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BASIN KİTAPÇIĞI



ÖSYM
AÇIKLAMA

1.	 Bu	kitapçıkta	Kamu	Personel	Seçme	Sınavı	Alan	Bilgi-
si	Testi	bulunmaktadır.

2.	 Bu	test	için	verilen	toplam	cevaplama	süresi	210 daki-
kadır (3,5 saat). 

3.	 Alan	Bilgisi	Testi;	Hukuk,	İktisat,	İşletme,	Maliye,	Muha-
sebe	testlerinden	oluşmaktadır.	Her	bir	 testte 40 soru 
vardır.

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

5.	 Bu	testler	puanlanırken	her	testteki	doğru	cevaplarını-
zın	sayısından	yanlış	cevaplarınızın	sayısının	dörtte	biri	
düşülecek	ve	kalan	sayı	o	testle	ilgili	ham	puanınız	ola-
caktır.	Bu	nedenle,	hakkında	hiçbir	fikriniz	olmayan	so-
ruları	boş	bırakınız.	Ancak,	soruda	verilen	seçenekler-
den	birkaçını	eleyebiliyorsanız	kalanlar	arasında	doğru	
cevabı	kestirmeye	çalışmanız	yararınıza	olabilir.

6.	 Sınavda	uyulacak	kurallar	bu	kitapçığın	arka	kapağında	
belirtilmiştir.



ÖSYM
1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı herkes
Türk’tür.

Türk babanın çocuğu Türk’tür.

Türk ananın çocuğu Türk’tür.

Hiçbir Türk vatandaşı bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere
karşı yargı yoluna başvurulamaz.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
siyasi partiler için getirilmiş yasaklardan biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yurt dışında teşkilatlanmak

Yabancı devletlerden maddi yardım almak

Ticari faaliyetlerde bulunmak

İnsan haklarına aykırı eylemlerde bulunmak

Millet egemenliğine aykırı eylemlerde bulunmak

1.

2.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
TBMM’nin görevleri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Savaş hâli ilanına karar vermek

Cumhurbaşkanını seçmek

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

Para basılmasına karar vermek

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı başkan-
lığındaki Bakanlar Kurulu en fazla ne kadar süre için
olağanüstü hâl ilan edebilir?

A) B) C)

E)D)

15 gün 1 ay 3 ay

6 ay 1 yıl

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin
“olmazsa olmaz” unsurlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Demokrasi

Kuvvetler ayrılığı

İdarenin yargısal denetimi

Yargının bağımsızlığı

Cumhuriyet

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

II. Jandarma

III. Belediye zabıtası

IV. Orman muhafaza memuru

Yukarıdaki kamu görevlilerinden hangileri genel
idari kolluk görevlisidir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III I, II ve IV

Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı içinde yer alan
aşağıdaki idarelerden hangisi kamu tüzel kişiliğine
sahip değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Elazığ Barosu

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Bele-
diyesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda aşağıdaki-
lerden hangisi memurlar için bir disiplin cezası ola-
rak düzenlenmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Derece yükselmesinin durdurulması

Devlet memurluğundan çıkarma

6.

7.

8.

Aşağıdakilerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nda ilk inceleme konuları arasında
gösterilmemektedir?

A) B)

C) D)

E)

İdari merci tecavüzü Merci tayini

Husumet Ehliyet

Süre aşımı

Özel kanunda özel görevli yargı yerinin belirtilmediği
hâllerde idari para cezalarının iptali için başvurula-
cak yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sulh ceza mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

İdare mahkemesi

Vergi mahkemesi

Danıştay

Türk Ceza Kanunu’na göre, suçta ve cezada
kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunilik ilkesi, kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiilden dolayı kişilerin cezalandırılmasına engeldir.

Kanunilik ilkesi, örf ve adete göre suç ihdas etmeye
ve ceza vermeye engeldir.

Kanunilik ilkesi, kanun hükmünde kararname ile suç
ve ceza içeren hükümler konulmasına engeldir.

Kanunilik ilkesi, kişinin tehlikelilik hâli göz önünde
bulundurularak hükmedilen güvenlik tedbirleri
bakımından geçerli değildir.

Kanunilik ilkesi, suç ve ceza içeren hükümlerin
kıyasa yol açacak şekilde geniş yorumlanmasına
engeldir.

9.

10.

11.
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ÖSYM
Kişinin işlediği fiille birden fazla farklı suçun oluş-
masına sebebiyet vermesi hâli aşağıdakilerden han-
gisini oluşturur?

A) B)

C) D)

E)

Fikrî içtima Zincirleme suç

Bileşik suç Gerçek içtima

Görünüşte içtima

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın
neticenin meydana geldiği hâlle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişi bu fiili kasten işlemiştir.

Kişi bu fiili bilinçsiz taksirle işlemiştir.

Kişi bu fiili olası kastla işlemiştir.

Kişi bu fiili bilinçli taksirle işlemiştir.

Kişi bu fiili kasta taksir kombinasyonu çerçevesinde
işlemiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin
(yer bakımından) yetkisinin belirlenmesinde esas
alınan temel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Suçun işlendiği yer

Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer

Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri

Şüpheli veya sanığın Türkiye’deki son yerleşim yeri

Şüpheli veya sanık hakkında ilk usul işleminin yapıl-
dığı yer

12.

13.

14.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi koruma tedbiri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yakalama

Tutuklama

Arama

İletişimin denetlenmesi

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğre-
nilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen
evreye ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Kovuşturma Soruşturma

Hazırlık soruşturması İlk soruşturma

Son soruşturma

Medeni Kanun’un 1. maddesi gereğince, hâkimin
kanunu, sözünün yanı sıra özüyle de uygulayabil-
mesi için ne yapması gerekir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunu açıklaması gerekir.

Kanunu yorumlaması gerekir.

Hukuk yaratması gerekir.

Takdir yetkisini kullanması gerekir.

İyi niyet kuralından yararlanması gerekir.

15.

16.

17.
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ÖSYM
Ahmet 23 Nisan 1988 tarihinde doğduğu hâlde, nüfus
kaydında doğum tarihi 23 Nisan 1995 olarak yazılmıştır.

Kişisel durum sicilindeki (nüfus kütüğündeki) kayıt-
ta mevcut olan bu yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Nüfus memuru yanlışlığı fark ederse kendiliğinden
düzeltme yapabilir.

Nüfus memuru ancak Ahmet’in talebi ile düzeltme
yapabilir.

Nüfus memuru ancak Ahmet tarafından getirilecek
doğum belgesine göre düzeltme yapabilir.

Nüfus memuru ancak bu konuda verilmiş bir
mahkeme kararına dayanarak düzeltme yapabilir.

Bu kaydın düzeltilmesi mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi, bir gerçek kişinin mahke-
me kararıyla kısıtlanmasına yol açacak sebeplerden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tecrübesizlik

Savurganlık

Akıl zayıflığı

Kötü yaşam tarzı

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı
cezaya mahkûm olma

18.

19.

Televizyonunu K’ye kiralayan A, televizyon henüz
K’de iken bu televizyonu B’ye satarsa B televizyon
üzerindeki zilyetliği hangi yolla kazanmış olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa elden teslim

Teslim

Zilyetliğin havalesi

Hükmen teslim

Emtiayı temsil eden senetlerin devri

Hazırladığı sahte nüfus cüzdanı ile kendisini A gibi tanı-
tan B, A’ya ait bir taşınmazı, iyi niyetli C’ye satar ve ta-
puda tescil gerçekleşir. Bu durumu öğrenen A, hemen
C’ye karşı dava açar.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

A, C’ye karşı sicilin düzeltilmesi davası açmıştır.

A, C’ye karşı açtığı davada kendisinin sicil dışı ayni
hakkı olduğunu, C’nin taşınmaz üzerinde mülkiyet
hakkını kazanmamış olduğunu iddia etmektedir.

Bu olayda C, işlemin tarafı olduğu ve yolsuz tescile
güvenme gibi bir durumu olmadığı için iyi niyetli de
olsa ayni hakkı kazanmamıştır.

Sicilin düzeltilmesi davası açma ve taşınmazını
alabilme hakkı olduğu için zarar oluşmayacağından
A, Devletin sorumluluğuna gidemez.

Bu dava devam ederken iyi niyetli üçüncü kişilerin
taşınmaz üzerinde ayni hak kazanmasını
engellemek için A’nın, hâkimden tasarruf yetkisinin
kısıtlanması şerhi verilmesini talep etmesi gerekir.

20.

21.
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ÖSYM
Mirasın reddi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Hem yasal hem atanmış mirasçılar mirası reddede-
bilir.

Yasal mirasçıların mirası reddinde süre, miras bıra-
kanın ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 aydır.

Vasiyet yolu ile atanan mirasçılarda mirası ret süresi,
miras bırakanın bu tasarrufunun kendisine bildirilme-
sinden itibaren 3 aydır.

Mirası reddeden mirasçı, miras bırakandan önce
ölmüş kabul edilir ve miras dışı kalır.

Mirası reddeden mirasçının alt soyu bakımından da
artık kök içinde halefiyet ilkesi işlemez, onlar da
miras dışı kalır.

Karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde taraflardan
biri, borçlandığı edimi ifa etmeden veya ifasını teklif
etmeden, karşı taraftan ifayı talep ederse karşı
tarafın ifadan kaçınma hakkına ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

İtiraz Ödemezlik def’i

Takas İbra

Zaman aşımı def’i

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene
karşı borçlandığı edim, ne tür bir edimdir?

A) B)

C) D)

E)

Verme edimi Yapma edimi

Yapmama edimi Katlanma edimi

Ani edim

22.

23.

24.

Aşağıdakilerden hangisi bir irade bozukluğu hâli
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gabin

Şahısta hata

Sözleşmenin konusunda hata

Hile

Tehdit (ikrah)

Taşınmaz satım sözleşmesinin şekli bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Taşınmaz satım sözleşmesi taraflar arasında yazılı
şekilde yapılabilir.

Taşınmaz satım sözleşmesi resmî yazılı şekilde
yapılmalı, resmî senet tapu müdürleri tarafından
düzenlenmelidir.

Taşınmaz satım sözleşmesi resmî yazılı şekilde
yapılmalı, resmiyet düzenleme biçiminde noterler
tarafından verilmelidir.

Taşınmaz satım sözleşmesi resmî yazılı şekilde
yapılmalı, resmiyet onama biçiminde noterler
tarafından verilmelidir.

Taşınmaz satım sözleşmesi bakımından şekil
serbestisi ilkesi geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlem
niteliğini taşır?

A) B) C)

E)D)

Bağışlama Vedia Trampa

Vakıf kurma Ariyet verme

25.

26.

27.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran hak
niteliğini taşır?

