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HUKUK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Hukuk Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Aşağıdakilerden hangisi, yasama organı tarafın-
dan yerine getirilen görevler arasında değildir?

A) Sıkıyönetim ilanı

B) Savaş ilanı

C) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak

D) Para basılmasına karar vermek

E) Özel af ilânında bulunmak

2. 

I. Anayasada yapılacak değişiklik önerilerini kabul 
etmek

II. Seçimlerin tekrarlanmasına yönelik karar almak

III. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının düşürülme-
sine karar vermek

IV. Bir bakanı veya başbakanı Yüce Divana sevk et-
meye karar vermek

V. Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen bir 
kanunu aynen kabul etmek

VI. Genel ve özel af ilânına karar vermek

Yukarıda gösterilen hâllerin hangisinde veya han-
gilerinde karar vermek için nitelikli bir çoğunluk 
aranmaktadır?

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

 D) III, V ve VI E) III, IV ve VI

3. Cumhurbaşkanının sorumluluklarını ifade eden 
bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı, vatana ihanet gerekçesiyle, 
meclis üye tam sayısının en az dörtte birinin 
yapacağı teklif üzerine, üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun vereceği kararla suçlandırılır.

B) Cumhurbaşkanı sadece siyasi sorumluğa sahiptir.

C) Cumhurbaşkanı, vatana ihanet gerekçesiyle 
meclis üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi 
üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün 
vereceği kararla suçlandırılır.

D) Cumhurbaşkanının önemli sorumlulukları yoktur.

E) Cumhurbaşkanı, vatana ihanet gerekçesiyle 
meclis üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi 
üzerine, üye tam sayısının en az üçte ikisinin 
vereceği kararla suçlandırılır.

4. İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Yalnızca hukuka aykırı işlemler geri alınabilir.

B) İdarece geri alınan işlem, yapıldığı andan itiba-
ren hükümsüz hâle gelir. 

C) Hiyerarşik üstün de astın işlemlerini geri alma 
yetkisi vardır. 

D) İdari işlemin geri alınabilmesi için ilgilinin iptal 
davası açma süresi içinde idareye başvurması 
zorunludur. 

E) İdare, yoklukla özürlü bir idari işlemi her zaman 
geri almaya yetkilidir. 
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5. Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılmasına başta 
yasama organı olmak üzere siyasal organlar 
karar verir.

B) Kamu hizmetlerinin doğrudan doğruya kamu 
kuruluşlarınca yürütülmesi zorunludur.

C) Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için 
tekel konusu olması gerekmez. 

D) Kamu hizmetlerinden yararlanma paralı olabile-
ceği gibi, parasız da olabilir.

E) Kamu hizmetlerinin mutlaka kamu hukuku kural-
larına göre yürütülmesi zorunlu değildir. 

6. İdare, kamulaştırma bedelini yüksek buluyorsa 
hangi süre içinde bedel indirimi davası açabilir? 

A) Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 30 
gün içinde 

B) Kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere 
verildiği tarihten itibaren 30 gün  içinde 

C) Kamulaştırma işleminin idari yargı yönünden 
kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde 

D) Kamulaştırma işleminin tebliğinden itibaren 60 
gün içinde 

E) Kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere 
verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde 

7. İdarenin yaptığı aşağıdaki sözleşmelerden hangisi 
idari sözleşme değildir? 

A) Kamu istikraz sözleşmeleri 

B) İdarenin ihtiyaç duyduğu araç gereçleri satın 
almak için yaptığı sözleşmeler 

C) İşçi sayılmayan kamu görevlileri ile yapılan 
hizmet sözleşmeleri 

D) Bir kamu hizmetinin müşterek emanet yöntemi 
ile görülmesini öngören sözleşmeler 

E) Yer altı ve yer üstü servetlerin işletilmesine 
ilişkin sözleşmeler 

8. İYUK’un 28. maddesinde; “Danıştay, bölge idare mah-
kemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yü-
rütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına 
göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur.” denilmektedir. 

Bu  süre kararın idareye tebliğinden başlayarak 
kaç günü geçemez?

A) Otuz gün 

B) On beş gün 

C) Kırk beş gün 

D) Yedi gün

E) On gün

9. Aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinin hangisi-
nin uygulanmasında bir zarar ortaya çıkarsa cezai 
sorumluluk olmadığı halde hukuki sorumluluk 
kural olarak ortaya çıkmaktadır?

A) Meşru savunma

B) Zaruret hali

C) Hakkın kullanılması

D) İlgilinin rızası

E) Amirin emrini ifa
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10. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurların-
dan biri değildir?

A) İhmali hareket

B) İcrai hareket

C) Netice

D) Nedensellik bağı

E) Taksir

11. Ceza Muhakemesinde suç haberinin alınmasından 
iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye ne ad 
verilmektedir?

A) Soruşturma evresi

B) Kovuşturma evresi

C) İnfaz evresi

D) Yargılama evresi

E) Sovuşturma evresi

12. 
I. Şüpheli çocuk ise

II. Şüpheli sağır ve dilsiz ise

III. Şüphelinin kasten adam öldürme suçundan ko-
vuşturması yapılıyorsa

IV. Şüphelinin gözaltna alınmasına karar verilmişse

Yukarıdaki öncüllerde verilen durumların hangi-
sinde/hangilerinde kişiye müdafi atanması için 
kişinin iradesine bakılmaktadır?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

13. Hakimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Hakim somut uyuşmazlıkla ilgili yazılı kaynaklar-
da hüküm varsa hukuk yaratamaz.

B) Hakim somut uyuşmazlıkla ilgili yazısız kaynak-
larda hüküm varsa hukuk yaratamaz.

C) Hakim kural içi boşluk halinde hukuk yaratamaz.

D) Hakim hukuk yaratırken kıyas yoluna başvurabi-
lir.

E) Hakim hukuk yaratırken takdir yetkisini kullana-
bilir.

14. Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış 
bir ifadedir?

A) Gaiplik kararı ancak mahkeme tarafından alına-
bilir.

B) Gaiplik kişiliği sona erdiren adi bir karinedir.

C) Gaibin evliliği kendiliğinden sona ermez.

D) Yüz yaşını dolduran ve uzun zamandır haber 
alınamayan kişinin gaipliğini talep edebilmek için 
kanunda öngörülen beş yıllık süreyi beklemeye 
gerek yoktur.

E) Gaiplik kararı halinde tereke mirasçılara teminat 
karşılığı intikal eder.

15. Aşağıdakilerden hangisi mutlak boşanma sebebi 
değildir?

A) Zina

B) Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış

C) Eşin haysiyetsiz hayat sürmesi

D) Terk

E) Şiddetli geçimsizlik
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16. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü zümre mirasçı-
sıdır?

A) Kardeş

B) Torun

C) Kardeş çocuğu

D) Büyük anne

E) Evlatlık

17. Yasal önalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kurucu yenilik doğuran bir haktır.

B) Paydaşlardan birine yapılan satışta yasal önalım 
hakkı kullanılamaz.

C) Yasal önalım hakkının yeni paydaşlara ileri sürü-
lebilmesi tapuda şerh verilmelerine bağlıdır.

D) Yalnızca tek bir satışta yasal önalım hakkından 
yazılı sözleşme ile feragat etmek sonraki satış-
larda feragat edildiği anlamına gelmez.

E) Yasal önalım hakkı satışın paydaşa bildirimin-
den itibaren 3 ay içinde ve her halde satıştan 
itibaren 2 yıllık hak düşürücü süre içinde kullanıl-
malıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi öneri ile ilgili yanlış bir 
ifadedir?

A) Öneri tek taraflı bir irade açıklamasıdır.

B) Alelade bir haktır.

