çok marka 

C) Karma marka D) Üretici markası 

 E) Dağıtıcı markası 

 

 

 

 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin eko-
nomik işlevlerinden biri değildir? 

A) Küçük tasarrufları bir araya getirerek sermaye bi-
rikimini sağlamaları 

B) İşletmelerin mülkiyetini geniş halk tabanına yaya-
rak gelir dağılımı dengesine katkıda bulunmaları 

C) Halkın tasarruflarına faiz yoluyla ek gelir sağla-
maları 

D) Halkın ekonomik kararlarda söz sahibi olmasına 
katkıda bulunmaları 

E) Uluslararası fonları ülkeye çekerek ekonomik 
canlılığı artırmaları 

 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin sahip olduğu 
aktiflerin nakde dönüştürülmesi sonucunda elde 
edilen nakitten, tüm borçların ödenmesi sonrasın-
da kalan tutarın hisse senedi başına düşen karşı-
lığıdır? 

A) Borsa değeri  B) Tasfiye değeri 

C) Defter değeri D) İtibari değer 

 E) Piyasa değeri 

 

 

35. Finansta İşletme Sermayesi aşağıdakilerden han-
gisiyle ifade edilir? 

A) (Dönen Varlıklar) – (Toplam Borçlar) 

B) (Duran Varlıklar) – (Toplam Borçlar) 

C) Toplam Varlıklar 

D) Duran Varlıklar 

E) Dönen Varlıklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Fiyatı 1000 YTL olan kuponsuz bir hazine tahviline 
yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcının eline 4 yıl 
sonra tahvilin vadesi dolduğunda 2250 YTL geçe-
cektir. 

Buna göre, bu yatırımcının yıllık faiz kazancı yak-
laşık olarak % kaçtır? 

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 
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37.   
I. Dağıtılan kâr payları 

II. Sermaye geliri 

III. Yeniden değerleme artışı 

Yukarıdakilerden hangileri hisse senetlerinden el-
de edilen kazancın kaynağıdır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. İmtiyazlı hisse senedinin nominal değeri 100 YTL 
olan bir şirket, hisse başına yıllık 10 YTL kâr payı da-
ğıtmaktadır. Kurumlar vergisi oranı % 40’tır ve şirket 
sermaye yapısını değiştirmeyi düşünmemektedir. 

Şirketin, piyasada 96 YTL’den işlem gören imti-
yazlı hisse senetlerinin maliyeti yaklaşık olarak   
% kaçtır? 

A) 6 B) 6,25 C) 10 D) 10,40 E) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Vadeli piyasalarda satım yapmak için, sözleşme-
ye konu dayanak varlığa sahip olmanın gerekme-
mesi durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilir? 

A) Açığa satış  B) Açık pozisyon 

C) Marjin  D) İşlem miktarı 

 E) İşlem hacmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.  
I. Sabit faiz - değişken faiz çapraz para swapı 

II. Sabit faiz - sabit faiz çapraz para swapı 

III. Değişken faiz - değişken faiz çapraz para swapı 

Yukarıdakilerden hangileri para swapının temel 
türleri arasında yer alır?  

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

İŞLETME TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. Anayasal iktisat yaklaşımına göre, devletin mali 
yetkilerini sınırlayan anayasal hükümler neden 
gereklidir? 

A) Anayasal garanti altına alınan sosyal devlet ilke-
sinin hayata geçirilmesinin ancak bu şekilde 
mümkün olması 

B) Ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerekli olan 
maliye politikalarının uygulanmasının anayasal 
yetki gerektirmesi 

C) Bütçe uygulamaları sırasında politikacı ve bürok-
ratlar anayasal yetkiye ihtiyaç duyduklarından, 
bu yetkinin garanti altına alınması 

D) Anayasaya mali yetkileri sınırlayan hükümler 
konmadığı takdirde politikacı ve bürokratların 
yetkilerini kötüye kullanabilmesi 

E) Anayasal yetki olmadığı takdirde, bakanlar kuru-
lunun aldığı kararların geçersiz olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler. 

B) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol 
açarlar. 

C) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır. 

D) Pozitif veya negatif olabilirler. 

E) Pazarlanabilirler. 

 

 

 

3. Erdemli - erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Belirli kalite koşullarını sağlayan mallar erdemli, 
düşük kalitede sunulan kamu malları ise erdem-
siz olarak adlandırılır. 

B) Devlet tarafından daha etkin sunulan mallar er-
demli, devlet tarafından etkin sunulamayan mal-
lar ise erdemsiz mallardır. 

C) Toplum tarafından beğenilen kamu malları er-
demli, beğenilmeyen mallar ise erdemsiz mallar-
dır. 

D) Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesi 
olmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih çar-
pıklığı ortaya çıkabilir. 

E) Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişile-
rin öznel tercihleri ile belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seçmen tercih sıralamasının tek doruklu olması 
hâlinde, oylama sonuçlarının belirsiz olmayacağı-
nı, oylamanın ortanca seçeneğin tüm öteki seçe-
neklere karşı kazanması ile sonuçlanacağını öne 
süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) J. Buchanan B) K. J. Arrow C) D. Black 

 D) J. S. Mill E) R. Musgrave 

 

 

 

 

 



A 
 

KPSS-AB-PS / 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  26 

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik ve advalorem 
vergiler arasındaki temel farktır? 

A) Spesifik vergi belirli mal ve hizmetler üzerinden 
alınırken, advalorem vergi tüm mal ve hizmetler 
üzerinden alınır. 