A) B)

C) D)

E)

Alacak hakkı Cezai şart

Ön alım hakkı Fesih hakkı

Faiz

I. Ticaret işleri tellallığından doğan ücret talep hakkı
1 yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

II. Acentelik sözleşmesinden doğan tüm talep hakları
10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

III. Cari hesabın tasfiyesine ilişkin davalar 5 yıllık
zaman aşımı süresine tabidir.

IV. Haksız rekabette men davalarında zaman aşımı
süresi söz konusu değildir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve II II ve III I, II ve III

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

28.

29.

I. Ticari İşletme Rehni Kanunu’na göre, ticari işletme
rehninin esnaf işletmesi üzerinde kurulması müm-
kün değildir.

II. Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için
rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 15
gün içinde ticaret siciline tescil edilmesi gerekir.

III. Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için
rehin sözleşmesindeki imzaların Türkiye’deki her-
hangi bir noter tarafından tasdiki yeterlidir.

IV. Patentlerin, ticari işletme rehninin kapsamı dışına
bırakılması mümkündür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız IV I ve IV II ve IV

III ve IV I, II ve IV

Bir anonim ortaklıkta kurucuların ortaklığın tescilin-
den itibaren kaç yıl geçmedikçe ibra edilecek so-
rumluluktan kurtulması mümkün değildir?

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

Bir anonim ortaklıkta denetleme organı en fazla kaç
denetçiden oluşturulabilir?

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

30.

31.

32.
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ÖSYM
I. Makbuz senedi, hamiline yazılı düzenlenemez.

II. Varant, hamiline yazılı düzenlenemez.

III. Bono, hamiline yazılı düzenlenemez.

IV. İpotekli borç ve irat senedi, hamiline yazılı düzen-
lenemez.

V. Anonim ortaklıkta kurucu intifa senetleri hariç intifa
senetleri, hamiline yazılı düzenlenemez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız III II ve V I, II ve III

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

I. Poliçenin kısmen ödenmesi mümkündür, hamil
kısmi ödemeyi reddedemez.

II. Poliçenin kısmi cirosu geçersizdir.

III. Poliçenin muhatap tarafından kısmi kabulü
mümkün değildir.

IV. Aval, sadece poliçe bedelinin tamamı için verilebilir,
kısmi aval geçersizdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II II ve III

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

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte
ödeme süresi kaç gündür?

A) B) C) D) E)5 7 10 15 20

33.

34.

35.

İtirazın geçici kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Geçici kaldırma kararına dayanarak alacaklı, icra
dairesinden borçlunun mallarına ihtiyati haciz
konulmasını isteyebilir.

Borçlu, geçici kaldırma kararının kendisine tefhim
veya tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında
bulunmak zorundadır.

Borçlu, geçici kaldırma kararının kendisine tefhim
veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde borçtan
kurtulma davası açabilir.

Süresi içinde borçtan kurtulma davası açılmazsa
geçici kaldırma kesin kaldırmaya dönüşür.

Süresi içinde borçtan kurtulma davası açmayan
borçlu, daha sonra menfi tespit veya (duruma göre)
istirdat davası açabilir.

Aşağıdakilerden hangisi, ilamsız icrada itiraz üzerine
duran takibe devam edilebilmesi için alacaklının icra
mahkemesinde itirazın kesin kaldırılması talebini
dayandırabileceği bir belge olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Satıcı alacaklı tarafından düzenlenmiş fatura

Miras bırakanın borcundan dolayı mirasçı aleyhine
yapılan takipte, miras bırakan tarafından düzenlen-
miş adi senet

Borçlunun imzasını taşıyan senedin fotokopisi

Takip konusu alacağın kendisine dayandırıldığı,
onaylama biçiminde düzenlenmiş noter senedinin
fotokopisi

Takip borçlusunun takip alacaklısına gönderdiği
e-postanın çıktısı

36.

37.
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ÖSYM
Konkordato kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Adi konkordato sadece tacirler için öngörülmüş bir
yoldur.

Mal varlığının terki suretiyle konkordato ile alacak-
lılara, borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf etmek
veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü
kişiye devretmek yetkisi verilir.

İflastan sonra konkordatoda borçluya bir konkordato
mühleti verilmez.

Tasdik edilen adi konkordato, rehin kıymeti ile karşı-
lanan rehinli alacaklar için mecburi değildir.

Borçluya hem vade veren hem de borçlarında tenzi-
lat öngören bir konkordato mümkündür.

Düzenlenen sıra cetvelinde aslında müflisten hiç
alacağı olmayan bir kişinin de yer alması durumun-
da, diğer alacaklılar aşağıdaki yollardan hangisine
başvurmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sıra cetveline karşı şikâyet

İhalenin feshi

Sıra cetveline karşı itiraz davası

Söz konusu kişiye karşı bir alacak davası

Sıra cetvelinin iptali davası

38.

39.

Aşağıdakilerden hangisi iflasın müflis bakımından
doğurduğu hukuki sonuçlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İflasın açılmasıyla müflisin müeccel borçlarının
muaccel hâle gelmesi

İflasın açılmasından önce müflise karşı başlamış
olan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere    
devam edilebilmesi

İflasın açılmasıyla müflise karşı yapılmakta olan
takiplerin düşmesi

İflas masasına giren mal, alacak ve haklara ilişkin
olarak müflise karşı iflastan önce açılmış olup da
hâlen görülmekte olan hukuk davalarının iflasın
açılmasıyla birlikte durması

İflasın açılması üzerine müflisin iflas masasına ait
mallar üzerindeki her türlü tasarrufunun kural olarak
alacaklılara karşı hükümsüz olması

40.
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ÖSYM
Kısmi denge analizini geliştiren iktisatçı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

David Ricardo Philip Wicksteed

Alfred Marshall Leon Walras

Pierro Sraffa

Joseph A. Schumpeter’e göre girişimcinin kâr elde
etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Üretim faktörlerini bir araya getirmesi

Üretimin ortaya çıkardığı riskleri yüklenmesi

Sermaye faktörüne sahip olması ya da kontrol
etmesi

Üretim maliyetlerini yüklenmesi

Yenilik yaratma etkinliğinin olması

Pozitif eğimli bir kayıtsızlık eğrisi, tüketici tercihleri
ile ilgili yapılan varsayımlardan hangisini ihlal eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Daha çokun daha aza tercih edilmesi

Maksimum fayda noktasının olmaması

Geçişlilik

Tamlık

Yansıtıcılık

1.

2.

3.

X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda fonksi-

yonu  şeklindedir. X malının fiyatı 12,

Y malının fiyatı 18 ve tüketicinin geliri 720’dir.

Bu tüketicinin faydasını maksimum yapmak için
tüketeceği Y malı miktarı kaçtır?

A) B) C) D) E)10 20 30 40 50

Giffen malı ile düşük mal arasındaki ilişki ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Her düşük mal bir Giffen malıdır.

Her Giffen malı düşük mal değildir.

Giffen malı, gelir etkisinin ikame etkisine baskın
olduğu bir tür düşük maldır.

Giffen malı, gelir etkisiyle ikame etkisinin birbirine
tam olarak eşit olduğu bir tür düşük maldır.

Giffen malı ile düşük malın ortak özelliği yoktur.

Piyasanın dengede olduğu bir durumda, bir malın
talebinin fiyat esnekliği -2,1 ve arzının fiyat esnekliği
0,9 ise bu piyasaya denge fiyatının % 10 altındaki bir
tavan fiyat getirildiğinde piyasa denge miktarının
yüzde kaçına eşit bir talep fazlası gerçekleşir?

A) B) C)

E)D)

2,1 3 9

21 30

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ÖSYM
Kısa dönemde, bir firmanın marjinal maliyeti artar-
ken ortalama değişken maliyetinin düştüğü durum-
da aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Firmanın ortalama sabit maliyetleri artmaktadır.

Firmanın marjinal maliyeti, ortalama değişken
maliyetinin üzerindedir.

Firmanın marjinal maliyeti, ortalama sabit maliyetinin
altındadır.

Firmanın marjinal maliyeti, ortalama değişken
maliyetinin altındadır.

Firmanın marjinal maliyeti, ortalama sabit maliyetinin
üzerindedir.

Yatay eksene paralel olan bir ters talep eğrisinden
türetilecek toplam hasılat eğrisi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

U biçimlidir.

Yatay eksene paraleldir.

Pozitif eğimli bir doğrudur.

Dikey eksene paraleldir.

Pozitif eğimli, eğimi giderek azalan bir eğridir.

7.

8.

K miktar sermaye, L miktar iş gücü kullanarak
üretim yapan bir firmanın üretim fonksiyonu

ise bu üretim fonksiyonunun

ölçeğe göre getirisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Her durumda ölçeğe göre sabit getiri vardır.

Her durumda ölçeğe göre azalan getiri vardır.

Yalnızca  olduğunda ölçeğe göre artan

getiri, diğer hâllerde ölçeğe göre azalan getiri vardır.

Yalnızca  olduğunda ölçeğe göre azalan

getiri, diğer hâllerde ölçeğe göre artan getiri vardır.

Her durumda ölçeğe göre artan getiri vardır.

Tam rekabet koşulları altında çalışan bir firma, bir de-
ğişken ve iki sabit üretim faktörü ile üretim yapmaktadır.
Firmanın kullandığı değişken üretim faktörü x, ürettiği
ürün miktarı q, firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu

, ürettiği ürünün birim fiyatı 4 TL ve üretim

faktörü x’in fiyatı 16 TL’dir.

Bu firma kısa dönemde kârını maksimum kılmak için
x faktöründen kaç birim kullanmalıdır?

A) B) C) D) E)5 6 7 8 9

9.

10.
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ÖSYM
Bir monopolcü firmanın karşılaştığı talep eğrisi

ve toplam maliyet eğrisi

şeklindedir.

Bu firmanın kârını maksimum kılabilmek için  
belirleyeceği satış fiyatı kaçtır?

A) B) C) D) E)18 26 32 44 56

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının
özelliklerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Her bir firmanın farklılaştırılmış bir ürün satması

Piyasaya giriş engellerinin bulunması

Her bir firmanın malına olan talebin sonsuz esnek-
liğe sahip olması

Firmalar tarafından homojen bir malın satılması

Piyasada tekel konumunda tek bir firmanın bulun-
ması

11.

12.

Bir kartel oluşumunun kârını maksimum kıldığı
durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplum refahı maksimize olur.

Bir bütün olarak endüstrinin çıktısı etkin olur.

Bir bütün olarak endüstrinin çıktı düzeyindeki en-
düstrinin marjinal hasılatı, endüstrinin marjinal
maliyetine eşit olur.

Bir bütün olarak endüstrinin çıktı düzeyindeki en-
düstrinin marjinal hasılatı, endüstrinin marjinal
maliyetinden küçük olur.

Bir bütün olarak endüstrinin çıktı düzeyi, anlaşma-
nın bulunmadığı duruma göre daha yüksek olur.