C) Ismarlanmamış şeyin gönderilmesi öneri sayıl-
maz.

D) Katalog veya fiyat listesinin gönderilmesi aksi 
açıkça anlaşılmadıkça öneri sayılmaz.

E) Öneren önerisini süreyle sınırlandırabilir.

19. A, B’ye bir telefon satmıştır. Ancak telefonu teslim 
etmeden önce B’ye telefon yerine elindeki saati 
vermeyi teklif etmiş ve B’de bunu kabul etmişse 
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) İfa yerine geçen edim

B) İfa amacıyla(uğruna) edim

C) Seçimlik borç

D) Aluid

E) Seçimlik yetki

20. A saatini B’ye 31.01.2013 tarihinde satmış ancak üç 
ay sonra teslimi konusunda anlaşmışlardır.

Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisi borcun 
ifa zamanıdır?

A) 29.04.2013

B) 30.04.2013

C) 01.05.2014

D) 02.05.2014

E) Vade ancak taraflarca değiştirilmesi halinde 
geçerli olacaktır.

21. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanununda 
borcu sona erdiren sebepler arasında sayılmamış-
tır?

A) İbra

B) İfa

C) Aşırı ifa güçsüzlüğü

D) Takas

E) Temerrüt



5 Diğer sayfaya geçiniz.

2014 - KPSS / AB 000000001

22.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanma-
sında aşağıda sistemlerden hangisi benimsenmiş-
tir?

A) Modern Sistem 

B) Karma Sistem

C) Subjektif Sistem

D) Objektif Sistem

E) Ticari İş Sistemi

23. 

I. Ticaret unvanının ticari işletmeden ayrı olarak 
devri mümkündür. 

II. Aksi kararlaştırılmadıkça ticaret unvanı devrin 
kapsamı içerisindedir.

III. Devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itiba-
ren 10 gün içinde ticaret siciline tescil edilmesi 
gerekir. 

IV. Ticari işletmenin devri sözleşmesi yazılı şekilde 
yapılmalıdır. 

Ticari işletmenin devriyle ilgili yukarıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A)  Yalnız I B)  I ve II C)  I ve III

D)  II ve III E)  III ve IV

24. Şirketler hukukuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Adi şirketler en az iki gerçek ya da tüzel kişiyle 
kurulmaktadır. 

B) Anonim şirketler ortaklarına kar payı dağıtmak 
amacıyla kurulur.

C) Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık alanın-
da faaliyette bulunamaz.  

D) Kolektif şirket ortakları şirket borçlarından ko-
manditer ortak gibi sorumludur.

E) Tek bir komanditer ortağın ölümü komandit 
şirkette tür değişimine neden olur.

25. Anonim şirket yönetim kuruluyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ancak tam ehliyetli gerçek kişiler yönetim kurulu 
üyesi olabilir.

B) Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri bakı-
mından sınırlama yoktur. 

C) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri genel 
kurul tarafından seçilir.

D) Devlet memurları ve aynı şirkette denetçi olanlar 
yönetim kurulu üyesi olamaz.

E) Küçükler ve kısıtlıların yönetim kurulu üyesi 
olması mümkün değildir. 
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26. Poliçede kabulle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Muhatap poliçeyi kabul ettiğinde asıl borçlu 
sıfatına sahip olur.

B) Muhatap poliçeyi kabul etmediği takdirde keşi-
deci asıl borçlu olur.

C) Muhatabın kısmi kabulünü, lehtar kabul etmek 
zorundadır. 

D) Kabul beyanı kambiyo senetleri arasında yalnız-
ca poliçede vardır. 

E) Alonja yapılan kabul batılken kısmi kabul yapıl-
ması mümkündür.

27. Aşağıdakilerden hangisi icra dairesinin (müdürü-
nün) olumlu yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Dosya ve tutanak düzenlemek

B) Yapılan ödemeleri kabul etmek

C) Para ve değerli eşyaların tevdii

D) Dairesince görülen takipte ihaleye katılmak

E) Ulusal yargı ağı bilişim sitemini (UYAP) kullan-
mak

28. Genel haciz yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alacak bir senede bağlanmışsa, senedin aslının 
takip talebi ile birlikte icra dairesine verilmesi 
zorunludur.

B) Borçlunun 7 gün içinde ödeme emrine itiraz 
etmesi ile icra takibi kendiliğinden durur.

C) İmzaya itiraz edilmesi halinde, alacaklı icra 
mahkemesinden itirazın geçici kaldırılmasını 
isteyebilir.

D) İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, icra 
mahkemesinin bu kararının kendisine tefhim 
ve tebliğinden itibaren 7 gün içinde borçtan 
kurtulma davası açabilir.

E) Borçtan kurtulma davasında genel mahkemeler 
görevlidir.

29. Borçlunun takip konusu alacağın borçlusu olma-
dığının tespiti için açacağı dava aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Borçtan kurtulma davası

B) İtirazın iptali davası

C) Menfi tespit davası

D) İstirdat davası

E) İtirazın kesin kaldırılması

30. Aşağıdakilerden hangisi ikinci alacaklılar toplantı-
sının görevlerinden biri değildir?

A) Bazı masa mallarının pazarlık usulü ile satılma-
sına karar vermek

B) Müflis adına gelen mektupları açmak

C) Belli bir miktarın üzerindeki alacaklarda iflas 
idaresine sulh ve tahkime gitme yetkisi vermek

D) Müflisin iflas içi konkordato teklifini görüşmek 

E) İflasın açılması ile duran hukuk davalarına 
devam edilip edilmeyeceğine karar vermek

HUKUK TESTİ BİTTİ.

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

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ve Yeni Key-
nesyen okulun ortak özelliklerinden biridir?

A) Para kısa dönemde yansızdır.

B) Ücret ve fiyatlar yapışkandır.

C) Rasyonel beklentiler teorisi geçerlidir.

D) Duruma göre politika izlenmelidir.

E) İlan edilen politikalar etkisizdir.

2. Toplam fayda fonksiyonu U = (A + 2) (2B + 6) olan 
bir tüketici için marjinal ikame oranı (MRS

A,B
) 2 ise 

B malından 5 birim tüketiliyorsa A malından kaç 
birim tüketilmelidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 10

3. Telafi edilmiş talep eğrisiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

A) Malın talebi tüketici geliri ve malların fiyatlarına 
bağlıdır.

B) Fayda maksimizasyonu temel hedeftir.

C) Sadece normal mallar için negatif eğimlidir.

D) Tüketicinin geliri etkileyici bir değişken olarak 
dikkate alınmamıştır.

E) Sadece gelir etkisini yansıtan bir talep eğrisidir.

4. Arz ve talepte meydana gelen değişmelerin denge 
miktarına olan etkisi aşağıdakilerden hangisinde 
belirsizdir?

A) Arz sabitken talebin artması

B) Talebin ve arzın eşanlı artması

C) Talebin artması ve arzın düşmesi

D) Talebin ve arzın aynı oranda azalması

E) Talep sabitken arzın azalması

5. Devletin piyasaya müdahale etmesi sonucu mal, 
hizmet ve üretim faktörleri için belirlediği mini-
mum fiyata ne ad verilir?

A) Tavan fiyat

B) Taban fiyat

C) Mutlak fiyat

D) Göreceli fiyat

E) Nispi fiyat

6. A malı miktarı yatay eksende B malı miktarının 
dikey eksende yer aldığı bir durumda, gelir- tü-
ketim eğrisi pozitif eğimli ve dikey eksene doğru 
bükülüyorsa, a malına ait talebin gelir esnekliği 
değeri kaç olur?

A) -3 B) -2 C) 0 D) 0,9 E) 1,5
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7. Rekabetçi firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu 
Q =  40 L şeklindedir.