B) Advalorem vergi belirli mal ve hizmetler üzerin-
den alınırken, spesifik vergi tüm mal ve hizmetler 
üzerinden alınır. 

C) Spesifik vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçüt-
ler üzerinden alınırken, advalorem vergi matra-
hın değer olduğu vergidir. 

D) Advalorem vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi öl-
çütler üzerinden alınırken, spesifik vergi matra-
hın değer olduğu vergidir. 

E) Spesifik vergi belirli mükelleflerden alınırken, ad-
valorem vergi tüm mükelleflerden alınır. 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi götürü usule dayalı ver-
gilerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Bireylerin vergi ödeme güçlerinin göz önünde tu-
tulmaması 

B) Gerçek vergi matrahını dikkate almanın ilke ola-
rak benimsenmemesi 

C) Vergi adaleti açısından olumsuz sonuçlar doğu-
rabilmesi 

D) Vergiye esas olacak değer veya miktarın tek tek 
belirlenmesi esasına dayanması 

E) Uygulanması kolay bir yöntem olması 

 

 

7. Verginin ikame etkisi ne demektir? 

A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan 
bireylerin eski gelir düzeylerini korumak için daha 
fazla çalışmayı tercih etmesi 

B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bi-
reylerin daha fazla çalışmayı tercih etmesi 

C) Vergilerdeki artışın daha fazla kamu harcaması 
yapılarak dengelenmesi 

D) Vergi oranlarındaki düşüş sonucunda meydana 
gelen kamu gelirlerindeki düşüşün borçlanma ile 
ikame edilmesi 

E) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan 
bireylerin çalışmak yerine dinlenmeyi tercih et-
mesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün artırılması 
durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri 
değildir? 

A) Tasarrufların artması 

B) Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanın 
artması 

C) Üretken faaliyetlerin zayıflaması 

D) Yatırımların azalması 

E) Çalışma gayretinin azalması 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler ara-
sındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşı-
yan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu ol-
duğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri 
ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konu-
sudur. 

B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal 
nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatların-
da özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin 
fiyatlandırılması söz konusudur. 

C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler 
tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları 
büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır. 

D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim 
tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları 
büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır. 

E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasın-
da özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalar-
la düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı 
adlandırılmaktadır. 
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10.  
Gelir dilimi
 (YTL) 0-1000 

1001-
2000 

2001-
4000 4000+ 

Vergi oranı
 (%) 0 10 20 30 

Yukarıdaki gelir vergisi tarifesine göre 3500 YTL 
gelir elde eden bir bireyin ortalama vergi oranı 
yüzde kaçtır? 

A) 10  B) 11,4  C) 15,4 

 D) 20  E) 21,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Olağan ve olağanüstü harcamalar ayrımıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bütçede ödenek ayrılan harcamalar olağanüstü, 
diğerleri olağan harcamalardır. 

B) Her ay yapılan harcamalar olağan, her yıl yapı-
lan harcamalar ise olağanüstü sayılır. 

C) Faydaları sürekli olan harcamalar olağanüstü, 
faydaları süreksiz olan harcamalar ise olağan 
harcamalardır. 

D) Cari harcamaların çoğu olağan, transfer harca-
malarının çoğu olağanüstü harcamalardır. 

E) Yatırım harcamaları olağan, transfer harcamaları 
olağanüstü harcamalardır. 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları için 
evrensel bir sınır konamamasının nedenlerinden 
biri değildir? 

A) Ülkelerin devlete bakış açılarının değişik olması 

B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları ve 
tepkilerinin farklı olması 

C) Ülkelerin karşılaştıkları savaş gibi olağanüstü ko-
şullar 

D) Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyleri 

E) Ekonomik gelişmeyle beraber kamu hizmetlerine 
olan talepteki azalış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Devlet istihdam ettiği memurlara piyasada verile-
bilecek olan ücretin üzerinde bir maaş ödemesi 
yaptığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, pi-
yasa ücreti ile aradaki fark cari harcama sayıla-
bilir. 

B) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, pi-
yasa ücreti ile aradaki fark transfer harcaması 
sayılabilir. 

C) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar her durum-
da transfer harcaması sayılır. 

D) Kamu çalışanları kamu hizmeti sunmak amacıyla 
istihdam edildiklerinden ödenen maaşlar yatırım 
harcaması sayılır. 

E) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar yatırım har-
caması olduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki 
fark transfer harcaması sayılabilir. 
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14. Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari bi-
rimlere göre gruplandırıldığı tasnif aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Organik tasnif B) Fonksiyonel tasnif 

C) Bilimsel tasnif D) Hiyerarşik tasnif 

 E) İktisadi tasnif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının 
büyük bunalım dönemlerinde sıçramalar yaparak 
daha sonra eski düzeyine inmediği için arttığını 
savunmuştur? 

A) Wagner  B) Rostow ve Musgrave 

C) Peacock ve Wiseman D) C. Clark 

 E) G. Tullock 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yatırım harca-
maları kategorisi içinde yer almaz? 

A) Etüt ve proje giderleri 

B) Yapı ve tesis giderleri 

C) Makine ve teçhizat alımları 

D) Taşıt alımları 

E) Kamulaştırmalar 

 

 

 

17. İç borçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Toplam tasarruflar sabitken devletin borçlanabil-
mesi ancak borçlanma faizinin piyasa faizinden 
dikkate değer biçimde yüksek olması ile müm-
kündür. 

B) Faizler yüksekken kişiler tasarrufu tercih ede-
ceklerinden azalan tüketim dolayısıyla toplam 
talep daralacaktır. 