Oyunlar Kuramındaki “tutuklu ikilemi”nin ortaya
çıktığı oyunlardaki temel varsayım aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Oyuncuların arasında anlaşma bulunmaktadır.

Oyun her zaman optimal sonuçları ortaya çıkarır.

Her biri diğeriyle iş birliği olanakları arayan çok
sayıda oyuncuyu gerektirir.

Bir oyuncunun diğerine göre daha iyi seçenekleri
olduğu bir durumu vardır.

İki oyuncu arasında iletişim söz konusu değildir.

13.

14.
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ÖSYM
Millî gelirin tam istihdama karşılık gelen düzeyden
daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa ya da uzun dönem toplam arz fonksiyonu de-
ğişmezken toplam talep fonksiyonunun değişmesini

Kısa ya da uzun dönem toplam talep fonksiyonu de-
ğişmezken kısa dönem toplam arz fonksiyonunun
değişmesini

Millî gelirin denge düzeyinin potansiyel millî gelire
eşit olmasını

Millî gelirin denge düzeyinin potansiyel millî gelirin
üzerinde olmasını

Millî gelirin denge düzeyinin doğal işsizlik oranına
karşılık gelen düzeyin altında olmasını

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli toplam arz
eğrisinin pozitif eğimli olmasına neden olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa dönemde parasal ücret oranı değişirken fiyatlar
genel düzeyinin değişmemesi nedeniyle toplam çıktı-
nın değişmesi

Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi değişirken para-
sal ücretlerin değişmemesi nedeniyle toplam çıktının
değişmesi

Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyindeki değişim hı-
zının, parasal ücretlerdeki değişim hızından küçük
olması nedeniyle toplam çıktının değişmesi

Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ve parasal ücret
değişmezken teknolojik gelişme nedeniyle toplam
çıktının değişmesi

Kısa dönemde fiyatlar genel düzeyi ve parasal ücret
değişmezken iradi işsizliğin artması nedeniyle top-
lam çıktının değişmesi

15.

16.

Aşağıdakilerden hangisi reel gelirin artmasının so-
nucu olarak ortaya çıkar?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplam planlanmış harcamaların artması

Toplam planlanmış yatırımların azalması

Toplam tasarrufun azalması

İşlem güdüsüyle para talebinin azalması

Spekülasyon güdüsüyle para talebinin azalması

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa
kaydırır?

A)

B)

C)

D)

E)

Hükûmet harcamalarında bir düşme

Gelecekte olması beklenen bir gelir düşüşü

Para arzındaki bir düşme ile faiz oranlarındaki bir
artış

Kişisel gelir vergisindeki bir azalma

Fiyatlar genel düzeyindeki bir artış

Aşağıdakilerden hangisi yatırım talebinin artmasına
neden olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel faiz oranı artarken yatırımın beklenen kârlılığı-
nın düşmesi

Reel faiz oranı artarken yatırımın marjinal etkinliğinin
düşmesi

Yatırımın beklenen kârlılığı verilmişken reel faiz ora-
nının düşmesi

Yatırımın beklenen kârlılığı sabitken tasarruf arzının
düşmesi

Sermayenin marjinal etkinliği sabitken yatırım malları
arzının düşmesi

17.

18.

19.
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ÖSYM
Uzun dönem Phillips eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Potansiyel millî gelir düzeyinde dikey eksene para-
leldir.

Kısa dönem Phillips eğrilerinin yatay toplamıdır.

Kısa dönem Phillips eğrilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.

Doğal işsizlik oranı düzeyinde dikey eksene para-
leldir.

Belirli bir enflasyon oranında yatay eksene paraleldir.

Fiyatlar genel düzeyinin parasal ücret düzeyinden 
daha hızlı artması firmaların iş gücü taleplerini ve 
hane halklarının iş gücü arzlarını nasıl etkiler? 

Firmaların İş Gücü  Hane Halklarının İş 
Talepleri   Gücü Arzları  

A)

B)

C)

D)

E)

Artar Artar

Artar Azalır

Azalır Artar

Azalır Azalır

Azalır Değişmez

IS-LM Modeline göre, merkez bankasının sabit faiz
oranını hedefleyen bir politika izlemesi durumunda
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A)

B)

C)

D)

E)

LM eğrisinin eğimi artar.

IS eğrisinin eğimi artar.

LM eğrisi yatay eksene paralel olur.

LM eğrisinin eğimi negatif olur.

IS eğrisi yatay eksene paralel olur.

20.

21.

22.

Ekonominin gereklerine uygun olarak sabit para arzı
artışı kuralına inanan bir Monetarist, firmalar gele-
cekteki kârların beklentisiyle yatırımlarını artırdık-
larında ortaya çıkan reel gelir artışı karşısında hangi
politikayı önerir?

A)

B)

C)

D)

E)

Para arzının artırılması

Hükûmet harcamalarının artırılması

Vergilerin azaltılması

Herhangi bir müdahalede bulunulmaması

Parasal ücretlerin artırılması

Basit Keynesçi Modele göre, gelir düzeyinin artması
nihai olarak yatırımı ve para talebini nasıl etkiler?

Yatırım Para Talebi

A)

B)

C)

D)

E)

Azalır Artar

Artar Artar

Azalır Azalır

Artar Azalır

Değişmez Değişmez

23.

24.
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ÖSYM
Klasik Modele göre, para piyasasındaki bir arz fazla-
sının mal piyasasında ve fiyatlar genel düzeyinde
yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Mal piyasasında, para piyasasındaki arz fazlasına
karşılık gelen bir talep fazlası ortaya çıkar ve fiyatlar
genel düzeyi azalır.

Mal piyasasında, para piyasasındaki arz fazlasına
karşılık gelen bir talep fazlası ortaya çıkar ve fiyatlar
genel düzeyi artar.

Mal piyasasında, para piyasasındaki arz fazlasına
karşılık gelen bir arz fazlası ortaya çıkar ve fiyatlar
genel düzeyi düşer.

Mal piyasasında, para piyasasındaki arz fazlasına
karşılık gelen bir arz fazlası ortaya çıkar ve fiyatlar
genel düzeyi artar.

Klasik dikotomi anlayışı yüzünden, para piyasasın-
daki arz fazlası mal piyasasında herhangi bir arz ya
da talep fazlası yaratmaz ve fiyatlar genel düzeyi
değişmez.

Rasyonel Beklentiler Teorisinin finansal piyasalara
uygulanmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Monetarizm

Barro etkisi

Lucas Eleştirisi

Etkin piyasa hipotezi

Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi

25.

26.

Aşağıdakilerden hangisi paranın kullanıldığı değiş
tokuş sistemleriyle karşılaştırıldığında, takas siste-
minin dezavantajlarından biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

İsteklerin karşılıklı olarak çakışma zorunluluğunu
karşılayamaması

Malların değiş tokuş maliyetlerinin zaman içerisinde
azalmasını sağlayamaması

Değiş tokuşta uzmanlaşmış birimlerin değişim mali-
yetlerinin azalmasını sağlayamaması

İş bölümünün gelişmesini engellemesi

İşlem maliyetlerinin ortadan kaldırılmasını sağlaya-
maması

Bir ekonomide, hükûmet harcamaları hazine bonoları
satışıyla finanse edilmektedir ve merkez bankası da bu
hazine bonolarını daha sonra geri satın almaktadır.

Bu şekildeki bir politika karmasının banka rezervleri
ile parasal taban (baz para) üzerindeki etkisi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hem banka rezervleri hem de parasal taban azalır.

Hem banka rezervleri hem de parasal taban artar.

Banka rezervleri artar ancak parasal taban değiş-
mez.

Banka rezervleri değişmez ancak parasal taban
artar.

Banka rezervleri ve parasal taban değişmez.

27.

28.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi, para arzının artış oranı
yükseldiğinde faiz oranlarının sürekli olarak düş-
mesine neden olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Servet etkisinin diğer etkilerden büyük olması

Beklenen enflasyonun uyumunun yüksek olması

Beklenen enflasyonun uyumunun olmaması

Beklenen enflasyon etkisinin diğer etkilerden büyük
olması

Likidite etkisinin diğer etkilerden büyük olması

Aşağıdakilerden hangisi parasal taban (baz para) ile
tedavüldeki paranın farkına eşittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Rezervler

Ödünç alınmış taban

Ödünç alınmamış taban

İskonto kredileri

Vadeli mevduat

Beklenen enflasyon oranının artması tahvil 
talebini, tahvil arzını ve faiz oranını nasıl etkiler? 

Tahvil Talebi Tahvil Arzı Faiz Oranı 

A)

B)

C)

D)

E)

Artar Artar Artar

Azalır Azalır Azalır

Artar Azalır Azalır

Artar Artar Azalır

Azalır Artar Artar

29.

30.

31.

Bir tahvilin faiz oranının denge faiz oranının üzerin-
de olduğu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Tahvil piyasasında talep fazlası vardır, faiz oranı
artar.

Tahvil piyasasında arz fazlası vardır, faiz oranı
düşer.

Tahvil piyasasında talep fazlası vardır, faiz oranı
düşer.

Tahvil piyasasında arz fazlası vardır, faiz oranı artar.

Tahvil piyasasında talep fazlası vardır, ancak faiz
oranı değişmez.

İki yıllık vadesi olan bir menkul değer birinci yıl so-
nunda 110 TL, ikinci yıl sonunda 121 TL getiri sağ-
lıyorsa bu menkul değerin bugünkü değerini 200 TL
yapacak iskonto oranı yüzde kaçtır?

A) B) C) D) E)5 10 12,5 15 17,5

32.

33.
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ÖSYM
Keynes’in Likidite Tercihi Teorisine göre, faiz ora-
nındaki değişme aşağıdakilerden hangisine yol
açar?

A)

B)

C)

D)

E)

Faiz oranı arttığında, tahvillerin beklenen getirisi
paranın beklenen getirisine kıyasla yükselir; bu da
para talebinin artmasına yol açar.

Faiz oranı düştüğünde, paranın beklenen getirisi
tahvillerin beklenen getirisine kıyasla artar; bu da
para talebinin artmasına yol açar.

Faiz oranı arttığında, tahvillerin beklenen getirisi
paranın beklenen getirisine kıyasla düşer; bu da
para talebinin artmasına yol açar.

Faiz oranı düştüğünde, paranın beklenen getirisi
tahvillerin beklenen getirisine kıyasla artar; bu da
para talebinin azalmasına yol açar.

Faiz oranı düştüğünde, paranın beklenen getirisi
sıfır olduğundan tahvillerin beklenen getirisi artar; bu
da para talebinin artmasına yol açar.

Aşağıdakilerden hangisi iki ülke ve iki maldan olu-
şan Teklif Eğrisi Modelinin geçerli olduğu dış ticaret
koşullarında ticaret hadlerinde bir değişikliğe yol
açar?