Kısa dönemde sermaye kullanımı sıfır iken 
emeğin fiyatı 120 ise ortalama değişken maliyet 
aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) 0 B) 1  C) 3 D) 
Q
3

 E) 
Q
3

8. Monopolcünün tüketici rantının tümünü ele 
geçirdiği fiyat farklılaştırması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tam fiyat farklılıştırması

B) İkinci derece fiyat farklılaştırması

C) Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

D) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması

E) Mark up fiyatlandırması

9. Piyasaya yeni firmaların girmesi sonucu, tekelci 
rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın 
talep eğrisi ve piyasa talep eğrisi nasıl değişir?

    Firma talep eğrisi        Piyasa talep eğrisi

A) Sola kayar  Yatıklaşır

B) Sağa kayar  Dikleşir

C) Yatıklaşır  Sola kayar

D) Dikleşir   Sağa kayar

E) Sola kayar  Değişmez

10. Rekabetçi bir firma için kâr maksimizasyonunun 
sağlandığı noktada Lerner endeksinin değeri kaç 
olur?

A) 0 B) ∞ C) 1 D) 2 E) 5

11. Bir firmanın fiyatını yükseltmesi durumunda 
rakip firmaların fiyatlarını yükseltmeyeceği fakat 
fiyatlarını düşürmesi durumunda rakiplerin piyasa 
payını kaptırmamak için fiyatlarını düşüreceğini 
ileriye süren oligopol modeli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Cournot Modeli

B) Bertrand Modeli

C) Edgeworth Modeli

D) Stackelberg Modeli

E) Sweezy Modeli

12. Dış alemden gelen faktör gelirlerinin dış aleme 
giden faktör gelirlerinden küçük olduğu durumda 
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) GSYİH belirsizdir.

B) GSMH belirsizdir.

C) GSMH = GSYİH

D) GSMH > GSYİH

E) GSMH < GSYİH



9 Diğer sayfaya geçiniz.

2014 - KPSS / AB 000000001

13. 
I. Tüketim fonksiyonu

II. Yatırım fonksiyonu

III. İhracat fonksiyonu

Hane halkı tasarruflarında meydana gelen bir 
değişme yukarıdakilerden hangisinde kayma 
yaratır?

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

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

14. Kamu harcamalarının özel kesim yatırımlarını 
tamamlayıcı nitelikte olması, özel sektörün verim-
liliğinde artış meydana getirmesi aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir?

A) Hızlandıran etkisi

B) Crowding-out etkisi

C) Crowding-in etkisi

D) Yayılma etkisi

E) Verimlilik etkisi

15. Devlet harcamaları ve dış ticaretin ihlâl edildiği bir 
ekonomide, çeşitli gelir düzeylerine karşılık gelen 
tüketim harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Millî Gelir    Tüketim Harcamaları  

100 100

110 108

120 116

130 124

Bu verilere göre çarpan kaçtır?

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

16. Cari fiyatlarla bulunmuş GSMH rakamlarının fiyat 
değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilen 
reel GSMH nasıl hesaplanır?

A) Nominal GSMH × Fiyat endeksi

B) (Nominal GSMH / Fiyat endeksi) × 100

C) (Fiyat endeksi / Nominal GSMH) × 100

D) Nominal GSMH + Fiyat endeksi

E) (Nominal GSMH − Fiyat endeksi) × 100

17. Mal piyasası dengesini veren IS eğrisinin sağında-
ki bir nokta ekonominin hangi durumda olduğunu 
gösterir?

A) Denge faiz oranında mal piyasası dengesi

B) Denge faiz oranında mal piyasasında talep 
fazlasını

C) Denge faiz oranında mal piyasasında arz fazla-
sını

D) Denge faiz oranında para piyasasında talep 
fazlasını

E) Denge faiz oranında para piyasasında arz 
fazlasını

18. Para talebi M
d
 = 1500 − 1500 r + Y olan bir eko-

nomide millî gelir 750 birim, Merkez Bankasının 
belirlediği para arzıda 1500 birim ise denge faiz 
oranı % kaçtır?

A) %2       B) %5        C) %10        D)%50        E) %70
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19. Likidite tuzağında para arzında meydana gelen 
bir artış sonucu tahvil talebi ve faiz oranı nasıl 
değişir?

      Faiz Oranı           Tahvil talebi

A) Artar  Azalır

B) Değişmez Değişmez

C) Azalır  Artar

D) Değişmez Artar

E) Azalır  Değişmez

20. 
I. Mübadele aracı olma

II. Hesap birimi olma

III. Değer saklama aracı olma

Kronik enflasyona sahip olan bir ülkede yukarıda-
ki paranın işlemlerinden hangisi önemini kaybe-
der?

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

 D) I ve II E) II ve III

21. Yüksek enflasyon oranlarını düşürmek için uy-
gulanan sıkı para ve maliye politikasının toplam 
talebi düşürerek toplam üretimi ve dolayısıyla da 
istihdamı azaltmasına yani enflasyonu düşürme-
nin ortaya çıkardığı istihdam maliyetine ne ad 
verilir?

A) Özveri Rasyosu

B) Anons Etkisi

C) Politika Etkinsizliği

D) Politika Karması

E) Memnuniyetsizlik Endeksi

22. E. Helpman'a ait olan Monopolcü Rekabet Teorisi 
aşağıdakilerden hangisinin nedenini açıklamaya 
çalışır?

A) İçsel ölçek ekonomileri

B) Dışsal ölçek ekonomileri

C) Endüstri dışı ticaret

D) Endüstri içi ticaret

E) Karşılaştırmalı üstünlüğün kaynağı

23. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birleşme 
türlerinden biri olan ekonomik birlik ile ilgili yanlış 
bir ifadedir?

A) Birleşmenin son aşamasıdır.

B) Birlik içerisinde uyumlaştırılacak politikalar 
yalnızca mal ve faktör piyasalarındaki gümrük 
engellerinin kaldırılması veya sermaye ve emek 
dolaşımının serbestleşmesiyle gerçekleşir.

C) Bu aşamada ülkeler para ve maliye politikaları-
nıda ortaklaştırırlar.

D) Ekonomik bağımsızlık büyük ölçüde kaldırılarak 
bunun yerini birliğin oluşturduğu bir organın 
alması amaçlanır.

E) Ekonomik birlik, birleşme türleri arasında en 
geniş kapsamlısıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin 
işleyişi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Ödemeler dengesi belli bir süre içinde gerçek-
leştirilen ekonomik faaliyetleri içerdiğinden stok 
değil akım bir kavramdır.

B) Ödemeler dengesinde çift kayıt esası vardır.

C) Cari işlemler, Sermaye ve Finans hesapları 
otonom işlemlerdir.

D) Cari işlemler hesabında işlemler; döviz ve altın re-
zervini artıran faaliyetler Alacak hesabına (+), dö-
viz ve altın rezervlerini azaltan faaliyetler ise borçlu 
hesaba (-) olarak kaydedilmesiyle gerçekleşir.

E) Sermaye ve Finans hesabında ülkenin varlıkla-
rını artıran işlemler Alacaklı hesaba (+) olarak, 
ülkenin yükümlülüklerini artıran faaliyetler Borçlu 
hesaba (-) olarak kaydedilir.
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25. Aşağıdakilerden hangisi Harris - Torado tezinin 
açıklamasıdır?

A) Kentsel ve kırsal sektörlerdeki ücret farkı kırdan 
kente göçü teşvik eder ve bu durum kentsel 
işsizlik yaratır.

B) Dünyanın Kuzey Yarım Küresi'nde yer alan zen-
gin ülkeler ile Güney Yarım Küre'sinde yer alan 
fakir ülkelerin birbiriyle ticareti zengin ülkelerin 
lehine olmaktadır.