C) Toplam tasarruflar sabitken, devletin yüksek faiz-
den borçlanması özel kesimin de faiz maliyetini 
artırır. 

D) Devletin kurumlardan borçlanmasının daraltıcı 
etkisi, kişilerden borçlanmasının daraltıcı etkisin-
den daha azdır. 

E) Kişi ve kurumlar devlete borç verirken, alternatif 
yatırım araçlarının getirisini dikkate alırlar. 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi dış borç için başvurula-
bilecek uluslararası kredi kuruluşlarından biri 
değildir? 

A) Dünya Bankası Grubu 

B) Uluslararası Para Fonu 

C) Avrupa Yatırım Bankası 

D) Asya Kalkınma Bankası 

E) Dünya Ticaret Örgütü 
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19. Denk bütçede “altın kural” ne demektir? 

A) Vergilerle kamu harcamalarının eşit olması hâlin-
de denk olan bütçenin ekonomiyi olumlu etkile-
mesi 

B) Vergilerle tüketim harcamalarının eşit olması ve 
borçlanmaya sadece yatırım harcamalarının fi-
nansmanı için başvurulması 

C) Bütçenin daralma döneminde açık, genişleme 
döneminde ise fazla vermesi ve uzun dönemde 
denk olması 

D) Bütçenin tam istihdam düzeyinde denk olması, 
ancak işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde fazla 
vermesi 

E) Finanse edilebildiği sürece bütçe denkliğinin 
önemli olmaması 

 

 

 

20. Reel faizlerin pozitif olduğu enflasyonist bir or-
tamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil 
Açık > Operasyonel Açık 

B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < 
Operasyonel Açık < Birincil Açık 

C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma 
Gereksinimi > Birincil Açık 

D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma 
Gereksinimi < Birincil Açık 

E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > 
Operasyonel Açık > Birincil Açık 

 

 

 

 

 

21. Borç stoku 100 milyar YTL, reel faiz oranı % 10 ve 
büyüme oranı % 5 ise borç stokunun değişme-
mesi için kaç milyar YTL faiz dışı fazla verilmesi 
gerekir? 

A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 10 E) 15 

 

 

 

22. Fiyatlar genel seviyesi ile devlet borçlarının yükü 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 

A) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde 
devlet borçlarının yükü değişmez, fiyatlar genel 
seviyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borç-
larının yükü artar. 

B) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde 
devlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel se-
viyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçları-
nın yükü değişmez. 

C) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde 
devlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel se-
viyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçla-
rının yükü artar. 

D) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düş-
mesi durumunda devlet borçlarının yükü artar. 

E) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düş-
mesi durumunda devlet borçlarının yükü hafifler. 

 

 

 

 

 

23. Klasik bütçe sistemi ile performans bütçe siste-
minin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Klasik bütçe sisteminde ödenekler ayrılırken sıkı 
bir hukuki denetim amaçlanır, performans bütçe 
sisteminde ise harcama sonrası çıktı ve sonuçlar 
önemlidir. 

B) Klasik bütçe sisteminde ödenekler hizmet teme-
linde dağıtıldığı hâlde, performans bütçe siste-
minde ödenekler kuruluşlar düzeyinde verilir. 

C) Klasik bütçe sisteminde bir yatırım planlaması 
çerçevesinde ödenekler dağıtılırken, performans 
bütçe sisteminde ödenekler yıllık olarak dağıtılır 
ve yatırım planlaması yapılmaz. 

D) Klasik bütçe sistemi sıkı kurallara bağlı olduğun-
dan yöneticilerin hesap verme mekanizması için 
gerekli ortam sağlandığı hâlde, performans bütçe 
sisteminde hesap verme konusunda ciddi engel-
ler vardır. 

E) Klasik bütçe sistemi yöneticilere daha fazla iş yü-
kü getirirken, performans bütçe sisteminde yöne-
ticilerin iş yükü daha azdır ve bu yüzden klasik 
sisteme tercih edilir. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi hizmetsel kamu kuruluş-
larının özelliklerinden biri değildir? 

A) Merkezî veya yerel kamu yönetim kurumlarına 
bağlı olmamaları 

B) Belirli uzmanlık alanlarında kurulmuş olmaları 

C) Yetki ve görevlerinin kuruluş amacıyla sınırlı ol-
ması 

D) Çalışanlarına memur veya diğer kamu personeli 
statüsü uygulanması 

E) Mal varlıklarının devlet malı statüsünde sayılma-
sı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   
I. Devlet Planlama Teşkilatı 

II. Sayıştay 

III. Maliye Bakanlığı 

IV. Hazine Müsteşarlığı 

Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygula-
ma sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izle-
yen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor hâlinde 
yukarıdakilerden hangilerine sunulur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

26. Belediye bütçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bütçe, belediye meclisi tarafından hazırlanır. 

B) Belediye başkanı, belediye bütçesinin yürütücü-
sü ve üst yöneticisidir. 

C) Bütçe, belediye meclisi tarafından yılbaşından 
önce aynen veya değiştirilerek kabul edilir. 

D) Belediye encümeni, bütçeyi inceleyerek görüşüy-
le birlikte Kasım ayının birinci gününden önce 
belediye meclisine sunar. 

E) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yü-
rürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Kurum bütçelerinin önceki yıl bütçeleri ile ilişki-
lerinin kesilerek her bütçe döneminde ödenekleri 
saptanırken yapılacak harcamaların gerekçeleri-
nin yeniden ortaya konması biçimindeki bütçe 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Klasik bütçe sistemi 

B) Torba bütçe sistemi 

C) Sıfır tabanlı bütçe sistemi 

D) Plan - program - bütçe sistemi 

E) Performans esaslı bütçeleme sistemi 
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28. Gayrisafi usul ve ademi tahsis usulü aşağıdaki 
bütçe ilkelerinden hangisine temel oluşturur? 

A) Denklik ilkesi  B) Önceden izin ilkesi 

C) Yıllık olma ilkesi D) Genellik ilkesi 

 E) Birlik ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

29. İçsel büyüme modelleri çerçevesinde gelişmiş ül-
kelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Dolaylı vergiler uzun dönem büyüme kapasitesini 
olumsuz etkiler. 

B) Dolaysız vergiler gelir dağılımını olumsuz yönde 
etkiler. 

C) Sosyal güvenlik harcamaları uzun dönem büyü-
me kapasitesini artırır. 

D) Artan oranlı vergiler uzun dönem büyüme kapa-
sitesini olumlu etkiler. 

E) Ulaşım, haberleşme, eğitim ve sağlık harcama-
ları uzun dönemde büyümeyi hızlandırır. 

 

 

 

 

 

 

 

30. Bir ekonomide ortalama tüketim eğilimi 0,80 ve 
gelir vergisi oranı 0,20 ise aynı miktarda bir vergi 
geliri ile finanse edilen 100 milyar YTL’lik bir ka-
mu harcamasının millî gelir üzerindeki etkisi kaç 
milyar YTL’dir? 

A) 37 B) 56 C) 75 D) 100 E) 156 

 

 

31. Kamu, özel ve yabancı tasarruflar arasındaki 
ilişki; 

P PG T (S I ) (M X)− = − + −  

şeklinde tanımlanırsa aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

(G T)− = Kamu açıkları 

P P(S I )− = Net özel tasarruflar 

(M X)− = Yabancı tasarruflar 

A) Kamu açıklarındaki bir artış, dış borçla finanse 
edilmediği takdirde net özel tasarrufları artırır. 

B) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarruflarla 
finanse edilmediği takdirde dış borçları artırır. 

C) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarrufları ve 
dış borçları artırır. 

D) Kamu tasarrufları, özel tasarruflarla dış borçlar 
arasındaki farka eşittir. 

E) Özel tasarruflar, kamu tasarrufları ile dış borçla-
rın toplamına eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

32. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kurumlar ver-
gisi oranının faiz geliri üzerinden alınan vergi ora-
nından daha yüksek olması nedeniyle yatırım 
davranışı nasıl etkilenir? 

A) Öz sermaye ile yatırım yapmanın daha kârlı hâle 
gelmesi 

B) Borçlanma ile finansmanın öz sermayeye tercih 
edilmesi 

C) Yatırımların borçlanma ile finansmanının ceza-
landırılmış olması 

D) Öz sermaye ile borçlanma arasında bir tercih ya-
pılamadığından yatırımların olumsuz etkilenmesi 

E) Bu tür bir vergilendirmenin öz sermaye ile borç-
lanma arasındaki tercihi etkilememesi 
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33.   
I. Vergi tarifesinin dik müterakki olması 

II. Gelir vergisinde fazla kaçakçılık olmaması 

III. Verginin götürü usulle tarh edilmemesi 

IV. Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli kısmı-
nın en düşük gelir dilimlerinde bulunması 

Şahsi gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yukarıdaki 
özelliklerden hangilerini taşıması gerekir? 

A) Yalnız II B) I ve III C) I ve IV 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi antienflasyonist bir borç-
lanma politikasının başarı şansını olumsuz yönde 
etkileyebilir? 

A) Tahvillerin mali kurumlar yerine öncelikle şahıs-
lara satılması 

B) Borçlanmanın banka parası veya kaydi para olu-
şumuna yol açması 

C) Borçlanmanın uzun vadeli olması 

D) Merkez bankasından borçlanmaktan kaçınılması 

E) Şahısların devlet tahvili almak için tüketimlerini 
kısmaları 

 

 

 

35. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları 
hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna 
konu edilebilir? 

A) 15 gün içinde Danıştayda 

B) 30 gün içinde Danıştayda 

C) 15 gün içinde idare mahkemesinde 

D) 30 gün içinde idare mahkemesinde 

E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi 
ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir? 

A) Kurumlar vergisi B) Emlak vergisi 

C) Gelir vergisi  D) Katma değer vergisi 

 E) Motorlu taşıtlar vergisi 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

KPSS-AB-PS / 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  33 

37. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef 
A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı 
zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır. 

Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağı-
dakilerden hangisini yapamaz? 

A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma 

B) Vergi mahkemesinde dava açma 

C) Cezada indirim talebinde bulunma 

D) Uzlaşma talebinde bulunma 

E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden 
alınan bir vergidir? 

A) Gelir vergisi  B) Kurumlar vergisi 

C) Emlak vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 

 E) Katma değer vergisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsa-
mında değildir? 

A) Miras  B) Ticari kazanç 

C) Ücret  D) Zirai kazanç 

 E) Serbest meslek kazancı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçek 
kişiler hangi gelirleri için vergi öderler? 

A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için 

B) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri 
gelirleri için 

C) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için 

D) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızca 
menkul sermaye iradı gelirleri için 

E) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettikleri 
gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştük-
ten sonra kalan kısmı için 

 

 

 

 

MALİYE TESTİ BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa 
sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL’dir. Farkın 
nedeni belirlenememiştir. 

