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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bil-
gisi Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 160 
dakikadır (2 saat, 40 dakika).

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



2014 - KPSS / AB-PS HUKUK

1. Bu testte 30 soru vardır.

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

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilemez?

Sayıştay üyesi

Beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi
raportörü

Serbest avukat

Yükseköğretim Kurulu üyesi

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyesi

1.

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: D 
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6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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9.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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13.

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Türk medeni hukukunda el yazılı vasiyetnamenin
geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Vasiyetnamenin tamamı vasiyetçinin el yazısıyla
yazılmalıdır.

Vasiyetnameye, yazılış tarihinin kesin olarak tespit
edilebilmesini sağlayacak bir kaydın konulması
gerekir.

Vasiyetname, vasiyetçi tarafından el yazısıyla
imzalanmalıdır.

Vasiyetname, saklanmak üzere kapalı olarak sulh
hukuk mahkemesi hâkimine bırakılmalıdır.

Yazıldığı yerin gösterilmesi, vasiyetnamenin
geçerlilik şartlarından biri değildir.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: D 
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20. 21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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24.

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.7



2014 - KPSS / AB-PS

İcra ve İflas Kanunu’na göre, genel iflas yoluyla
takipte gönderilen iflas ödeme emrinde aşağıdaki
hususlardan hangisi yer almaz?

Borçlunun 7 gün içinde mal beyanında bulunması
gerektiği

Alacaklının kimliği

Alacağın miktarı

Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde ödenmesi
gerektiği

Borçlunun, itirazlarını 7 gün içinde icra dairesine
bildirmesi gerektiği

28.

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.8

DOĞRU CEVAP: A 
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

fayda fonksiyonuna sahip bir tüketici,

her iki maldan da dörder birim tüketmekle                
X malından 1 birim ve Y malından k birim tüketmek
arasında kayıtsız kalıyorsa k kaçtır?

2 4 8 16 64

1.

2.

3.

A) B) C) D) E)

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: C 
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Üretiminde marjinal maliyeti (MC) sabit olan bir malın,
üretimi negatif dışsallık meydana getirmektedir.

Bu malın piyasada oluşacak üretim miktarı (q),
sosyal olarak etkin üretim düzeyi (qS) ve marjinal
sosyal maliyeti (MSC) ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

q = qS ve MC = MSC

q < qS ve MC < MSC

q < qS ve MC > MSC

q > qS ve MC < MSC

q > qS ve MC > MSC

7.

8.

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: D 
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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19.

20.

21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Üretim fonksiyonu şeklinde olan bir ekonomide
üretilen çıktının % 20’si tasarruf edilmekte ve her yıl
sermaye stokunun % 5’i aşınmaktadır. (Nüfus artış hızı
sıfırdır.)

Bu ekonomide Solow modeline göre, durağan
durum dengesinde işçi başına sermaye miktarı kaç
birimdir?

4 9 16 25 95

24.

25.

26.

A) B) C) D) E)

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.13

DOĞRU CEVAP: C 
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30.

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.14
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Fason üretim modeli, aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?

Dış kaynaklardan yararlanma

Sabit sipariş miktarı yöntemi

Tam zamanında üretim

Öğrenen örgütler

Sanal örgütler

1.

2.

A)

B)

C)

D)

E)

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: A 
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5.

6.

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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Bu proje şebekesinde faaliyetlerin öncelikleri
aşağıdakilerden hangisidir?

Faaliyet Öncelik
A B
B A
C A
D B,C
E B,D
F E

Faaliyet Öncelik
A -
B C
C A
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C A
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C B
D B,C
E B
F D,E

Faaliyet Öncelik
A -
B A
C A
D B
E C
F D,E

14.

15.

A) B)

C) D)

E)

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: C 
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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25.

26.

27.

B Şirketinin, 300.000 TL olan toplam aktiflerinin
getiri oranı % 8 ve şirketin net kâr marjı % 5 ise
toplam satışları kaç TL’dir?

250.000 300.000 480.000 

1.500.000 3.000.000 

28.

29.

30.

A) B) C)

D) E)

İŞLETME TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20

DOĞRU CEVAP: C 
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

Savaşla ilgili harcamalar hariç tutulduğunda kamu
harcamalarının millî gelire oranla oldukça istikrarlı
bir seyir izlediğine dikkat çeken maliyeci
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Wagner A. Peacock A. Hansen

J. Wiseman R. Musgrave

1.

2.

A) B) C)

D) E)

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.21

DOĞRU CEVAP: E 
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Birden çok banka veya kredi kuruluşunun bir araya
gelerek çeşitli hükümler çerçevesinde ortaklaşa
kredi açmaları işlemi, aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilir?

Konsolidasyon Moratoryum Off-shore

Sendikasyon Konversiyon

13.

14.

15.

A) B) C)

D) E)

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.23

DOĞRU CEVAP: D 
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19.

20.

21.

Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı
yüzde kaçtır?

0,5 1,0 1,4 2,0 2,4

22.

23.

24.

A) B) C) D) E)

25.

Diğer sayfaya geçiniz.24

DOĞRU CEVAP: C 
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26.

27.

28.

29.

30.

MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.25
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1. Bu testte 30 soru vardır.

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

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.26



2014 - KPSS / AB-PS

5.

6.

7.

Bu kayıt, aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

   /   
 DÖNEM NET KÂRI XX  

  GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI XX 
   /  

Geçmiş Yıllar Kârları hesabının kapatılması

Dönem net kârının belirlenmesi

Geçmiş yıllar kârlarının, dönemin kârına eklenmesi

Önceki dönem kârının, geçmiş yıllar kârları arasına
aktarılması

Dönemin kârının iptal edilmesi

8.

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.27

DOĞRU CEVAP: D 
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10.

Alış maliyeti 20.000 TL ve faydalı ömrü 5 yıl olan bir
araç için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman
hesaplanmaktadır.

Buna göre, araç için ikinci yılın sonunda ayrılacak
amortisman tutarı kaç TL’dir?

2.880 4.000 4.800 

8.000 12.800 

11.

12.

A) B) C)

D) E)

13.

Diğer sayfaya geçiniz.28

DOĞRU CEVAP: C 
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14.

15.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.30



2014 - KPSS / AB-PS

I. Net Satış Hasılatı

II. Satışların Maliyeti

III. Genel Yönetim Giderleri

IV. Alınan Krediler

Yukarıdakilerden hangileri, Nakit Akım Tablosunda
dönem içi nakit girişleri arasında yer almaz?

Yalnız I Yalnız IV II ve III

III ve IV II, III ve IV

22.

23.

24.

A) B) C)

D) E)

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.31

DOĞRU CEVAP: C 
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27.

28.

29.

30.

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.32



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.