C) Modelde az gelişmiş ülke ekonomisi "Geçimlik 
kesim" ile "Modern kesim" olarak ikiye ayrılır.

D) Az gelişmişlik, kişilerin kişilik özelliklerinin veya 
öğrenilmiş davranış kalıplarının sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır.

E) Tarım ve sanayi sektörleri arasında tamamlayıcı-
lık söz konusudur.

26. Nüfus artışı ve kişi başına gelir düzeyi arasındaki 
karşılıklı ilişkilerin incelendiği bu teoriye göre 
yoksul ülkelerdeki kişi başına gelir artışının bir 
engele takılıp geri döneceğini ifade eden düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lewis              B) Gerschenkron              C) Nelson

 D) Lassale E) Malthus

27. Leontief tipi üretim fonksiyonu aşağıdaki büyüme 
modellerinin hangisinde geçerlidir?

A) Harrod-Domar büyüme modeli

B) Neoklasik büyüme modeli

C) Solow büyüme modeli

D) Swan büyüme modeli

E) İçsel büyüme modeli

28. 1930'lu yıllar devlet bankacılığının gelişme dönemidir. 
Dönemde T.C. Merkez Bankası'nın yan sıra birçok 
banka faaliyete geçmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dönemde 
faaliyete geçen bankalardan biri değildir?

A) Etibank

B) Sümerbank

C) Ziraat Bankası

D) İller Bankası

E) Halk Bankası

29. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılı istikrar progra-
mının nihai hedefleri arasında yer almaz?

A) Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek

B) Reel faizlerin bir bant çerçevesinde artırılması

C) Ekonomik büyümenin hızla gerçekleştirilmesi

D) Yapısal reformların hızla gereçekleştirilmesi

E) Hedeflenen özelliştirme uygulamalarının gerçek-
leştirilmesi

30. Türkiye'de 2005-2013 döneminde istihdam oranı 
aşağıdaki aralıkların hangisinde gerçeklişmiştir?

A) % 9 - % 15

B) % 30 - % 42

C) % 41 - % 45

D) % 45 - % 50

E) % 50 - % 60

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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İŞLETME

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının İşletme Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. İşletmeye yatırılan sermayenin verimliliğinin ölçü-
tü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterlilik

B) Etkililik

C) Verimlilik

D) İktisadilik

E) Kârlılık

2. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (K.O.B.İ) 
avantajları arasında yer almayan aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kullanım kolaylığı

B) Düşük maliyetler

C) Karşılanmamış taleplere hizmet

D) Kısıtlı finansman

E) Esneklik

3. Belli bir zaman diliminde mevcut iş gücünün tam 
istihdamı ve iş araçlarının tam kullanıldığı koşul-
lardaki üretim düzeyine ne ad verilir?

A) Çalışma derecesi

B) Kapasite

C) Eş maliyet

D) Hacim

E) Büyüklük

4. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemenin ilkeleri 
arasında yer almaz?

A) İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi

B) Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi

C) Gizliliğin olması

D) Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması

E) Eşit işe eşit ücret verilmesi

5. Organizasyonun değişimini ve çevre koşullarına 
uyumunun incelendiği yönetim yaklaşımı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Klasik yaklaşım

B) Neo-klasik yaklaşım

C) Bilimsel yaklaşım

D) Adaptasyon yaklaşımı

E) Sistem yaklaşımı

6. İşletmelerde monotonluğu önlemek, personele 
bilgi ve beceri kazandırmak, yorgunluğu azaltmak 
amaçlı çalışan görev yerinin değiştirillmesine ne 
ad verilir?

A) Rotasyon

B) İş genişletme 

C) İş zenginleştirme

D) Esnek zaman uygulamaları

E) İş basitleştirme
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7. Aşağıdakilerden hangisi değerleyicinin değerle-
nen personelin üstün bir niteliğine bakarak ,öteki 
niteliklerinin de iyi, mükemmel olduğunu düşünüp 
yaptığı yanlış değerlendirmelerdir?

A) Peşin hükümlülük

B) Kontrast hataları

C) Halo etkisi

D) Merkezi eğilim hatası

E) Müsamaha ve katılık

8. Organizasyonda, bir yöneticinin kontrol edebile-
ceği kadar kişiden sorumlu olmasına ne denir?

A) Yönetim birliği

B) Kumanda birliği

C) Hiyerarşi ilkesi

D) Amaç birliği

E) Kontrol alanı

9. Organizasyonlarda bölümlere ayırmada göz 
önünde tutulacak unsurlar arasında yer almayan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giderlerin azaltılması

B) Farklılıkların bir araya getirilmesi

C) Uzmanlaşmadan yararlanılması

D) Denetimin kolaylaştırılması

E) Koordinasyonun kolaylaştırılması 

10. Personeli zaman ve hareket etüdü konusunda 
eğitip, iş tasarımlarını kendilerinin yapılmasını 
hedefleyen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7-S Modeli

B) İş zenginleştirme

C) Kalite çemberleri

D) Öğrenen bürokrasiler

E) İşin nitelikleri modeli

11. Aşağıdakilerden hangisi, insan kaynakları yöneti-
minin ilkeleri arasında yer almaz?

A) Halef yetiştirme ilkesi

B) Eşitlik ilkesi

C) Yetki devri ilkesi

D) Kariyer ilkesi

E) Liyakat veya yeterlilik ilkesi 

12. Aşağıdakilerden hangisi, kapasite seçimini etkile-
yen faktörler arasında yer almaz?

A) Maliyetler

B) Talep

C) Finansal kaynaklar

D) Fabrika yeri

E) Devlet politikaları



14 Diğer sayfaya geçiniz.

2014 - KPSS / AB 000000001

13. Aşağıdakilerden hangisi, kapasite planlamasına 
belirsizlik getiren nedenler arasında yer almaz?

A) Talep

B) Arıza

C) İşçi verimliliği

D) Denetim

E) Iskarta      

14. Elektronik kumanda ile önceden teyp ve diske 
kaydedilmiş programlar yardımıyla üretimin yapıl-
dığı tezgahlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nümerik kontrollü tezgahlar

B) Bilgisayar destekli tasarım

C) Robotlar

D) Grup teknolojisi

E) Bilgisayar destekli imalat   

15. Bir ayakkabı fabrikasının çalışan sayısı 500, 
günlük çalışma saati 8 ve kapasitesi 8000 birimdir. 
Hammadde temininde yaşanan sorunlar, kesinti-
ler, arızalar sonucu kapasite 5.000 birime dönüş-
müştür. Buna göre, ayakkabı fabrikasının kapasite 
kullanım oranı aşağıdakilerden hangisidir?    

A) %62

B) %62.5

C) %65

D) %56

E) %56.5

16. 6 iş merkezi olan bir tesiste kaç farklı yerleşim 
mümkündür?

A) 720 B) 6 C) 36 D) 120 E) 60

17. Sınırlı sayıdaki oranların, olayların büyük çoğun-
luğunun sebebi olduğuna dayanan kalite geliştir-
me aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebep-sonuç diyagramı

B) Kayıt formu

C) Pareto diyagramı

D) Serpme diyagramı

E) Süreç (akış) şeması

18. Teknik bilgi veya deneyimi olan işletmenin, faali-
yet konusu aynı olduğu halde bilgi ve deneyimi-
nin yetersizliğini gidermek maksatlı, sahip olunan 
bilgiyi kullanma hakkı veren iş birliği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Lisans anlaşmaları

B) Know-how anlaşmaları

C) Taşeronluk anlaşmaları

D) Sözleşmeli üretim

E) Franchising
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19. Aşağıdakilerden hangisi, ortak girişimin özellikleri 
arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş birliği yapan işletmeler, yeni kurulan girişim-
de hissedar olarak belirli sermaye paylarına 
sahiptir.