Buna göre, yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplar-
dan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı   
300 YTL 

B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu     
300 YTL 

C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 
300 YTL 

D) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu    
2700 YTL 

E) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı alacaklı 
2700 YTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir? 

A) Karşılık Giderleri 

B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti 

C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

D) Komisyon Giderleri 

E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 

 

 

 

 

 

 

 

3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

A işletmesi, acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla 
B işletmesinin ciro ettiği hatır çekini almıştır. 

 

 

 

3. Buna göre, A işletmesinin yapacağı kayıtta aşağı-
daki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Çekler hesabı alacaklı 

B) Satıcılar hesabı alacaklı 

C) Alacak Senetleri hesabı borçlu 

D) Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı 

E) Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buna göre, B işletmesinin yapacağı kayıtta aşağı-
daki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alacak Senetleri hesabı alacaklı 

B) Alınan Çekler hesabı alacaklı 

C) Alıcılar hesabı borçlu 

D) Bankalar hesabı alacaklı 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu 
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5. İşletme, bankada açtırdığı 3 ay vadeli hesaba yıllık  
% 15 faiz oranı üzerinden 200.000 YTL yatırmıştır. 

Stopaj oranı % 15 olduğuna göre, işletmenin vade 
sonunda işleyen faiz ile ilgili yapacağı kayıt aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A)   /   
 BANKALAR  6375  
  FAİZ GELİRLERİ 6375 
   /  

B)   /   
 BANKALAR  7500 
  FAİZ GELİRLERİ 7500 
   /  

C)   /   
 BANKALAR  6375 
  DİĞER OLAĞAN 
  GELİR VE KÂRLAR 6375 
   /  

D)   /   
 BANKALAR  7500 
  ÖDENECEK VERGİ  
  VE FONLAR 1125 
  FAİZ GELİRLERİ 6375  
   /  

E)   /   
 BANKALAR  6375 
 PEŞİN ÖDENEN  
 VERGİLER VE FONLAR 1125 
  FAİZ GELİRLERİ 7500 
   /  

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi 
maliyet bedeli temeline dayanmaz? 

A) Emsal bedeli  B) Ortalama maliyet 

C) Gerçek parti maliyeti D) İlk giren ilk çıkar 

 E) Son giren ilk çıkar 

 

 

 

 

7. İşletmenin dönem içinde satın alarak aktifleştirdiği 
800 YTL tutarındaki posta pullarının 450 YTL’lik bölü-
münün kullanılmadığı dönem sonunda yapılan sayım 
sonucunda anlaşılmıştır. 

Buna göre, dönem sonunda yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 350  
  DİĞER STOKLAR 350 
   /  

B)   /   
 DİĞER STOKLAR 450 
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 450 
   /  

C)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 350  
  DİĞER HAZIR DEĞERLER 350 
   /  

D)   /   
 DİĞER HAZIR DEĞERLER 450  
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 450 
   /  

E)   /   
 KASA  450 
  DİĞER HAZIR DEĞERLER 450 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri değildir? 

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar 

B) Yurtiçi Satışlar 

C) Faiz Gelirleri 

D) Menkul Kıymet Satış Kârları 

E) Reeskont Faiz Gelirleri 
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9. VE 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme, T AŞ tarafından 1 Haziran 2006 tarihinde ih-
raç edilen yıllık % 18 faizli ve faizi 12 aylık dönem 
sonları itibariyle ödenen tahvillerin 500.000 YTL no-
minal değerli kısmını 10 Eylül 2006 tarihinde 527.000 
YTL’ye banka aracılığıyla satın almıştır. Satın alınan 
tahviller 10 Aralık 2006 tarihinde banka aracılığıyla 
550.000 YTL’ye satılmıştır. (Bir ay 30 gün olarak 
alınacaktır.) 

9. Buna göre, tahvillerin satın alınmasıyla ilgili kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,   
 SENET VE BONOLARI 500.000  
 FAİZ GELİRLERİ 27.000 
  BANKALAR 527.000 
   /  

B)   /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,   
 SENET VE BONOLARI 500.000  
 DİĞER ÇEŞİTLİ  
 DÖNEN VARLIKLAR 27.000 
  BANKALAR 527.000 
   /  

C)   /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,   
 SENET VE BONOLARI 502.000  
 DİĞER ÇEŞİTLİ   
 DÖNEN VARLIKLAR 25.000 
  BANKALAR 527.000 
   /  

D)   /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,   
 SENET VE BONOLARI 502.000  
 DİĞER OLAĞAN   
 GİDER VE ZARARLAR 25.000 
  BANKALAR 527.000 
   /  

E)   /   
 ÖZEL KESİM TAHVİL,   
 SENET VE BONOLARI 500.000  
 DİĞER OLAĞAN   
 GİDER VE ZARARLAR 27.000 
  BANKALAR 527.000 
   /  

 

 

 

 

 

10. Buna göre, tahvillerin satışıyla ilgili yapılması ge-
reken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 BANKALAR  550.000 
  ÖZEL KESİM TAHVİL,  
  SENET VE BONOLARI 500.000 
  FAİZ GELİRLERİ 27.000 
  MENKUL KIYMET 
  SATIŞ KÂRLARI 23.000 
   /  

B)   /   
 BANKALAR  550.000  
  ÖZEL KESİM TAHVİL,  
  SENET VE BONOLARI 502.000  
  FAİZ GELİRLERİ 23.000 
  DİĞER OLAĞAN  
  GELİR VE KÂRLAR 25.000 
   /  