A)

B)

C)

D)

E)

Ülkelerden birinde ithalat ve ihracat miktarlarının
birbirine eşit olmaması

Küçük ülke avantajının ortaya çıkması

Leontieff paradoksunun ortaya çıkması

Ülkelerden birinde halkın zevk ve tercihlerinin değiş-
mesi

Toplam uluslararası ihracat arzı ile toplam ulus- 
lararası ithalat talebinin birbirine eşit olması

34.

35.

Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru değişimlerini
açıklarken bir malın farklı ülkelerde de olsa tek bir
fiyatı olduğu ilkesine dayanır?

A)

B)

C)

D)

E)

Portföy Teorisi

Mundell-Fleming Modeli

Miktar Teorisi

Stolper-Samuelson Yaklaşımı

Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik Büyüme Modeli-
nin başlangıçta görece fakir olan ülkelerin zaman
içindeki büyüme performanslarıyla ilgili öngörüsünü
ifade eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Zengin ülkelere göre daha yavaş büyürler.

Zengin ülkelere göre daha hızlı büyürler.

Zengin ülkelerle aynı hızda büyürler.

Negatif büyüme oranlarına sahiptirler.

Uzun dönemde ortalama olarak sıfır büyüme oranına
sahiptirler.

36.

37.
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ÖSYM
Robert Solow’a göre, ekonominin durağan durum
(steady state) büyümeye sahip olması hangi durum-
da gözlenir?

A)

B)

C)

D)

E)

İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı sermaye
stokunun büyüme oranından yüksek olduğunda

İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı iş gücü
arzının büyüme oranından yüksek olduğunda

İşçi başına düşen çıktının büyüme oranı ile iş gücü
arzındaki büyümenin çarpımı sermaye stokunun
büyüme oranına eşit olduğunda

İşçi başına düşen sermaye stokunun büyüme oranı
iş gücü arzının büyüme oranından yüksek
olduğunda

Sermaye stokunun büyüme oranı iş gücü arzının
büyüme oranına eşit olduğunda

II. Dünya Savaşı sonrasında Türk lirasının yabancı
para birimleri karşısındaki değerinin resmî olarak
indirilmesi (devalüasyon) ilk olarak hangi yılda
gerçekleşmiştir?

A) B) C)

E)D)

1946 1956 1960

1971 1978

38.

39.

Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesinin 2000’li
yıllardaki durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ödemeler dengesi açığı 2000’li yıllarda azalmaya
başlamıştır.

2001 krizi sonrasında cari işlemler hesabı her yıl
açık vermiştir.

Rezerv değişiminin negatif gerçekleştiği 2003-2007
yılları, rezervlerdeki eksilmeyi göstermektedir.

Net hata ve noksan kalemi, ilk kez 2001 krizi
sonrasında tanımlanarak ödemeler dengesi
tablolarına dâhil edilmiştir.

Küresel kriz koşulları nedeniyle finans hesabı
2007’den itibaren açık vermektedir.

40.
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ÖSYM
Bir işletmenin, mal ve hizmetlerinin üretim ve/veya
satış haklarını, başka ülke veya pazardaki bir işlet-
meye karşılıklı avantajlar elde etmek amacıyla aktar-
masına imkân veren iş birliği anlaşması aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Lisans anlaşması

Franchising anlaşması

Yönetim sözleşmesi

Üretim sözleşmesi

Ortak girişim

I. Yasal araştırmalar

II. Teknik araştırmalar

III. Mali araştırmalar

IV. Ekonomik araştırmalar

Yukarıdakilerden hangileri bir yatırım projesinin ilk
aşaması olarak ön proje çalışmaları kapsamında
yapılan araştırmalar arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

II ve III II ve IV I, II ve III

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

İşletmelerde farklı düzeylerde, farklı nitelik ve kapsam-
larda amaçlar bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi planlama siste-
minde amaç hiyerarşisi içerisinde yer almaz?

A) B) C)

E)D)

Vizyon Misyon Taktikler

Amaçlar Hedefler

1.

2.

3.

I. Maliyetleri düşürme

II. Değişen teknolojiye uyum sağlama

III. Sağlıklı küçülmeye yardımcı olma

Yukarıdakilerden hangileri dış kaynak kullanımının
sağladığı yararlar arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi yalın organizasyonun ilke-
leri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Sürekli gelişme

Sürekli araştırma-geliştirme

Kaynakların etkin kullanımı

Etkili bir iletişim sistemi

Takım ruhu

Aşağıdakilerden hangisi bir koordinasyon yöntemi
değildir?

A) B)

C) D)

E)

Yetki Komiteler

İletişim Motivasyon

Ödül sistemi

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi çatışmaların ortaya çıkış
şekliyle ilgili sınıflandırmaya dâhil değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Potansiyel çatışma

Algılanan çatışma

İçsel çatışma

Hissedilen çatışma

Açık çatışma

Sürekli olarak aynı kişiyle iletişimde bulunan insanlar,
ilişkilerinin sıklığına bağlı olarak karşısındaki kişiler için
kalıp davranış modelleri düşünürler ve belirli tür mesaj-
ları karşısında, bekledikleri kalıp davranışların gerçek-
leşmesini isterler.

Buna göre, beklenen davranıştan istenmeyen yönde
bir sapmanın meydana gelmesi, haberleşme süreci-
nin aşağıdakilerden hangisi nedeniyle bozulduğunu
gösterir?

A)

B)

C)

D)

E)

Algılamada kişisellik

Hatalı tamamlama

Mesajın inanca uymaması

Haberleşme kaynağına güvensizlik

Kişilik uyumunun tam olmaması

I. Dâhili şebeke

II. Dengeli şebeke

III. Dinamik şebeke

IV. Düzenli şebeke

Yukarıdakilerden hangileri şebeke organizasyon
türleri arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve IV II ve III

I, II ve III II, III ve IV

7.

8.

9.

Uluslararasılaşma teorileri, işletmelerin uluslararası
faaliyetlere yönelme nedenlerini ve işletmelerin hangi
stratejilerle uluslararası pazarlara girdiklerini açıklar.

Buna göre, aşağıdaki teorilerden hangisi uluslara-
rasılaşmaya ilişkin değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Temel Yetenekler Teorisi

İçselleştirme Teorisi

Eklektik Teori

İşlem Maliyeti Teorisi

Ağ Teorisi

Aşağıdakilerden hangisi bir kıyaslama türüdür?

A)

B)

C)

D)

E)

Oligopolcü kıyaslama

Süreç temelli kıyaslama

Türdeş kıyaslama

Kapalı kıyaslama

Bilgi temelli kıyaslama

Aşağıdakilerden hangisi bir iş değerleme yöntemi
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sınıflama yöntemi

360 derece yöntemi

Faktör karşılaştırma yöntemi

Puanlama yöntemi

Sıralama yöntemi

10.

11.

12.
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ÖSYM
Bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran, işletmenin
vizyonunu gerçekleştirmesinde temel rol oynayan ve
rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi ve
becerilere ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Uzmanlık Teknik yetenek

Çekirdek yetenek Semantik faktör

Referans noktası

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşı-
mının temel ilkelerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilimsel çalışma düzeni

Maksimum çıktı

Yüksek verimlilik için eğitim

Uyum ve koordinasyon

İnsan ilişkilerini ele alma

Bir ürünün itibari değeriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İşçilik, malzeme vb. girdi maliyetlerinin toplamıdır.

Alıcının ödemeye hazır olduğu değerdir.

Ürünün yarattığı faydanın değeridir.

Üreticinin ürüne atfettiği değerdir.

Vergiye tabi olan değerdir.

13.

14.

15.

I. Üretim planlaması ve denetimi

II. Stok yönetimi ve denetimi

III. Tamir-bakım planlaması

IV. Optimal kapasite seçimi

Yukarıdakilerden hangileri üretim sistemlerinin
işletilmesine ilişkin kararlar arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III II ve IV

I, II ve III II, III ve IV

Partiler hâlinde gelen çok çeşitli girdilerin, her ama-
ca uygun esnek işlem birimlerinden geçirilerek çok
çeşitli parti çıktılarına dönüştürüldüğü üretim siste-
mi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Görev tipi üretim sistemi

Akım tipi üretim sistemi

Sipariş tipi üretim sistemi

Özel tip üretim sistemi

Proje tipi üretim sistemi

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin
uygulanmasına yönelik prensiplerden biridir?

A) B)

C) D)

E)

Eğitim-öğretim Liderlik

Ölçümleme Haberleşme

Süreç geliştirme

16.

17.

18.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki toplam planla-
mada kullanılan matematik modeller arasında yer
almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Yönetim katsayıları

Etkinlik indeksi

Bilgisayar araştırması

Doğrusal programlama

Doğrusal karar kuralları

Yılda 750.000 adet C malı üretme kapasitesi olan bir
işletmenin kapasite kullanım oranı % 80 ve yıllık sabit
üretim maliyeti 150.000 TL’dir.

C malının birim satış fiyatı 2 TL ve birim değişken
maliyeti 0,75 TL ise bu işletmenin yıllık kârı kaç
TL’dir?

A) B) C)

E)D)

450.000 520.000 562.500

600.000 622.500

19.

20.

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminin nitel
faktörlere dayalı yöntemlerle yapılacağı durumlarda
dikkate alınan ağırlıklı puan toplamının hesabında
kullanılan parametrelerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Alternatif kuruluş yeri sayısı (n)

Alternatif kuruluş yeri j’nin, i faktörü açısından
durumunu gösteren puan değeri (Fij)

Hata terimi (e)

Faktör sayısı (m)

i faktörüne verilen ağırlık değeri (Wi)

I. Beceri

II. Gayret

III. Sorumluluk

IV. İş koşulları

Yukarıdakilerden hangileri iş değerlendirme ve puan
sistemlerinde kullanılan temel faktörler arasında yer
alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız IV II ve III III ve IV

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

21.

22.
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ÖSYM
I. Kontrolün, iş görenlerin uzuvlarının yeteneklerine

uyumlu olması

II. İş görenlerin, yüklerin eşit dağılımını sağlayacak
pozisyonda olması

III. İşlevsel olarak benzer olan kontrollerin
ayrıştırılması

Yukarıdakilerden hangileri kontrol tasarımında     
insan-makine sisteminin etkinliği bağlamında göz
önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında
yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I, II ve III

I. Sabit konumlu yerleşim

II. İşleme göre yerleşim

III. Pazara göre yerleşim

IV. Ürüne göre yerleşim

Yukarıdakilerden hangileri yerleşim düzeni tipleri
arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I II ve III III ve IV

I, II ve IV II, III ve IV

Kayısı üreticisi bir çiftçinin kara yolu üzerinde tez-
gâh kurarak ürününü satması aşağıdaki pazarlama
kanalı gruplarından hangisine bir örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Dolaylı pazarlama Doğrudan pazarlama

Mikro pazarlama İlişki pazarlaması

Sinsi pazarlama

23.