B) İş  gerçekleştikten,  sonra, varlık nedeni ortadan 
kalktığı  için ortak girişim tam tasfiyeye tabi 
tutulur.

C) Ortak girişimin amacı, genellikle, ana işletme-
lerin tek başlarına yapmakta zorlanabilecekleri 
veya gerçekleştiremeyecekleri projeler ve işlerin 
yapılmasıdır

D) Hisse temelli iş birliği türlerindendir.

E) İş birliğindeki ana işletmeler,mevcut faaliyet-
lerine   kendi kimlikleri ve varlıkları ile devam 
ederler.

20. Kimliği belirli bir kaynak tarafından mesajların  
gönderildiği, bir örgüt, mal, hizmet ya da fikir hak-
kında belirli bir ücret ödenerek gerçekleştirilen ve 
kişisel olmayan iletişim biçimine ne ad verilir?

A) Reklam

B) Duyurum

C) Satış tutundurma

D) Halkla ilşkiler

E) Kişisel satış

21. İşletmelerde depolamayı gerekli kılan nedenler 
arasında yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Taşımada ekonomikliği sağlama

B) Ürün olgunlaştırma ve kalite artışını bekleme

C) Az çeşitte ürün bulundurma

D) Kimi ürünlerin taşınmasında uygun iklim koşulla-
rına gerek duyulmasıdır.

E) Miktar indirimlerinden yararlanma 

22. Aşağıdakilerden hangisi,dağıtım kanalının seçimi-
ni etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Pazar ve tüketici özellikleri

B) Üreticinin özellikleri

C) Çevresel faktörler

D) Tedarikçinin özellikleri

E) Ürünün özellikleri

23. Satış tutundurma faaliyetleri arasında yer alma-
yan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para iadeleri

B) Yarışmalar

C) Fuarlar

D) Kuponlar

E) Reklam

24. Firmanın kendi başına, diğer firmalarla bir konsor-
siyum içinde, ev sahibi ülkenin bir özel işletmesi-
ni devleti olan sahibine devretmeden  önce, bütün 
bir üretim ya da hizmet tesisini faaliyete geçirmek 
için tasarım, yapım, donatım ve personel eğitimini 
taahhüt ettiği anlaşmalara ne ad verilir?

A) Lisans anlaşmaları

B) Franchising

C) Joint venture

D) Yönetim sözleşmesi

E) Anahtar teslim projeleri
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25. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye yapısı teorileri 
arasında yer almaz?

A) Modern yaklaşım

B) Net gelir yaklaşımı

C) Net faaliyet gelir yaklaşımı

D) Modigliani-Miller yaklaşımı

E) Geleneksel yaklaşım

26. Aşağıdakilerden hangisi, yıllık enflasyon faiz 
oranı %40 iken yılık %96 getiriye sahip mevduatın 
reel faiz oranıdır?

A) 15 B) 20 C) 32 D) 40 E) 45

27. A işletmesinin varlıklarının %30’u öz kaynaklarıy-
la finanse edilmektedir.İlgili piyasanın vergiden 
önceki yabancı kaynak maliyeti %30, kurumlar 
vergisi %40 ise, işletmenin vergiden sonraki borç 
maliyeti% kaçtır?

A) %10 B) %15 C) %18

 D) %20 E) %25 

28. Şirketlerin halka açılması veya hisse senetlerinin 
organize bir piyasada işlem görmesinin yararları 
arasında yer almaz?

A) Finansman sağlamak

B) Likiditeyi azaltmak

C) Vergi avantajı

D) İkincil halka arz olanağı

E) Kurumsallaşma

29. Bir menkul değerin pazar getiri oranı %24, risksiz 
faiz oranı %16, Betası 2 ise, beklenen getiri % kaç 
olacaktır?

A) % 16 B) % 26 C) % 28

 D) % 32 E) % 36

30. Bir projenin net bugünkü değeri 30.000 TL, bir 
yatırım projesinin toplam başlangıç yatırım tutarı 
60.000 TL ise bu projenin kârlılık endeksi kaç 
olur?

A) 0.05 B) 0.25 C) 0.50 D) 1 E) 2

İŞLETME TESTİ BİTTİ.

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

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Maliye Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. A. Wagner’in kamu harcamalarının artışına ilişkin 
görüşü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğ-
ru tanımlanmıştır?

A) Sosyal amaçlı kamusal hizmetlerdeki genişleme 
yanında sanayileşme de kamu harcamalarının 
artışına neden olmaktadır.

B) Savaş ve savunma harcamaları eksik tutuldu-
ğunda kamu harcamaları gerçek anlamda artış 
göstermemektedir.

C) Kamu harcamalarının artış nedenleri ülkenin 
gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık göster-
mektedir.

D) Sermaye sahiplerine yönelik kârlı kamu sipa-
rişlerinin artması ve biriktirilmiş özel servetlerin 
korunması amacıyla kamu harcamaları artmıştır.

E) Hükümetlerin oy maksimizasyonunu sağlamaya 
yönelik davranışları kamu harcamalarının artma-
sına neden olmaktadır.

2. Bir yıllık dönem itibarıyla bir ülke içerisinde üre-
tilen mal ve hizmetlerin üretiminden sağlanan ge-
lirin ne kadarının kamu giderlerini finanse etmek 
için kullanıldığını gösteren oran aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kamu harcamalarının gayrisafi milli hasılaya 
oranı

B) Kamu yatırımlarının safi milli hasılaya oranı

C) Kamu harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya 
oranı 

D) Kamu yatırımlarının gayrisafi milli hasılaya oranı

E) Özel harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya 
oranı

3. Sermaye teşkili için yapılan transfer harcamala-
rını diğer transfer harcamalarından ayıran temel 
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli gelire sonradan etki etmesi

B) Ekonomide daraltıcı bir etkiye yol açması 

C) Faydasının kısa dönemde tükenmesi

D) Karşılıklı olması 

E) Verimli olması

4. Vergi ve harç arasındaki temel farklılık aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) Harç gönüllülük esasına göre tahsil edilen bir 
kamu geliri iken, vergi cebri bir gelir kalemidir.

B) Harç ödemekten kaçınmak mümkün değilken, 
vergi ödemekten kaçınmak mümkündür.

C) Harç kişiye özel yararlanma karşılığında ödenir-
ken, vergide kişiye özel bir karşılık yoktur.

D) Harç büyük ölçüde yerel yönetim tarafından 
toplanırken, vergi merkezi devletin geliridir.

E) Harç olağanüstü kamu gelirleri arasında sayılır-
ken vergi olağan bir kamu geliridir.

5.  
I. Ayırma ilkesi

II. En az geçim indirimi

III. Artan oranlı tarife

IV. Vergi iadesi

Yukarıdakilerden hangileri vergilemede adaleti 
sağlamanın yolları arasında yer alır?

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

 D) II ve IV E) III ve IV
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6. Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi tahsil edildi-
ği kamu kuruluşunun bütçesinde muhasebeleşti-
rilir ve devlet bütçesi içinde yer almaz?

A) Değerlendirme resmi

B) Harcamalara katılma payı

C) Para ve vergi cezaları

D) Patrimuan gelirleri

E) Parafiskal gelirler

7. 

Matrah(TL) Oranlar(%)

1000 10

2000 20

3000 35

4000 50

Yukarıdaki vergi tarifesinin yükseklik farkı kaçtır?