C)   /   
 BANKALAR  550.000  
  ÖZEL KESİM TAHVİL,  
  SENET VE BONOLARI 500.000  
  DİĞER ÇEŞİTLİ 
  DÖNEN VARLIKLAR 27.000 
  FAİZ GELİRLERİ 22.500 
  MENKUL KIYMET 
  SATIŞ KÂRLARI 500 
   /  

D)   /   
 BANKALAR  550.000  
  ÖZEL KESİM TAHVİL,  
  SENET VE BONOLARI 502.000  
  DİĞER ÇEŞİTLİ 
  DÖNEN VARLIKLAR 25.000 
  FAİZ GELİRLERİ 23.000 
   /  

E)   /   
 BANKALAR  550.000  
  ÖZEL KESİM TAHVİL,  
  SENET VE BONOLARI 502.000  
  DİĞER ÇEŞİTLİ 
  DÖNEN VARLIKLAR 25.000 
  FAİZ GELİRLERİ 22.500 
  MENKUL KIYMET 
  SATIŞ KÂRLARI 500 
   /  
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11. Aşağıdakilerden hangisi, amortismanlarla ilgili 
Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden 
biri değildir? 

A) Azalan bakiyeler usulüyle amortisman 

B) Artan tutarlı amortisman 

C) Madenlerde amortisman 

D) Fevkalade amortisman 

E) Normal amortisman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. İşletme 25.000 YTL’ye satın aldığı hisse senetlerinin 
dönem sonundaki değerinin 21.000 YTL olarak belir-
lenmesi nedeniyle karşılık ayırmış ve izleyen dönem-
de hisse senetlerini 26.000 YTL’ye banka aracılığıyla 
satarak aşağıdaki kaydı yapmıştır. 

   /  
 I BANKALAR  26.000  
 II MENKUL KIYMETLER DEĞER  
 DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 4000  
 III  HİSSE SENETLERİ 21.000 
 IV  KONUSU KALMAYAN 
   KARŞILIKLAR 4000 
 V  MENKUL KIYMET 
   SATIŞ KÂRLARI 5000 
   /  

Buna göre, bu kayıtta kaç numaralı hesaplara iliş-
kin tutarlar yanlıştır? 

A) II ve IV  B) II ve V C) III ve IV 

 D) III ve V E) IV ve V 

 

 

 

13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

     Tarih      Adet Fatura Tutarı (YTL) 

11.01.2007 200 22.000 

21.01.2007 90 12.375 

24.01.2007 100 14.300 

30.01.2007 80 11.000 

Yukarıda verilen mal alışlarını yapan işletme, mal ha-
reketlerini sürekli envanter yöntemiyle izlemekte, stok 
maliyetlerini ise ilk giren ilk çıkar yöntemine göre be-
lirlemektedir. İşletme satışlarını % 20 kârlı olarak yap-
maktadır. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) 

 

 

 

 

 

13. İşletmenin 31.01.2007 tarihinde çek karşılığı sattı-
ğı 400 adet malın satış fiyatı kaç YTL’dir? 

A) 54.600  B) 55.950 C) 56.700 

 D) 60.060 E) 62.370 

 

 

 

 

 

14. İşletmenin yapacağı satış kaydında aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) Alınan Çekler hesabı borçlu 61.545 YTL 

B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 56.700 YTL 

C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 6.006 YTL 

D) Ticari Mallar hesabı alacaklı 45.500 YTL 

E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu       
51.975 YTL 
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15. Bir işletme, alıcı firmanın iflası nedeniyle 25.01.2006 
tarihinde iflas masasına alacak kaydı yaptırmış ve     
30.000 YTL tutarındaki alacağın 24.000 YTL’sini 
24.10.2006 tarihinde tahsil edebilmiştir. 

Buna göre, işletmenin 24.10.2006 tarihinde yap-
ması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 KASA  24.000  
 DİĞER OLAĞAN GİDER  
 VE ZARARLAR 6000 
  ALICILAR 30.000 
   /  

B)   /   
 KASA  24.000  
 ŞÜPHELİ TİCARİ  
 ALACAKLAR KARŞILIĞI 6000 
  ŞÜPHELİ TİCARİ  
  ALACAKLAR 30.000 
   /  

C)   /   
 KASA  24.000  
  KONUSU KALMAYAN 
  KARŞILIKLAR 24.000 
   /  

D)   /   
 KASA  24.000  
  ŞÜPHELİ TİCARİ  
  ALACAKLAR 24.000 
   /  

E)   /   
 KASA  24.000  
 FİNANSMAN GİDERLERİ 6000 
  ALICILAR 30.000 
   /  

 

 

 

16. Bir anonim şirketin dönem kârı üzerinden hesap-
lanan vergi tutarının gösterildiği dönem sonu kay-
dında, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kay-
dı yapılmalıdır? 

A) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlü-
lük Karşılıkları 

B) 692 Dönem Net Kârı veya Zararı 

C) 590 Dönem Net Kârı 

D) 690 Dönem Kârı veya Zararı 

E) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlü-
lük Karşılıkları 

 

17.  
   /   
 BANKA KREDİLERİ 15.000  
  ALACAK SENETLERİ 15.000 
   /  

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A) Alacak senedinin tahsiline 

B) Alacak senedi karşılığı kredi alınmasına 

C) Alacak senedinin ciro edilmesine 

D) Alacak senedinin teminata verilmesine 

E) Bankadan kredi çekilmesine 

 

 

 

18.  
   /   
 GELECEK AYLARA  
 AİT GİDERLER XX  
  GELECEK YILLARA  
  AİT GİDERLER XX 
   /  

Yukarıdaki kayıt hangi muhasebe temel kavramı-
na uygun olarak yapılmıştır? 