24.

25.

Bir saat üreticisinin, farklı gelir gruplarına ve farklı
zevklere yönelik saatler üretip satması aşağıdaki
pazarlama stratejilerinden hangisinin izlendiğini
gösterir?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplam piyasa yaklaşımı

Yoğunlaşmış piyasa yaklaşımı

Bölümlenmiş piyasa yaklaşımı

Dar odaklanma yaklaşımı

Maliyetli piyasa yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetimi-
nin sağladığı faydalardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Müşteri analiz yöntemlerinin geliştirilmesi

İşletmeyi terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması

Müşteri sadakati oluşturulmasına yardımcı olması

Yeni müşteri bulmada katkı sağlaması

Çapraz satış yapma olanağı sunması

Derinliği ve kendi aralarında ilişkileri olan pazarlama
program, süreç ve faaliyetlerinin geliştirilmesi, tasarımı
ve uygulanmasına dayanan bütünsel pazarlama, “her
şey”in pazarlamayı ilgilendirdiği düşüncesine dayanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bütünsel pazar-
lama anlayışının bileşenlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İçsel pazarlama

Dışsal pazarlama

İlişki pazarlaması

Bütünleşik pazarlama

Sosyal sorumluluk pazarlaması

26.

27.

28.
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ÖSYM
Ev ve iş yerlerindeki duvar saatlerinde kullanılan
kalem pil ne tür bir maldır?

A) B)

C) D)

E)

Tüketim malı Teknik mal

Mekanik mal Ticari mal

Endüstriyel mal

I. Aracılar

II. Yasal düzenlemeler

III. Alacaklılar

IV. Tüketici davranışları

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin fiyatlama
kararını etkileyen faktörler arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız IV I ve II II ve III

I, II ve IV I, III ve IV

Bir işletmenin, ürününün reklamlarında ünlü sporcu-
ların yaşantılarını örnek olarak göstermesi, tüketici-
lerin satın alma davranışını etkilemede aşağıdaki
faktörlerin hangisinden yararlanıldığını gösterir?

A) B)

C) D)

E)

Kültür Sosyal sınıf

Aile Danışma grupları

Yaşam tarzı

29.

30.

31.

Aşağıdakilerden hangisi temel dağıtım kanalı sınıf-
landırmalarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütünleşmenin yönüne göre sınıflandırma

İşletmenin örgüt yapısına göre sınıflandırma

İşletmedeki karar alanlarına göre sınıflandırma

Yönetim stratejilerine göre sınıflandırma

Üyeler arasındaki ilişkinin türüne göre sınıflandırma

Para piyasasında işlem gören finansal varlıkların
ihraç edildikleri tarihteki vadesi en çok ne kadardır?

A) B) C) D) E)1 ay 3 ay 6 ay 1 yıl 3 yıl

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası piyasalarda
yatırım yapma gerekçelerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Önemli girdilere kolay ulaşılabilmesi

Yeni piyasalara erişmek istenmesi

Siyasi riskin yurt içine göre daha düşük olması

Yüksek getiri elde edilebilmesi

Daha iyi üretim olanaklarına erişmek istenmesi

32.

33.

34.
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ÖSYM
Spot piyasada 1 $ = 1,5875 TL, Türk lirası yıllık faiz
oranı % 10 ve 3 ay vadeli bir vadeli işlem sözleşmesinin
fiyatı 1,6190 TL / $’dır.

Buna göre, spot fiyat ile vadeli fiyat arasında arbit-
raja olanak vermeyecek dolar faiz oranı yüzde kaç
olmalıdır?

A) B) C) D) E)2 2,5 2,75 3 3,25

Bir finansal ürün için aynı anda alış ve satış fiyatları
kote eden kişi ya da kuruluşlara ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Arbitrajcı Piyasa yapıcı

Spekülatör Seans brokeri

Emir defteri yetkilisi

Borç / Toplam Aktifler oranı 0,4 olan bir şirketin
Borç / Öz Kaynaklar oranı yüzde kaçtır?

A) B) C) D) E)20 33,3 40 60 66,7

35.

36.

37.

I. Alıcısına bir zorunluluk getirmez, hak tanır.

II. Opsiyonu satan taraf opsiyona konu olan varlığın
fiyatının yükseleceğini düşünmektedir.

III. Opsiyona konu olan varlığın spot fiyatı opsiyon
kullanım fiyatından düşükse opsiyon kullanılır.

Alım opsiyonuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangi-
leri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

Bir yıl önce 30 TL’ye satın alınan bir hisse senedinin
bugünkü fiyatı 45 TL’dir.

Bu hisse senedi için yıl içinde 2,5 TL temettü öde-
mesi yapıldığına göre, hisse senedinin sağladığı
getiri oranı yüzde kaçtır?

A) B) C)

E)D)

38,88 45,87 50

53,67 58,33

Aşağıdakilerden hangisi swap’ın kullanım alanların-
dan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Arbitraj

Risk yönetimi

Aktif oranlarını düşürmek

Kaynak kullanım maliyetlerini düşürmek

Dalgalanmalara karşı korunma sağlamak

38.

39.

40.

2011 - KPSS / AB-PS

İŞLETME TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

00000000

24



ÖSYM
“Bir devletin tebaasının her biri, hükûmetin devamına
ödeme gücü oranında yani devletin himayesi altında
elde ettiği gelirle orantılı olarak katılmalıdır.” şeklinde
özetlenebilecek olan vergilendirme kuralını aşağıda-
kilerden hangisi önermiştir?

A) B)

C) D)

E)

A. Wagner A. Smith

A. T. Peacock P. A. Samuelson

J. M. Keynes

Oy değiş tokuşu (logrolling) ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Oy değiş tokuşu durumunda seçmenler birbirlerinin
tercihlerine oy verirler.

Oy değiş tokuşu durumunda oy çokluğuna göre
kazanamayacak durumdaki projeler kabul edilir.

Oy değiş tokuşu kamu harcamalarını artıran bir
uygulamadır.

Oy değiş tokuşu yapan seçmenler sonuçta bir fayda
kaybına uğrarlar.

Tercih yoğunluklarının ifade edilebildiği bir sistemde
oy değiş tokuşu için daha fazla motivasyon vardır.

1.

2.

Refah İktisadının Birinci Temel Teoremi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ekonomide bir kişinin refahını azaltmadan diğer
kişilerin refahını artırmak mümkün değilse kaynak
tahsisi etkindir.

Başlangıçtaki kaynakları yeniden dağıtarak bir
rekabetçi dengeden başka bir rekabetçi dengeye
piyasa koşulları içinde varılabilir.

Tam rekabet koşulları altında varılan her rekabetçi
denge aynı zamanda bir Pareto optimallik noktasıdır.

Ekonomide bir kişinin refahını azaltmadan diğer
kişilerin refahını artırmak kaynak tahsisinde etkinliği
sağlar.

Ekonomide Pareto etkinlik koşullarından bir veya
birkaçı ihlal ediliyorsa diğer gerekli koşulların
sağlanması etkinliği sağlamaz.

Paternalistik bir devlet anlayışı çerçevesinde, devle-
tin tüketimini zorunlu kıldığı mallara ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Erdemli mallar Saf kamu malları

Yarı kamusal mallar Özel mallar

Kulüp malları

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ÖSYM
I. Ayırma ilkesi uygulaması

II. Artan oranlı gelir vergisi tarifesi

III. En az geçim indirimi uygulaması

Yukarıdakilerden hangileri vergi adaletini sağlamaya
yönelik teknikler arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız III I ve III

II ve III I, II ve III

Gelir (TL) Vergi Oranı (%)

25.000’e kadar 10

25.001-55.000 15

55.001-85.000 20

85.001-150.000 30

150.001 ve sonrası 40

Yukarıdaki artan oranlı tarife ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Dilim yöntemli azalan tarifedir.

Yükseklik farkı % 30’dur.

Sınıf yöntemli artan tarifedir.

Tersine artan oranlı tarifedir.

Uzunluk farkı 75.000 TL’dir.

5.

6.

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda vergi
gelirlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Vergiler

Şerefiyeler

Resimler

Zorunlu borçlanmalar

Harcamalara katılma payları

Aşağıdakilerden hangisi vergilerin sınırlı yansıma-
sını tanımlar?

A)

B)

C)

D)

E)

Vergi yükünü taşıyacak olanların kanunlarda göste-
rilmiş olması

Vergi yükünün yalnızca geriye doğru yansıması

Vergi yükünün yalnızca ileri doğru yansıması

Arz ve talebe bağlı olarak malın fiyatına vergi yükü-
nün eklenmesi

Üretim zincirinin yalnızca belirli halkalarında yer alan
kişilerin üzerinde vergi yükü kalması

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisine tabi gelirin
özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelirin safi tutarının vergilendirilmesi

İstisnai durumlar dışında vergiye tabi gelirin muhase-
be düzeninden yola çıkılarak tespit edilmesi

Kazanırken ödeme esasının tüm gelir unsurları için
uygulanması

Kişinin toplam geliri üzerinden alınması

Yıllık gelirin vergilendirilmesinde takvim yılı esasının
uygulanması

7.

8.

9.
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ÖSYM
I. Tereke vergisi

II. Emlak vergisi

III. Motorlu taşıtlar vergisi

Yukarıdakilerden hangileri servet vergisi olarak
sınıflandırılır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız III I ve II

I ve III  I, II ve III

Emekli maaşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğrudan mal ve hizmet alımı olmadığından karşı-
lıksız harcamalardır.

Daha önceden ödenen sigorta primleri ile ödendiğin-
den karşılıklı harcamalardır.

Emeklilerin alım gücünü artırdığından gerçek harca-
malardır.

Faydası uzun döneme yayıldığından yatırıma benzer
etki yaratırlar.

Talebi artırdığından reel harcama sayılırlar.

I. Eğitim, sağlık gibi bazı harcamaların artışı gelir
artışından daha fazladır.

II. Devletin, kalkınmada uygun bir ortam yaratması için
güvenlik harcamalarını azaltması gerekir.

III. Büyüme ve kalkınma ile birlikte altyapı hizmetleri
gibi büyük ölçekli ve tekel niteliğinde olan
hizmetlere ihtiyaç artar.

Wagner’e göre, yukarıdakilerden hangileri bir ülkede
kamu harcamaları artışının nedenleri arasında yer
alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız III I ve III

II ve III I, II ve III

10.

11.

12.

Belirli bir dönemdeki kamu harcamaları ile o döne-
min üretimi arasında ilişki kuran kamu harcamaları
sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İdari sınıflandırma

Organik sınıflandırma

Fonksiyonel sınıflandırma

İktisadi sınıflandırma

Kurumsal sınıflandırma

Kamusal hizmetlerin artan maliyet koşullarında üre-
tildiği durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Nüfus artışı kişi başına harcama miktarını düşürür.