A) 10

B) 20

C) 35

D) 40

E) 50

8. Aşağıdaki bütçeleme ilkelerinden hangisi tüm 
devlet gelirlerinin bir araya toplanıp birleştirilmesi 
ve devletin tüm masraflarına karşılık tutulması 
gerektiğine işaret eder?

A) Doğruluk ilkesi

B) Birlik ilkesi

C) Adem-i tahsis ilkesi

D) Gayrisafilik ilkesi

E) Açıklık ilkesi

9. Bütçedeki bilgilerin çarpıtılmadan kamuoyuna 
aktarılmasını gerektiren bütçeleme ilkesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Şeffaflık ilkesi

B) Subjektif doğruluk ilkesi

C) Objektif doğruluk ilkesi

D) Açıklık ilkesi

E) Doğruluk ilkesi

10. Aşağıdakilerden hangileri bütçenin temel unsurla-
rı arasında yer almaz?

A)  Tahmin  B)  Tahakkuk

C)  Tevzin D)  Tahdit

E)  Tasdik

11. Yıllık bütçe denkliğinde ısrar etmeyi yersiz bulup, 
konjonktürel dönemler itibarıyla denkliği savunan 
bütçeleme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik bütçe teorisi

B) Devri bütçe teorisi

C) Sıfır tabanlı bütçe teorisi

D) Analitik bütçe teorisi

E) Telafi edici bütçe teorisi

12. Maliye Bakanlığı yedek ödenekten yaptığı akta-
rımların tür tutar ve idareler itibariyle dağılımını 
mali yıl bitiminden itibaren kaç gün içinde ilan 
etmelidir?

A) 5 B) 7  C) 10 D)15  E) 30
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13. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlanma 
araçları arasında sayılamaz?

A) Hazine bonosu 

B) Müteahhit bonosu

C) Hazine kefaletini haiz bono

D) Bütçe emanetleri

E) Gelir ortaklığı senetleri

14. Aşağıdakilerden hangisi, devlet tahvillerini satın 
alanlara sağlanan ikinci derecedeki avantajlardan 
biri değildir?

A) Başa başın altında tahvil ihracı

B) İstenildiği an tahvilin paraya çevrilebilmesi

C) Tahvillerin vergi borçlarının ödemelerinde kulla-
nılması

D) Tahvillere haciz konamaması

E) Tahvillerin kamu ihalelerinde teminat olarak 
gösterilebilmesi

15. Finansmanının, alacaklı ülke içinde kullanılmak 
koşuluyla sağlandığı kredilere ne ad verilir?

A) Rachat kredileri

B) Satıcı kredileri

C) Proje kredileri

D) Orijinde bağlı krediler 

E) Program kredileri

16. Kamu borçlarının sürdürülebilir olduğunu göste-
ren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütçe açıkları / GSMH oranının zaman içinde 
büyümesi

B) Borç stoku / GSMH oranının zaman içinde 
büyümesi 

C) Kamu açıkları / GSYİH oranının zaman içinde 
büyümesi

D) Bütçe açıkları / GSYİH oranının sabit kalması

E) Borç stoku / GSMH oranının sabit kalması 

17. Klasik maliyecilerin devlet borçlanmasına ilişkin 
görüşleri ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden 
hangisi doğrudur?

A) Borçlanma olağan bir kamu geliridir.

B) Devlet borçlanması kaynakları verimsiz alanlar-
dan verimli alanlara çekmektedir.

C) Bütçe uyumsuzluklarını gidermek için borçlan-
maya başvurulabilecektir.

D) Borçlanma gelecekteki vergi gelirlerinin iskonto 
edilmiş şeklidir.

E) Borçlanma gelecek nesillerin yükünü bugünkü 
nesillere yüklemektedir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, devlet borcunu ortadan 
kaldıran veya azaltan işlemler arasında gösterile-
mez?

A) Borcun amortismanı

B) Rachat

C) Borcun itfası

D) Borcun reddi

E) Konsolidasyon
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19. Aşağıdakilerden hangisi toplam kamu gelirleri ile 
yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farkı 
ifade eder?

A) Birincil denge

B) İşlemsel açık

C) Kamu tasarrufu

D) Kamu açığı

E) Bütçe fazlası

20. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon karşıtı bir mali-
ye politikasının başarısını olumsuz yönde etkiler?

A) Gerekli maliye politikası önlemlerinin zamanında 
alınması

B) İktisadi hayata doğru teşhis konulması 

C) Alınacak önlemlerin büyüklüğünün doğru sap-
tanması

D) Fiyat artışlarının önlenmesi

E) Cari harcamaların yükseltilmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadele-
de politikalarının izlendiği dönemde tercih edilebi-
lecek bir politika uygulaması değildir?

A) Genişletici para ve maliye politikalarının birlikte 
kullanılması

B) Genişletici maliye politikasıyla daraltıcı para 
politikasının birlikte uygulanması

C) Para ve maliye politikalarının birbirini dengeleyi-
ci biçimde kullanılması

D) Sellektif maliye politikalarının kullanılması

E) Daraltıcı maliye politikasıyla genişletici para 
politikasının birlikte uygulanması

22. Durgunlukla mücadelede ne tür bir bütçe politika-
sı uygulanmalıdır?

A) Açık bütçe politikası

B) Fazla bütçe politikası

C) Denk bütçe politikası

D) Denk bütçe ve açık bütçe politikası

E) Denk bütçe ve fazla bütçe politikası

23. Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörler 
arasında sayılamaz?

A) Hanehalkı tasarrufları

B) Kendiliğinden oluşan bütçe açık ve fazlaları

C) Mal stoklarındaki değişimler

D) Artan oranlı tarife

E) Dolaylı vergiler

24. Likidite tuzağı durumunda gelir düzeyinin sadece 
maliye politikası yoluyla artırabilmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spekülasyon saikıyla para talebi faiz esnekliği-
nin sıfır olması

B) Spekülasyon saikıyla para talebi faiz esnekliği-
nin bir olması

C) Spekülasyon saikıyla para talebi faiz esnekliği-
nin sonsuz olması 

D) Spekülasyon saikıyla para talebi faiz esnekliği-
nin negatif olması

E) Spekülasyon saikıyla para talebi faiz esnekliği-
nin pozitif olması
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25. Tarh zaman aşım süresi, aşağıdaki vergilerden 
hangisinde 5 yılın üstüne çıkabilmektedir?

A) Motorlu taşıtlar vergisi

B) Kurumlar vergisi

C) Emlak vergisi

D) Katma değer vergisi

E) Gelir vergisi

26. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli 
kaynakları arasında yer almaz?

A) Kanun

B) Anayasa Mahkemesi Kararları

C) Bakanlar Kurulu Kararları

D) Mukteza

E) Uluslararası vergi anlaşmaları

27. 
I. İhtisasa dayanması

II. Ticari mahiyette olması

III. Süreklilik unsuru taşıması

IV. Kendi nam ve hesabına yapılması

Yukarıdakilerden hangileri serbest meslek faaliye-
tinin özellikleri arasında yer alır?

A) I ve II

B) I,III ve IV

C) II,III ve IV

D) III ve IV

E) Yalnız IV

28. Mükellef A, 2011 yılına ait kazancını 2012 yılında 
beyan etmemiştir. 

Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahsil zaman 
aşımına uğrar?

A) 31.12.2016

B) 31.12.2017

C) 31.12.2018 

D) 01.01.2017

E) 25.02.2018

29. Vergi mahkemesinin kurul halinde 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 İdare Mahkemesinde

D) 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde

E) 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde

30. Telif haklarının, üçüncü kişiler tarafından kiralan-
ması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakiler-
den hangisinin kapsamında yer alır?