A) Önemlilik  B) Özün önceliği 

C) Dönemsellik  D) Tam açıklama 

 E) Maliyet esası 

 

 

 

19.  
I. Tahsili şüpheli hâle gelmiş alacak senetleri 

II. Vadeli çekler 

III. Yabancı para cinsinden düzenlenmiş alacak se-
netleri 

IV. Hatır senetleri 

V. Teminata verilen alacak senetleri 

Vergi Usul Kanunu’na göre, yukarıdaki değerler-
den hangilerine reeskont ayrılabilir? 

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

 D) III ve IV E) III ve V  
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20. VE 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletme 01.03.2006 tarihinde, 6 ay süreyle yönetim 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir otomobil kirala-
mıştır. Yapılan sözleşme gereği aylık 500 YTL olan 
kira bedelinin yarısı sözleşme anında, diğer yarısı ise 
sözleşme bitiminde ödenecektir. İşletme finansal tab-
lolarını aylık olarak düzenlemektedir. (KDV dikkate 
alınmayacaktır.) 

 

 

 

 

 

20. Buna göre, 01.03.2006 tarihinde yapılan ödemeye 
ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500  
 GELECEK AYLARA  
 AİT GİDERLER 1000 
  KASA  1500 
   /  

B)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1500  
  KASA  1500 
   /  

C)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3000  
  KASA  500 
  GİDER TAHAKKUKLARI 2500 
   /  

D)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3000  
  GİDER TAHAKKUKLARI 3000 
   /  

E)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500  
 GELECEK AYLARA   
 AİT GİDERLER 2500 
  KASA  1500 
  GİDER TAHAKKUKLARI 1500 
   /  

 

 

 

 

 

21. İşletmenin 01.06.2006 tarihinde yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500  
  GİDER TAHAKKUKLARI 500 
   /  

B)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500  
  KASA  500 
   /  

C)   /   
 GELECEK AYLARA  
 AİT GİDERLER  1500  
  GİDER TAHAKKUKLARI 1500 
   /  

D)   /   
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500  
  GELECEK AYLARA    
  AİT GİDERLER 500 
   /  

E)   /   
 GİDER TAHAKKUKLARI 1500  
  KASA  1500 
   /  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bir işletmede ay sonu itibariyle, İndirilecek KDV hesa-
bının kalanı 32.000 YTL, Hesaplanan KDV hesabının 
kalanı 36.000 YTL ve Devreden KDV hesabının kala-
nı 6000 YTL’dir. 

Buna göre, ay sonunda yapılacak kayıtta aşağıda-
ki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) İndirilecek KDV hesabı borçlu 32.000 YTL 

B) İndirilecek KDV hesabı alacaklı 26.000 YTL 

C) Hesaplanan KDV hesabı borçlu 30.000 YTL 

D) Devreden KDV hesabı alacaklı 4000 YTL 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı    
2000 YTL 
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23. İhraç edilmek üzere bir yurt içi firmaya kredili ola-
rak satılan malların ihracatının gerçekleşmemesi 
hâlinde, mal satışını yapan işletmenin yapması 
gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin 
kullanımı doğrudur? 

A) Alıcılar hesabı alacaklı 

B) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 

C) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 

D) İndirilecek KDV hesabı borçlu 

E) Devreden KDV hesabı borçlu 

 

 

 

 

 

 

 

24. VE 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYANIZ. 

İşletme, 240.000 YTL sermaye ile kurulan T AŞ’nin 
sermayesinin 60.000 YTL’lik kısmını taahhüt etmiş ve 
taahhüdünü yerine getirmiştir. T AŞ ilk yıl 30.000 YTL 
kâr elde etmiş ve bu kârın % 60’ını dağıtmış, izleyen 
yılda ise 10.000 YTL zarar etmiştir. İşletme, iştirakle-
rini öz kaynak yöntemi ile değerlemektedir. 

 

 

 

 

 

24. Buna göre, işletmenin kâr payını tahsil ettiğinde 
yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı doğrudur? 

A) İştirakler hesabı alacaklı 

B) İştiraklerden Alacaklar hesabı alacaklı 

C) İştiraklerden Temettü Gelirleri hesabı borçlu 

D) İştiraklere Sermaye Taahhütleri hesabı alacaklı 

E) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabı borçlu 

 

 

25. İkinci yılın sonu itibariyle işletmenin T AŞ’deki 
iştirakinin tutarı kaç YTL’dir? 

A) 60.000  B) 60.500 C) 68.000 

 D) 75.500 E) 78.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi 
üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken ka-
yıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı 
doğrudur? 

A) Diğer Stoklar hesabı alacaklı 

B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlu 

C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma hesabı 
alacaklı 

D) İlk Madde ve Malzeme hesabı borçlu 

E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı 
borçlu 
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27. VE 28. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

İşletmede 30.000 YTL tutarındaki ticari mal için % 20 
oranında karşılık ayrılmıştır. İşletme stok hareketlerini 
sürekli envanter yöntemi ile izlemekte olup söz konu-
su malların % 20’si çek karşılığında 3000 YTL’ye sa-
tılmıştır. (KDV % 18 olarak alınacaktır.) 

 

 

 

 

 

27. Buna göre, satış kaydında aşağıdaki hesaplardan 
hangisinin kullanımı yanlıştır?  

A) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu    
2460 YTL 

B) Alınan Çekler hesabı borçlu 3540 YTL 

C) Diğer Stoklar hesabı alacaklı 6000 YTL 

D) Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 540 YTL 

E) Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 3000 YTL 

 

 

 

 

 

 

 

28. İşletmenin bu satış nedeniyle elde ettiği kâr ya da 
zarar tutarı kaç YTL’dir? 