Nüfus artışı ile beraber kişi başına harcama miktarı
artar.

Ölçek ekonomileri dolayısıyla toplam harcamalar
azalır.

Nüfus artışı sonucu toplam harcamalar azalır.

Kamusal hizmetlerde etkinlik azalır.

Bazı kamu hizmetlerinin ayni olarak karşılanması
hâlinde kamu harcamalarının büyüklüğü nasıl etki-
lenir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçeye yansıyan kamu hizmetleri daha pahalı hâle
gelir.

Bütçeye yansıyan kamu hizmetleri daha ucuz hâle
gelir.

Bütçeden finanse edilen kamu hizmetleri daha adil
dağılır.

Parasal bütçe açısından kamu hizmetleri olduğun-
dan fazla görünür.

Parasal bütçe açısından kamu hizmetleri olduğun-
dan az görünür.

13.

14.

15.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları tanımın-
da modern maliyecilerle klasik maliyecileri birbirin-
den ayıran unsurlardan biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu makamları tarafından yapılması

Toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere yapılması

Ekonomik faaliyetleri düzenlemek üzere yapılması

Belirli usullere uyularak yapılması

Parasal olarak yapılması

Aşağıdakilerden hangisi borç yönetiminin unsurla-
rından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Uygun fırsatlar çıktığında borç servisi yükünün
hafifletilmesi

Borçlanma ile elde edilen kaynakların verimli
yatırımlara yönlendirilmesi

Arzu edilen tutarda tahvil-bono satışının sağlanması

Borçlanma koşularının devlet için en az yük
sağlayacak biçimde saptanması

Borçlanma miktar ve koşullarının ekonominin içinde
bulunduğu durumun gereklerine uydurulması

İç borçlanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçe açığına yol açar.

Millî geliri alınan borç kadar artırır.

Millî geliri alınan borç kadar azaltır.

Ülkenin kullanabileceği kaynaklara bir ilave sağlar.

Satın alma gücünün özel kesimle kamu kesimi
arasında el değiştirmesine yol açar.

16.

17.

18.

Kamu borçlarının konsolidasyonu ne demektir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiştiril-
mesi

Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla değiştiril-
mesi

Borç ödemelerinin bir süreliğine durdurulması

Düşük faizli borçların yüksek faizli borçlarla değiştiril-
mesi

Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştiril-
mesi

Devletin dış borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ekonomideki kaynaklara ek kaynak sağlar.

Ülkelerin döviz sıkıntısını aşmalarına yardımcı olur.

İç tasarruf yetersizliği nedeniyle borçlanmaya
başvurulabilir.

Borçlanmaya gidilmesi toplam talebi kısıcı bir etki
yaratabilir.

Ülkenin sermaye piyasası yeterince gelişmediği
durumlarda başvurulabilir.

19.

20.
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ÖSYM
Klasik maliyecilerin devlet borçlanmasına ilişkin
görüşleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Borçlanma, gerçek bir kamu geliridir.

Borçlanma, peşin vergide olduğu gibi vergi mükelle-
fini zarara uğratır.

Borçlanma, devletin normal gelirleri olan vergilerin
iskonto ettirilmiş şeklidir.

Borçlanma, tasarrufları artırır.

Borçlanma, gelecek nesillerin vergi yükünü bugünkü
nesillere yükler.

Devlet borçlarının nesiller arası yük dağılımına
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin borçlanma ile elde ettiği kaynağı faizin üze-
rinde bir gelirle kullanabilmesi hâlinde gelecek nesil-
lere yük yüklemiş olmaz.

Enflasyon dönemlerinde borcun anapara ve faizi,
fiyat endekslerine bağlanmışsa devlet borçlarının
yükü hafifler.

Yüksek enflasyon döneminde borcun anapara veya
faizi, dövize endekslenmişse gelecek nesillerin yükü
azalır.

Devlet borçlarının ortalama faiz oranı büyüme oranı-
nın altında ise borçların yükünü gelecek nesiller çe-
ker.

Yatırımların devlet borçları ile finanse edilmesi hâlin-
de borçların yükünü gelecek nesiller çeker.

21.

22.

Aşağıdakilerden hangisi bütçede hukuki yaklaşımın
hukuk ağırlıklı olarak incelediği konular arasında yer
almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçenin gelir ve gider yanlarının ülkede yaşayanlar
için güvence altına alınması

Kamu gelir ve giderlerinin doğuracağı ekonomik ve
sosyal sonuçlar

Bütçelerin daha çok iktidarda olan partilerin siyasal
görüş ve ilkeleri doğrultusunda parlamentolar tara-
fından oluşturulması

Gelirleri toplayacak ve harcamaları yapacak kurum-
ların belirlenmesi

Harcamaya ilişkin kanunların kabul edilmesi

I. Bütçe oylamasının bölümlere göre yapılması

II. Bütçede değişiklik yapılması önerilerinin görüşme
yapılmadan oylanması

III. Milletvekillerinin görüşlerini, her bir bütçenin tümü
hakkındaki görüşmeler sırasında açıklayabilmesi

IV. Milletvekillerinin gider artırıcı veya gelir azaltıcı
öneriler yapamaması

Yukarıdakilerden hangileri merkezî bütçe kanun
tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine
ilişkin olarak getirilmiş kısıtlamalar arasında yer
alır?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III II ve III

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

23.

24.
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ÖSYM
Kamu idareleri, yatırım ödenek tekliflerini temmuz
ayı sonuna kadar aşağıdakilerden hangisine gön-
derirler?

A)

B)

C)

D)

E)

Devlet Planlama Teşkilatı

Başbakanlık

Sayıştay

TBMM

Merkez Bankası

I. Kamu mali yönetiminin çağdaş bir devlet
muhasebesine sahip olması

II. Kamu mali yönetiminin ülke ekonomisiyle ilgili
sağlıklı verilerinin olması

III. Kamu mali yönetiminin yeterli bir altyapıya sahip
olması

IV. Bütçeyi hazırlayan ve kabul edenlerin iyi niyetli
olması

Yukarıdakilerden hangileri subjektif doğruluk ilkesi-
ne uygun bütçe hazırlanması için gerçekleşmesi ge-
reken şartlar arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız IV I ve IV

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

Aşağıdakilerden hangisi özel bütçe kapsamındaki
kuruluşlardan biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Yargıtay

İçişleri Bakanlığı

25.

26.

27.

Aşağıdakilerin hangisinde mali saydamlık ilkesi
doğru olarak tanımlanmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekil-
de elde edilmesi, kullanılması ve muhasebeleştiril-
mesi

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kul-
lanılmasında denetimin sağlanması ve bunu sağla-
mak üzere kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi

Bütçe gelir ve gider tahminlerinin, uygulanacağı mali
yıldaki ekonomik koşullara olabildiğince yakın
olması

Bütçe kanununun olabildiğince anlaşılır ve sade
olması

Bütçe sürecinin tüm aşamalarında bütçeye ilişkin
tüm belgelerin kamuoyuna sunulması

Aşağıdaki maliye politikalarından hangisinin dur-
gunluk döneminde uygulanması uygun olmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Cari harcamaların artırılması

Transfer harcamalarının artırılması

Vergi istisna ve muafiyetlerinin artırılması

Dolaylı vergilerin artırılması

Gelir vergisi oranlarının düşürülmesi

Mali araçların yalnızca etkileri ve gördükleri vazife
ile değerlendirilmesi ilkesi aşağıdakilerden hangi-
sinin kapsamında yer alır?

A) B)

C) D)

E)

Fonksiyonel maliye Telafi edici maliye

Klasik maliye Devrî bütçe

Program bütçe

28.

29.

30.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi mali gelenekçiliğin varsa-
yımlarını ve ilkelerini değiştiren nedenlerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüketici devletten süzgeç devlete geçiş

Kamu girişimlerinin her zaman özel girişimlerden
daha az verimli olmaması

Bütün kamu harcamalarının tarafsız olamaması

Kamu gelirlerinin büyük ölçüde tarafsız olması

Kamu borçlarının kaynaklar ve borçların idaresi
bakımından tarafsız kalamaması

Enflasyonist bir ekonomide vergi tahsilatındaki ge-
cikmenin kamu gelirlerinin reel değerini düşürece-
ğine ilişkin iddia aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Lucas kritiği

Peacock–Wiseman etkisi

Mundell–Fleming Modeli

Olivera–Tanzi etkisi

Baumol Hipotezi

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde Arjantin, İsrail
ve Brezilya gibi bazı ülkelerde uygulanan hetero-
doks programlarının önerilerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Döviz kurunun sabitlenmesi veya önceden
açıklanan belirli bir çizgide tutulması

Ücretlerin doğrudan veya belirli bir uzlaşma ile kont-
rol edilmesi

Fiyatların doğrudan veya belirli bir uzlaşma ile kont-
rol edilmesi

Kamu dengelerinin düzeltilmesi

Para arzının sıkı bir şekilde kontrol altına alınması

31.

32.

33.

Birincil bütçe açığı 50 milyar TL, borç stoku 200 mil-
yar TL, nominal faiz oranı % 10 ve enflasyon oranı
% 5 ise operasyonel açık kaç milyar TL’dir?

A) B) C) D) E)40 50 60 70 80

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu oluştu-
ran fiillerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri
yapma

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme

Satış yapılmasına rağmen fiş veya fatura düzenle-
meme

Belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzen-
leme

Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı
hâlde basma

Beyannamesi 24 Ocak 2006 tarihine kadar verilmesi
gereken ancak verilmeyen katma değer vergisinin
tahakkuk zaman aşımı süresi hangi tarihte dolar?

A) B)

C) D)

E)

24 Aralık 2010 31 Aralık 2010

24 Şubat 2011 24 Aralık 2011

31 Aralık 2011

34.

35.

36.
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ÖSYM
Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişi-
likten tahsil edilemeyince kanuni temsilci K’den alın-
dığında bu vergi cezası ile ilgili olarak K ne yapa-
bilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüzel kişiliğe rücu edebilir.

Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir.

Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir.

Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir.

Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe veya ortaklarına rücu
edemez.

Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı
olarak vergiye tabi tutulmaz?

A) B)

C) D)

E)

Avukat Şair

Mali danışman Diş protezcisi

Ressam

Aşağıdakilerden hangisine geçici vergi ödeme
yükümlülüğü getirilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Basit usulde vergilendirilenler

Serbest meslek erbabı

Zirai kazanç sahipleri

Menkul sermaye iradı geliri elde edenler

Gayrimenkul kira geliri elde edenler

37.

38.