A) Ticari kazanç

B) Menkul sermaye iradı

C) Diğer kazanç ve irat

D) Serbest meslek kazancı

E) Gayrimenkul sermaye iradı

MALİYE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Muhasebenin temel kavramlarından hangisi gizli 
yedek ve fazla karşılık ayrılmasına gerekçe oluş-
turabilir?

A) İhtiyatlık

B) Dönemsellik

C) Süreklilik

D) Tam Açıklama

E) Parayla Ölçülme

2. 

I. Emanet Mallar

II. Hisse Senedi İhracı

III. Senet İskontosu

IV. Teminat Mektubu Alınması

V. İpotekli Mallar

Yukarıdaki işlemlerden hangilerinde Nazım hesap 
kullanmaya gerek yoktur?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

3.- 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

PEGEM işletmesinin kasa hesabının borç kalanı 
560 TL, kasa mevcudu ise 620 TL'dir.  İzleyen gün 
kasadaki farkın müşteriden yapılan tahsilatın kayıtlara 
geçmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

3. Kasa farkının tespitinde yapılması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) ______________ /______________
KASA 60

SAYIM ve 
TESELLÜM 
NOKSANLIĞI 60

_______________ /_______________

B) ______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
NOKSANLIĞI 60

KASA 60
_______________ /_______________

C) ______________ /______________
KASA 60

SAYIM ve 
TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

_______________ /_______________

D) ______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

KASA 60
_______________ /_______________

E) ______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

DİĞER OLAĞAN DIŞI 
GELİR ve KÂRLAR 60

_______________ /_______________
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4. Yukarıdaki bilgilere göre kasa farkının nedeninin 
bulunamaması durumunda yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) _______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
NOKSANLIĞI 60

DİĞER OLAĞAN GİDER ve 
ZARARLAR 60

________________ /_______________

B) _______________ /______________
DİĞER OLAĞAN GELİR ve 
KÂRLAR 60

SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

________________ /_______________

C) _______________ /______________
ALICILAR 60

SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

________________ /_______________

D) _______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

DİĞER OLAĞAN GELİR ve 
KÂRLAR 60

E) _______________ /______________
SAYIM ve TESELLÜM 
FAZLALIĞI 60

KASA 60
________________ /_______________

5. GÜLNUR işletmesi 1 Ekim 2012 tarihinde bankaya 
$60.000 yatırmıştır. Yıl sonunda bankadan gelen de-
konttan hesapta $40.000 kaldığı ve hesaba $240 faiz 
işlediği belirlenmiştir. Hesabın açıldığı tarihte 
1$ = 1,8 TL iken yıl sonu kuru ise 2,2 TL'dir.

Bu bilgilere göre işletmenin yıl sonunda yapması 
gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) __________________ /_________________
BANKALAR 16.000

FAİZ GELİRLERİ 16.000
___________________ /__________________

B) __________________ /_________________
BANKALAR 528

FAİZ GELİRLERİ 528
___________________ /__________________

C) __________________ /_________________
BANKALAR 16.000

MENKUL KIYMET SATIŞ 
KÂRLARI 16.000

___________________ /__________________

D) __________________ /_________________
BANKALAR 16.000
GELİR TAHAKKUKLARI 528

KAMBİYO KÂRLARI 16.000
FAİZ GELİRLERİ 528

___________________ /__________________

E) __________________ /_________________
BANKALAR 16.000

KAMBİYO KÂRLARI 16.000
___________________ /__________________
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6.- 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

ERDEM işletmesi X AŞ. ye ait 800.000 liraya aldığı 
200 adet  hisse senetlerinden 60 adedini 4.500 TL'den 
satmıştır. Dönem sonunda hisse senetlerinin değeri 
3.600 liraya düşmüştür.

6. Hisse senedi satışıyla ilgili verilen ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Kasa hesabı 240.000 TL borçlu

B) Hisse Senetleri hesabı 270.000 TL alacaklı

C) Hisse Senetleri hesabı 240.000 TL alacaklı

D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 85.000 TL 
alacaklı

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı 30.000 TL 
borçlu

7. İşletmenin dönem sonunda yapması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) __________________ /_________________
KARŞILIK GİD. 180.000

MENKUL KIYMET 
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
KARŞILIĞI 180.000

___________________ /__________________

B) __________________ /_________________
KARŞILIK GİD. 80.000

MENKUL KIYMET 
SATIŞ KÂRLARI 80.000

___________________ /__________________

C) __________________ /_________________
KARŞILIK GİD. 56.000

MENKUL KIYMET 
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
KARŞILIĞI 56.000

___________________ /__________________

D) __________________ /_________________
KARŞILIK GİD. 56.000

MENKUL KIYMET 
SATIŞ KÂRLARI 56.000

___________________ /__________________

E) __________________ /_________________
KASA 440.000
KARŞILIK GİD. 44.000

HİSSE SNT. 440.000
MENKUL KIYMET 
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
KARŞILIĞI 44.000

___________________ /__________________

8.- 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

1 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen nominal değeri 
400 TL olan senetli alacağın vadesi 1 Nisan 2013'tür. 
Senet için faiz oranı belirlenmemiş olup Merkez Ban-
kası faiz oranı %18'dir. (Reeskont hesaplamasında 
dış iskonto yöntemi kullanılmıştır.)

8. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılması gere-
ken reeskont kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) __________________ /_________________
REESKONT FAİZ GİD. 24

ALACAK SENETLERİ 24
___________________ /__________________

B) __________________ /_________________
REESKONT FAİZ GİD. 18

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 18

___________________ /__________________

C) __________________ /_________________
BORÇ SENETLERİ 
REESKONTU 18

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 18

___________________ /__________________

D) __________________ /_________________
BORÇ SENETLERİ 18

REESKONT FAİZ 
GELİRLERİ 18

___________________ /__________________

E) __________________ /_________________
REESKONT FAİZ GİD. 24

ALACAK SENETLERİ 
REESKONTU 24

___________________ /__________________

9. Yukarıdaki bilgilere göre izleyen dönemde yapıl-
ması gereken kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Reeskont Faiz Giderleri

B) Reeskont Faiz Gelirleri

C) Alacak Senetleri Reeskontu

D) Borç Senetleri Reeskontu

E) Alacak Senetleri
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10. Finansal kiralamayla (leasing) ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Finansal kiralama bir malın yatırımcı tarafın-
dan satın alınması yerine, bir kiralama şirketi 
tarafından alınıp yatırımcıya belirli bir dönem 
kiralanmasıdır.

B) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu 
olabilir.

C) Patent, fikri ve sınai haklar leasing konusu 
olabilir.

D) Kiralamaya konu olan malın bağımsız ve üzerin-
de amortisman ayrılabilecek bir özellik taşıması 
gerekir.

E) Ham madde ve ara mal gibi, kullanıldığında 
tüm özelliklerini yitiren mallar leasing konusu 
yapılamamaktadır.

11. (S) işletmesi 01.11.2012 tarihinde aldığı 6 ay vadeli 
%18 faizli 500 TL tutarındaki krediyi faizi ile birlikte 
vade sonunda bankadan ödeyecektir.

İşletmenin vade sonunda yapacağı kayıt aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) __________________ /_________________
BANKA KREDİLERİ 500
FİNANSMAN GİDERLERİ 45

BANKALAR 545
___________________ /__________________

B) __________________ /_________________
BANKA KREDİLERİ 500
FİNANSMAN GİDERLERİ 30

GİDER TAHAKKUKLARI 530
___________________ /__________________

C) __________________ /_________________
BANKA KREDİLERİ 500
GİDER TAHAKKUKLARI 15
FİNANSMAN GİDERLERİ 30

BANKALAR 545
___________________ /__________________

D) __________________ /_________________
GİDER TAHAKKUKLARI 15
FİNANSMAN GİDERLERİ 30

KASA 45
___________________ /__________________

E) __________________ /_________________
BANKALAR 545

BANKA KREDİLERİ 500
FİNANSMAN GİDERLERİ 45

___________________ /__________________

12. BAHAR işletmesi müşterilerinden olan 12.000 TL'lik 
senetli alacağının tahsili şüpheli hale gelmiş olup ala-
cağın %20'si için karşılık ayrılmıştır. Karşılık ayrıldık-
tan sonra alacağın 10.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir.