A) 200 YTL kâr  B) 540 YTL kâr  

C) 600 YTL zarar D) 1800 YTL zarar 

 E) 3000 YTL zarar 

 

 

 

 

 

 

29. VE 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

  
   A İŞLETMESİ  (BİN YTL) 
   31.12.2007 tarihli 
VARLIKLAR         BİLANÇO     KAYNAKLAR 
DÖNEN VARLIKLAR        ? KISA VADELİ   
  YABANCI KAYNAKLAR      ? 
Hazır Değerler         300  
Menkul Kıymetler     250 UZUN VADELİ      
Ticari Alacaklar            ? YABANCI KAYNAKLAR   500 
DURAN VARLIKLAR         ? ÖZ KAYNAKLAR      1500 

 

 

 

 

 

 

 

29. A işletmesinin Finansman Oranı 1 olduğuna göre, 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarının tutarı kaç bin 
YTL’dir? 

A) 500 B) 1000 C) 1500 D) 2000 E) 2500 

 

 

 

 

 

 

 

30. A işletmesinin Asit-Test Oranı 1,5 olduğuna göre, 
Ticari Alacaklarının tutarı kaç bin YTL’dir? 

A) 550 B) 950 C) 1000 D) 1300 E) 1500 
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31. – 33. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 
     E İŞLETMESİ                         (BİN YTL) 
    31.12.2007 tarihli 
VARLIKLAR         BİLANÇO       KAYNAKLAR 
DÖNEN VARLIKLAR    4200 KISA VADELİ   
  YABANCI KAYNAKLAR    2400 
Hazır Değerler         300  
Ticari Alacaklar         1200 UZUN VADELİ      
Stoklar *      2700 YABANCI KAYNAKLAR   900 
DURAN VARLIKLAR 1800 ÖZ KAYNAKLAR      2700 

 

 * Dönem başı stok tutarı 1.800.000 YTL’dir. 

 

    E İşletmesi  
      2007 yılı  

  Gelir Tablosu (BİN YTL) 
 Brüt Satışlar 6000 

  Satış İndirimleri     --- 
  Net Satışlar 6000 
  Satışların Maliyeti  4050 
  Brüt Satış Kârı 1950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Bu bilgilere göre, işletmede ortalama tahsilat sü-
resi kaç gündür? 

A) 24 B) 48 C) 56 D) 64 E) 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Bu bilgilere göre, işletmenin Dönen Varlık Devir 
Hızı kaçtır? 

A) 0,30 B) 0,46 C) 0,66 D) 1,42 E) 2,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Bu bilgilere göre, işletme stoklarını kaç günde 
devretmektedir? 

A) 80 B) 100 C) 160 D) 200 E) 240 
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34. Aşağıdakilerden hangisi, Finansal Tabloların Su-
nuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı’nda 
(TMS 1) finansal tablolar arasında sayılmamıştır? 

A) Bilanço 

B) Fon akım tablosu 

C) Özkaynaklar değişim tablosu 

D) Nakit akış tablosu 

E) Açıklayıcı dipnotlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Banka Tekdüzen Hesap Planına göre, aşağıdaki-
lerden hangisinin bilançodaki gösterimi yanlıştır? 

A) Krediler - Aktif B) Bağlı Değerler - Aktif 

C) Mevduatlar - Aktif D) Özkaynaklar - Pasif 

 E) Dönen Değerler - Aktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli grup-
lar arasında bir varlığın el değiştirmesi durumun-
da ortaya çıkması gereken tutara ne ad verilir? 

A) Emsal değer  B) Maliyet değeri 

C) Net değer  D) Net gerçekleşebilir değer 

 E) Gerçeğe uygun değer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. % 5 indirim uygulanan bir mal 437 YTL’ye satıl-
mışsa uygulanan indirim tutarı kaç YTL’dir? 

A) 33 B) 26 C) 23 D) 21 E) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

KPSS-AB-PS / 2008 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

  44 

38. Kilo maliyetleri sırasıyla 20 YTL, 25 YTL ve 35 YTL 
olan A, B ve C cins fasulyeler, aşağıdaki miktar-
lardan hangisiyle karıştırılırsa oluşan karışımın 
kilo maliyeti 27,5 YTL olur? 

      A            B            C      

A) 2,5 kg 7,5 kg 10 kg 

B) 7,5 kg 2,5 kg 10 kg 

C) 7,5 kg 7,5 kg 10 kg 

D) 10 kg 2,5 kg 7,5 kg 

E) 10 kg 7,5 kg 7,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Satış fiyatı üzerinden % 25 kâr edilmiş olan bir 
malın, maliyeti üzerinden % kaç kâr edilmiştir? 

A) 30 B) 33 C) 40 D) 45 E) 66 

 

 

 

 

 

 

40. 100.000 YTL’nin 6 aylık % 8 faiz oranı üzerinden 
kaç yıllık faiz tutarı 40.000 YTL’dir? 

A) 5 B) 4 C) 3,5 D) 2,5 E) 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 

 

 

 

 

 



KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 
LİSANS 

 
29 HAZİRAN 2008 

 

ALAN BİLGİSİ TESTİ 
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HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE
1.  E 
2.  C 
3.  B 
4.  E 
5.  C 

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

10.  B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.  E 
 

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

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

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

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

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

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