39.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, kurumların, iliş-
kili kişilerle uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet
alım ya da satımında bulunmasına ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Örtülü kazanç dağıtımı

Örtülü sermaye dağıtımı

Peçeli sermaye dağıtımı

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı

İştirak kazançları istisnası

40.
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ÖSYM
A İşletmesi personeli olan bir kişinin, işletmenin or-
taklarından birinin ailesinin özel şoförü olarak gö-
revlendirilmesi durumunda aşağıdaki muhasebe
temel kavramlarından hangisine aykırı davranılmış
olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Özün önceliği

İşletmenin sürekliliği

Tarafsızlık ve belgelendirme

Tutarlılık

Kişilik

İşletmenin önceki dönemlerde alacak ve borç se-
netleri için yapmış olduğu reeskont işlemlerini bu
dönem yapmaması durumunda aşağıdaki muhase-
be temel kavramlarından hangisine aykırı davranıl-
mış olur?

A) B)

C) D)

E)

Maliyet esası Tutarlılık

Dönemsellik Özün önceliği

Önemlilik

Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Konusu Kalmayan Karşılıklar

Faiz Gelirleri

Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

Reeskont Faiz Gelirleri

Komisyon Gelirleri

1.

2.

3.

Z AŞ, sermayesi 10.000.000 TL olan B AŞ’nin sermaye-
sinin % 25 hissesine sahiptir. B AŞ, birinci yıl elde ettiği
700.000 TL tutarındaki net kârın % 60’ını dağıtmış, ikin-
ci yıl 120.000 TL zarar etmiş, üçüncü yıl ise elde ettiği
920.000 TL tutarındaki net kârın % 75’ini dağıtmıştır.

Buna göre, B AŞ’ye ilişkin iştirak tutarı, iştiraklerini
öz kaynak yöntemiyle değerleyen Z AŞ’nin kayıtla-
rında kaç TL olarak yer alır?

A) B) C)

E)D)

2.500.000 2.595.000 2.620.000

2.875.000 3.045.000

I. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
hesabı borçlu 36.000 TL

II. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı
hesabı borçlu 18.000 TL

III. Menkul Kıymet Satış Zararları hesabı borçlu
36.000 TL

IV. Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
28.000 TL

V. Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı alacaklı
36.000 TL

Önceki dönemde 90.000 TL karşılık ayrılan 500.000
TL tutarındaki hisse senetlerinin % 40’ının banka
aracılığıyla 128.000 TL’ye satıldığı bir işletmede, bu
satış işleminin kaydında yukarıdaki hesaplardan
hangilerinin kullanımı doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III II ve III

II ve IV III ve V

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.
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ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar ve Duran
Varlıklar hesap sınıflarının her ikisinde de yer alan
bir hesaptır?

A)

B)

C)

D)

E)

Verilen Avanslar

Şüpheli Alacaklar Karşılığı

Gelecek Aylara Ait Giderler

Alıcılar

İndirilecek KDV

Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izleyen bir
işletmede dönem sonu itibarıyla Ticari Mallar hesabının
borç toplamı 2.865.000 TL, alacak toplamı ise 355.000
TL’dir.

İşletmede dönem sonu mal mevcudu 251.000 TL,
dönem başı mal mevcudu 521.000 TL olduğuna
göre, Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına
yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

2.259.000 TL borçlu

2.510.000 TL borçlu

2.780.000 TL borçlu

606.000 TL alacaklı

3.282.000 TL alacaklı

2011 yılı için tespit edilen % 100 amortisman ayıra-
bilme sınırı kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)1000 700 680 670 600

6.

7.

8.

Vergi Usul Kanunu’na göre, finansal kiralama işlem-
leriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Senetsiz finansal kiralama alacaklarına reeskont
uygulanmaz.

İktisadi kıymetin mülkiyeti, kira süresi sonunda
kiracıya devredilebilir.

Kiralama süresi, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün
% 75’inden daha büyük bir bölümünü kapsamalıdır.

Kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamı,
iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha
fazla olmalıdır.

Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri, borç
anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır.

Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenle-
diği dönem sonu bilançosunda yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelir Tahakkukları

Gelecek Aylara Ait Gelirler

Gider Tahakkukları

İştiraklerden Temettü Gelirleri

Gelecek Yıllara Ait Giderler

İşletmenin borçlu olduğu bir çalışanın işletmeden
ayrılması hâlinde, bu borçla ilgili olarak yapılması
gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin
kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Personele Borçlar hesabı alacaklı

Diğer Ticari Borçlar hesabı alacaklı

Diğer Ticari Borçlar hesabı borçlu

Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesabı alacaklı

Diğer Çeşitli Borçlar hesabı alacaklı

9.

10.

11.
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Aylık maliyetlere yüklenmesi gereken ancak henüz
nakden ya da hesaben ödenecek durumda olmayan
tahminî tutarlar aşağıdaki hesapların hangisinde
izlenir?

A)

B)

C)

D)

E)

Maliyet Giderleri Karşılığı

Gelecek Aylara Ait Giderler

Gider Tahakkukları

Özel Maliyetler

Diğer Mali Borçlar

İşletme, 10.08.2010 tarihinde bankada açtırdığı hesaba
110.000 avro yatırmış, 16.09.2010 tarihinde 30.000
avro, 21.11.2010 tarihinde ise 35.000 avro hesaptan
çekmiştir (1 avro 10.08.2010 tarihinde 1,96 TL;
16.09.2010 tarihinde 1,93 TL; 21.11.2010 tarihinde 
1,93 TL; 31.12.2010 tarihinde 1,98 TL’dir.).

Buna göre, işletmenin 31.12.2010 tarihinde yapması
gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin
kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankalar hesabı borçlu 125.540 TL

Kambiyo Zararları hesabı alacaklı 1950 TL

Bankalar hesabı alacaklı 127.400 TL

Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 900 TL

Kambiyo Kârları hesabı borçlu 2200 TL

12.

13.

İşletme dönem sonunda yaptığı sayımda kasada 4900
avro bulunduğunu tespit etmiştir. Aynı tarihte avro kasa-
sı alt hesabının kalanı 5000 avrodur.

Hesaba alınma tarihindeki avro kuru 1,93 TL, sayım
tarihindeki avro kuru 1,98 TL olduğuna göre, dönem
sonunda yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplardan
hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kasa hesabı borçlu 250 TL

Kasa hesabı alacaklı 198 TL

Kambiyo Kârları hesabı alacaklı 250 TL

Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlu 198 TL

Kambiyo Zararları hesabı borçlu 198 TL

Yazılı değeri 80.000 TL olan ve 01.02.2010 tarihinde
satın alınan Hazine bonoları 3000 TL zararla banka
aracılığıyla 83.000 TL’ye satılmıştır (Bir yıl 360 gün
olarak alınacaktır.).

Yıllık faiz oranı % 9 olduğuna göre, satış tarihi ve bu
satış tarihinde yapılan kayıtta kullanılan hesap aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

01.07.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
hesabı alacaklı 83.000 TL

01.12.2010 - Menkul Kıymetler Satış Zararları
hesabı alacaklı 3000 TL

01.10.2010 - Menkul Kıymetler Satış Zararları
hesabı borçlu 3000 TL

01.07.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
hesabı alacaklı 77.000 TL

01.12.2010 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
hesabı alacaklı 80.000 TL

14.

15.
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İşletme satın aldığı 50.000 TL tutarındaki mal karşılığın-
da 20.000 TL’lik senet ciro etmiş, 15.000 TL’lik çek ve
10.000 TL’lik senet düzenlemiş, kalanı ise kredili
bırakmıştır.

Buna göre, bu işlemler bilanço toplamını nasıl
etkiler?

A)

B)

C)

D)

E)

Aktif ve Pasif toplamları değişmez.

Aktif ve Pasif toplamları 35.000 TL artar.

Aktif ve Pasif toplamları 15.000 TL artar.

Aktif ve Pasif toplamları 30.000 TL artar.

Aktif toplamı 20.000 TL azalırken Pasif toplamı
30.000 TL artar.

İşletme 15.08.2010 tarihinde bankadan sağladığı
800.000 TL limitli, yıllık % 15 faizli senet karşılığı kredi
için 920.000 TL tutarındaki senedi teminat olarak vermiş
ve kredi tutarı işletmenin bankadaki hesabına
aktarılmıştır.

Buna göre, yapılacak kayıtlarda aşağıdaki hesaplar-
dan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankalar hesabı borçlu 800.000 TL

Alacak Senetleri hesabı borçlu 920.000 TL

Alacak Senetleri hesabı alacaklı 920.000 TL

Banka Kredileri hesabı alacaklı 800.000 TL

Finansman Giderleri hesabı borçlu 120.000 TL

16.

17.
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 18. - 20.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.

A İşletmesi, B İşletmesine KDV hariç 50.000 avroluk
makine satmak üzere 27.10.2010 tarihinde sözleşme
imzalamış ve sözleşme gereği % 20 oranında avans
banka kanalıyla ödenmiştir. Makine 02.02.2011 tari-
hinde teslim edilmiş ve fatura karşılığında çek ciro
edilmiştir (1 avro 27.10.2010 tarihinde 1,93 TL;
31.12.2010 tarihinde 1,98 TL; 02.02.2011 tarihinde 
2,11 TL’dir. KDV oranı % 10’dur.).

Yukarıdaki bilgilere göre, B İşletmesinin 31.12.2010
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Verilen Avanslar hesabı borçlu 500 TL

Verilen Avanslar hesabı borçlu 19.800 TL

Verilen Avanslar hesabı borçlu 19.300 TL

Verilen Sipariş Avansları hesabı borçlu 500 TL

Kambiyo Kârları hesabı borçlu 500 TL

 

18.

Yukarıdaki bilgilere göre, A İşletmesinin 02.02.2011
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Alınan Sipariş Avansları hesabı borçlu 10.000 TL

Alınan Sipariş Avansları hesabı borçlu 19.300 TL

Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 105.500 TL

Hesaplanan KDV hesabı borçlu 10.550 TL

Alınan Çekler hesabı alacaklı 96.250 TL

Yukarıdaki bilgilere göre, B İşletmesinin 02.02.2011
tarihinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesap-
lardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İndirilecek KDV hesabı borçlu 10.550 TL

Verilen Avanslar hesabı alacaklı 19.800 TL

Alınan Çekler hesabı alacaklı 96.250 TL

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı
96.250 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar hesabı borçlu 105.500 TL

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.
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 21. - 23.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.

2008 yılında % 15 KDV dâhil 9200 TL’ye satın alınan 
bir demirbaşın ekonomik ömrü 5 yıl olup amortismanı
azalan bakiyeler yöntemiyle hesaplanmaktadır.

Hesaplanan amortismanların endirekt yöntemle kay-
dedilmesi durumunda 31.12.2009 tarihli bilançoda
ilgili demirbaş için Birikmiş Amortisman tutarı kaç
TL olur?