Tahsilat kaydıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı borçlu 12.000 TL

B) Şüpheli Ticari Alacaklar alacaklı 12.000 TL

C) Konusu Kalmayan Karşılıklar alacaklı 2.400 TL

D) Kasa borçlu 12.000 TL

E) Şüpheli Ticari Alacaklı Karşılığı alacaklı 2.400 TL

13. Sürekli envanter yöntemini kullanan X işletmesi %18 
KDV dahil 42.480 TL'ye kredili mal satmıştır. İşletme 
satışlarını %20 kârla gerçekleştirmiştir.

Satışta yapılması gereken kayıtla ilgili verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yurt içi satışlar 42.480 TL alacaklı

B) Hesaplanan KDV 6.000 TL alacaklı

C) Ticari Mallar 30.000 TL alacaklı

D) Satılan Malın Maliyeti 30.000 TL alacaklı

E) Alıcılar 36.000 TL borçlu

14. Efe işletmesi 09.08.2012 tarihinde 12.000 TL'lik ticari 
mal almıştır. Daha önceden ödediği 4.000 TL'lik 
avans tutarını mahsup ederek kalanı için senet ciro 
etmiştir. (KDV oranı %18'dir.)

Yapılacak kayıtlarla ilgili verilen ifadelerden hangi-
si yanlıştır?

A) Kasa 4.000 TL alacaklı

B) Ticari Mallar 12.000 TL borçlu

C) Verilen Avanslar 4.000 TL alacaklı

D) Alacak Senetleri 10.160 TL alacaklı

E) İndirilecek KDV 2.160 TL borçlu
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15. İşletmenin aralık ayı KDV bilgileri şöyledir:

Devreden KDV 90 TL

İndirilecek KDV 150 TL

Hesaplanan KDV 235 TL

Bu bilgilere göre aralık ayı KDV tahakkuk kaydıyla 
ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ödenecek Vergi ve Fonlar alacaklı 5 TL

B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar borçlu 5 TL

C) Devreden KDV alacaklı 90 TL

D) Hesaplanan KDV alacaklı 235 TL

E) Devreden KDV alacaklı 85 TL

16.- 17. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

DENİZ işletmesi vadesine 60 gün kalan nominal de-
ğeri 60.000 TL olan alacak senedini iskonto ettirmiştir. 
Senet için belirlenen faiz oranı %18'dir.

16. İç iskonto yöntemine göre senedin peşin değeri 
kaç TL'dir?

A) 53.822 B) 55.823 C) 58.252

 D) 58.900 E) 59.000

17. Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonu yapılacak 
kayıtla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Reeskont Faiz Giderleri borçlu 58.823 TL

B) Alacak Senetleri Reeskontu alacaklı 1.177 TL

C) Reeskont Faiz Gelirleri alacaklı 1.177 TL

D) Alacak Senetleri borçlu 58.823 TL

E) Reeskont Faiz Giderleri alacaklı 1.177 TL

18.- 19. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

X işletmesi 15.10.2012 tarihinde KDV dahil 70.800 
TL'ye binek otomobil satın almıştır. KDV oranı 
%18'dir. Otomobilin hizmet süresi 5 yıl olup normal 
amortisman yöntemi kullanılmaktadır.

18. Bu bilgilere göre 31.12.2012 tarihinde binek oto-
mobile ayrılacak amortisman tutarı ne kadardır?

A) 14.160 B) 12.000 C) 9.000

 D) 3.000 E) 10.000

19. Yukarıdaki bilgilere göre 2014 yılında taşıt KDV dahil 
59.000 TL'ye peşin olarak satılmıştır.

Satıştan elde edilen kâr/zarar kaç TL'dir?

A) 4.000 Kâr

B) 4.000 Zarar

C) 5.000 Kâr

D) 5.000 Zarar

E) 9.000 Kâr
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20.- 21. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

X AŞ 50.000 TL olan sermayesini 80.000 TL'ye 
çıkarmaya karar vermiştir. Sermayesini temsil eden 
hisse senetlerini Y bankası aracılığıyla 32.000 TL'ye 
satmıştır.

20. Yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili verilen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Ödenmemiş Sermaye 30.000 TL borçlu

B) Ödenmemiş Sermaye 30.000 TL alacaklı

C) Bankalar 32.000 TL borçlu

D) Hisse Senedi İhraç Primleri 2.000 TL alacaklı

E) Hisse Senedi İhraç Primleri 2.000 TL borçlu

21. X AŞ sermaye yedeğini sermayeye ilave etmeye 
karar vermiştir. 

Alacaklandırılması gereken hesap aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sermaye

B) Dönem Net Kârı

C) Dönem Net Zararı

D) Hisse Senedi İhraç Primleri

E) Hisse Senedi İptal Kârları

22. X işletmesi bankaya 10 ay sonra ödenmesi gereken 
960 TL borcu bulunmaktadır.

Yıllık faiz oranı %18 olduğuna göre, bu borcun 
bugünkü değeri kaç TL'dir?

A) 800 B) 820 C) 824,2

 D) 834,7 E) 850

23. Birim katkı yapı 160 TL olan (TD) işletmesinin birim 
satış fiyatı 120 TL'dir. 

Başabaş üretim hacmi 5.000 br ise işletmenin 
3.000 br'lik toplam üretim hacminde birim sabit 
gideri kaç TL'dir?

A) 15 B) 10 C) 266 D) 30  E) 42
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

24.- 25. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir işletmenin bilançosunda yer alan bilgiler aşağıdaki 
gibidir:

Sermaye  280.000 TL

Ödenmemiş Sermaye 160.000 TL

24. I.tertip yasal yedek akçeler 16.000 TL ise işletme-
nin ayırabileceği I. tertip yasal yedek tutarı kaç
TL'dir?

A) 14.000 B) 18.000 C) 26.000

D) 8.000 E) 16.000

25. Yukarıdaki bilgilere göre I. temettü tutarı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 2.000 B) 4.000 C) 6.000

D) 7.000 E) 8.000

26. Finansal tabloların hazırlanmasında işletmelerce
en çok kullanılan ölçüm esası aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tarihi maliyet esası

B) Bugünkü değer

C) Net gerçekleşebilir değer

D) Rayiç bedel

E) Tasarruf değeri

27. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Standartlarına
göre gelir tablosunda yer alması gereken kalem-
lerden biri değildir?

A) Ana Ortaklık Dışı Kâr/Zarar

B) Olağan Dışı Kâr/Zarar

C) Durdurulan Faaliyetlerden Kâr/Zarar

D) Sürdürülen Faaliyetlerden Kâr/Zarar

E) Finansman Giderleri

28. Stok devir hızı 9 olan bir işletmede satışların ma-
liyeti 27.000 TL, dönem başı stok tutarı 2.000 TL
olduğuna göre dönem sonu stok tutarı kaç TL'dir?

A) 1.000 B) 2.000 C) 3.000

D) 4.000 E) 5.000

29. Dönen varlıkları 8.000.000 TL, aktif toplamı
20.000.000 TL, cari oranı 2 olan bir işletmede Du-
ran Varlıkların devamlı sermayeye oranı % kaçtır?

A) 20 B) 25 C) 50 D) 75 E) 80

30. İşletmenin otofinansman oranı yüzde kaçtır?

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