A) B) C) D) E)1840 2880 3200 5120 6400

Hesaplanan amortismanların direkt yöntemle kayde-
dilmesi durumunda 31.12.2010 tarihli bilançoda ilgili
demirbaşın tutarı kaç TL olarak yer alır?

A) B) C) D) E)1728 5120 6272 8000 9200

 

21.

22.

Demirbaşın 2011 yılında % 18 KDV dâhil 2360 TL’ye
yenileme amacıyla satılması hâlinde aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer Gelirler hesabı alacaklı 520 TL

Özel Fonlar hesabı borçlu 632 TL

Özel Fonlar hesabı alacaklı 272 TL

Diğer Gider ve Zararlar hesabı borçlu 360 TL

Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar hesabı alacaklı
880 TL

23.
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 24. - 25.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ
OLARAK CEVAPLAYINIZ.

İşletme 01.11.2010 tarihinde bankada 90.000 TL tuta-
rında, yıllık % 12 faizli ve 3 ay vadeli bir hesap açtırmış-
tır (Gelir Vergisi oranı % 15’tir. Bir ay 30 gün olarak
alınacaktır.).

İşletmenin 10.01.2011 tarihinde nakit ihtiyacı nede-
niyle vadeli hesabı kapatıp ilgili tutarı vadesiz hesa-
ba aktarması hâlinde yapılacak kayıtta aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankalar hesabı borçlu 90.000 TL

Bankalar hesabı alacaklı 90.000 TL

Gelir Tahakkukları hesabı borçlu 1800 TL

Gelir Tahakkukları hesabı alacaklı 1800 TL

Diğer Gider ve Zararlar hesabı borçlu 1800 TL

 

24.

İşletmenin vadeli hesabı vade sonunda kapatıp ilgili
tutarı vadesiz hesaba aktarması hâlinde yapılacak
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bankalar hesabı borçlu 2700 TL

Bankalar hesabı alacaklı 92.295 TL

Faiz Gelirleri hesabı alacaklı 900 TL

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı    
405 TL

Bankalar hesabı borçlu 92.295 TL

25.
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 26. - 28.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.

İşletmenin 2011 yılı dönem başı bilançosunda 
2.250.000 TL olarak kayıtlı bulunan Ticari Mallar  
hesabı 3000 adet A malından oluşmaktadır. İşletme
2000 adet A malını 18.01.2011 tarihinde KDV dâhil
1.840.000 TL’ye çek karşılığı satın almış, 26.01.2011
tarihinde 4000 adet A malını % 20 kârla çek 
karşılığında satmıştır. İşletme stoklarını ortalama
maliyet yöntemiyle değerlemekte ve sürekli envanter
yöntemiyle izlemektedir. 2010 yılından Devreden    
KDV tutarı 305.100 TL’dir (KDV oranı % 15’tir.).

Yukarıdaki bilgilere göre, 18.01.2011 tarihli satın
alma sonrasında A malının birim maliyeti kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)750 770 800 818 885,50

 

26.

Yukarıdaki bilgilere göre, 26.01.2011 tarihinde yapıl-
ması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangi-
sinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 3.696.000 TL

Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı 3.840.000 TL

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
3.000.000 TL

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu
3.272.000 TL

Hesaplanan KDV hesabı alacaklı 346.500 TL

Yukarıdaki bilgilere göre, 2011 Ocak ayı sonunda
KDV hesaplarıyla ilgili olarak yapılması gereken
kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Devreden KDV hesabı borçlu 305.100 TL

Hesaplanan KDV hesabı borçlu 576.000 TL

Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 9300 TL

Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 41.400TL

İndirilecek KDV hesabı alacaklı 276.000 TL

27.

28.
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 29. - 30.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.

Bir işletmeyle ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tutar (TL)

Dönem başı stok 145.000

Dönem sonu stok 185.000

Dönem içi alışlar 1.020.000

Alıştan iadeler 20.000

Alış giderleri 30.000

Satış iadeleri 40.000

Yukarıdaki bilgilere göre işletmede satışların mali-
yeti kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

980.000 990.000 1.030.000

1.060.000 1.175.000

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin stokları kaç
günde bir devretmektedir?

A) B) C) D) E)36 50 55 57 60

29.

30.

 

 

 

 A İşletmesinin 31.12.2009 tarihli bilançosu aşağıdaki 
gibidir: 
 

  A İşletmesi         
  Bilanço  (Bin TL) 

AKTİF 31.12.2009                PASİF  

DÖNEN VARLIKLAR 2975 KISA VADELİ  
Kasa 50  YABANCI            
Alınan Çekler 250  KAYNAKLAR 2300 
Bankalar 850 
Ticari Mallar 1825  
   UZUN VADELİ  
DURAN VARLIKLAR 1725 YABANCI  
   KAYNAKLAR   900 

   ÖZ KAYNAKLAR 1500 

 
  4700 4700

  
İşletmenin Nakit Oranının 0,65 olabilmesi için 
aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmelidir? 

A)

B)

C)

D)

E)

215.000 TL’lik çekin tahsil edilmesi

325.000 TL’lik altı ay vadeli banka kredisi alınması

295.000 TL’lik nakdî sermaye sağlanması

435.000 TL’lik iki yıl vadeli banka kredisi alınması

345.000 TL’lik duran varlığın nakit karşılığı satılması

31.

Diğer sayfaya geçiniz.
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İşletmenin bir dönemine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir:

Tutar (TL)

Olağan Zarar 18.600

Amortisman Giderleri 84.400

Konusu Kalmayan Karşılıklar 4700

Reeskont Faiz Giderleri 12.300

Gelecek Aylara Ait Giderler 3700

Buna göre işletmede faaliyetlerden sağlanan fon
kaynağı kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

77.100 73.400 81.800

82.800 83.400

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa vadeli borç
ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Duran Varlık Devir Hızı Oranı

Stok Devir Hızı Oranı

Nakit Oranı

Asit-Test Oranı

Stok Bağımlılık Oranı

32.

33.

Bir işletmede toplam sabit maliyet 10.296.000 TL,
birim satış fiyatı 840 TL, birim değişken maliyet  
620 TL ise bu işletmenin başa baş noktası kaç
birimdir?

A) B) C)

E)D)

51.480 46.800 37.380

34.540 30.190

Üç ay vadeli mevduata yıllık % 9 faiz uygulanmakta
ise yıllık bileşik faiz oranı yüzde kaçtır?

A) B) C)

E)D)

9,0225 9,0300 9,0444

9,2727 9,3083

Yıllık % 8 faiz üzerinden faizleriyle birlikte birer ay
vadeli olarak yatırılan 10.000 TL bir yılın sonunda
kaç TL olur?

A) B) C)

E)D)

10.800 10.825 10.830

10.858 10.880

34.

35.

36.
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% 10 iskontolu olarak satın alınan bir mal, iskontolu alış
bedeli üzerinden % 40 kârla 2268 TL’ye satılmıştır.

Buna göre malın iskontosuz alış fiyatı kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)1360 1800 1920 2040 2060

Maliyeti üzeriden % 20 zararla satılan bir malda,
satış fiyatı üzerinden yüzde kaç zarar edilir?

A) B) C) D) E)4 5 20 25 40

37.

38.

Bir işletmenin Ocak ayına ait üretim giderleri tutarları
aşağıdaki gibidir:

Tutar (TL)

Direkt İlk Madde ve Malzeme 943.000

Direkt İşçilik Ücretleri 676.000

Genel Üretim Giderleri 397.000

Ocak ayı içinde 6000 birim için üretime başlanmış,
bunun 3000 birimi tamamlanmış, 3000 birimi ise % 40
oranında tamamlanmıştır. Ocak ayına devreden 1200
birim mamulün toplam maliyeti 555.000 TL’dir.

Buna göre, Ocak ayı sonu itibarıyla işletmenin birim
başına ortalama mamul maliyeti kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

399,25 475 612

662,90 798,50

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı’na göre
stoklar, aşağıdaki ölçülerden hangisiyle değerleme-
ye tabi tutulmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Gerçeğe uygun değer ile

Dönüştürme maliyeti ve satın alma maliyetinden
düşük olanı ile

Dönüştürme maliyeti ve satın alma maliyetinden
yüksek olanı ile

Maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı
ile

Maliyet ve gerçeğe uygun değerden yüksek olanı ile

39.

40.

2011 - KPSS / AB-PS

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

00000000
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HUKUK  İKTİSAT  İŞLETME  MALİYE  MUHASEBE 
1. E 
2. A 
3. B 
4. D 
5. E 
6. C 
7. E 
8. D 
9. B 
10. A 
11. D 
12. A 
13. D 
14. A 
15. E 
16. B 
17. B 
18. D 
19. A 
20. C 
21. E 
22. E 
23. B 
24. C 
25. A 
26. B 
27. D 
28. C 
29. D 
30. A 
31. D 
32. D 
33. C 
34. B 
35. C 
36. A 
37. B 
38. A 
39. C 
40. C 

1. C 
2. E 
3. A 
4. B 
5. C 
6. E 
7. D 
8. C 
9. A 
10. C 
11. C 
12. A 
13. C 
14. E 
15. D 
16. B 
17. A 
18. D 
19. C 
20. D 
21. B 
22. C 
23. D 
24. A 
25. B 
26. D 
27. A 
28. B 
29. E 
30. A 
31. E 
32. C 
33. B 
34. B 
35. D 
36. E 
37. B 
38. E 
39. A 
40. B 

 

1. A 
2. E 
3. C 
4. E 
5. B 
6. D 
7. C 
8. B 
9. D 
10. A 
11. C 
12. B 
13. C 
14. E 
15. B 
16. D 
17. A 
18. E 
19. B 
20. D 
21. C 
22. E 
23. C 
24. D 
25. B 
26. C 
27. A 
28. B 
29. A 
30. D 
31. D 
32. B 
33. D 
34. C 
35. A 
36. B 
37. E 
38. A 
39. E 
40. C 

 

1. B 
2. D 
3. C 
4. A 
5. E 
6. B 
7. D 
8. E 
9. C 
10. E 
11. A 
12. C 
13. D 
14. B 
15. E 
16. C 
17. B 
18. E 
19. A 
20. D 
21. C 
22. A 
23. B 
24. E 
25. A 
26. B 
27. A 
28. B 
29. D 
30. A 
31. D 
32. D 
33. E 
34. C 
35. C 
36. B 
37. A 
38. D 
39. B 
40. A 

 

1. E 
2. B 
3. C 
4. C 
5. B 
6. D 
7. A 
8. B 
9. C 
10. D 
11. E 
12. A 
13. D 
14. E 
15. E 
16. C 
17. E 
18. A 
19. C 
20. D 
21. D 
22. A 
23. C 
24. C 
25. D 
26. B 
27. A 
28. C 
29. B 
30. E 
31. E 
32. A 
33. A 
34. B 
35. E 
36. C 
37. B 
38. D 
39. B 
40. D 
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