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Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 
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1. X ve Y gibi iki malın üretildiği bir eko-

nomide, tam istihdam koĢullarında, X 

malı üretimini bir birim artırmak için 

vazgeçilmesi gereken Y malı miktarına 

verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Marjinal ikame oranı 

B) Marjinal teknik ikame oranı 

C) Marjinal üretim oranı 

D) Marjinal dönüĢüm (transformasyon) 

oranı 

E) Marjinal etkinlik oranı 

 

 

2. Fayda fonksiyonu              bi-

çiminde olan bir tüketici 12 birim X, 6 

birim Y malı kullandığına göre marji-

nal ikame oranı        aĢağıdakiler-

den hangisine eĢit olur? 

 

A) 0,5 

B) 1 

C) 2 

D) 4 

E) 6 

 

3. Üretim fonksiyonu Q=aK+bL biçimin-

de olan bir iĢletme için üretici dengesi 

ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi kesin-

likle doğrudur? (a,b>0) 

 

A) EĢ ürün eğrisinin eĢ maliyet doğrusuna 

teğet olduğu faktör bileĢiminde sağla-

nır.  

B) Dengede tek bir faktör kullanılır ve kö-

Ģe çözümü geçerlidir. 

C) EĢ ürün eğrisi ile eĢ maliyet doğrusu-

nun eğimleri eĢitse, sonsuz sayıda den-

ge çözüm kümesi ortaya çıkar. 

D) Marjinal teknik ikame oranının, faktör 

fiyatları oranına eĢit olduğu noktada 

oluĢur. 

E) EĢ ürün eğrisinin dirsek noktasında bir 

faktör bileĢimiyle denge sağlanır. 

 

4. Hangi durumda üretici rantı (fazlası, 

artığı) toplam sabit maliyetlere eĢit 

olur? 

 

A) Toplam değiĢir maliyetler sıfır oldu-

ğunda 

B) Ġktisadi kar sıfır olduğunda 

C) Üretici rantı toplam kâra eĢit olduğun-

da 

D) Ortalama değiĢir maliyet, marjinal ma-

liyete eĢit olduğunda 

E) Fiyat ortalama toplam maliyetten kü-

çük, ortalama değiĢir maliyetten büyük 

olduğunda 

 

 

5. Bir monopol piyasayı A ve B olmak üzere 

ikiye ayırmıĢtır. A piyasasına ait talep 

fonksiyonu   
      

   ve B piyasası ta-

lep fonksiyonu   
     

   biçimindedir.  

 

Monopolün ürettiği malın kısa dönem 

toplam maliyet fonksiyonu 

STC=10Q+20000 olduğuna göre rasyo-

nel davrandığında her iki piyasada uy-

gulayacağı fiyat düzeyleri aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) PA=8, PB=16 

B) PA=15, PB=20 

C) PA=20, PB=30 

D) PA=20, PB=15 

E) PA=30, PB=20 

 

 

6. Cambridge denklemi ile temel olarak 

vurgulanan unsur aĢağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Faiz oranı 

B) Para talebi 

C) Para arzı 

D) Paranın dolaĢım hızı 

E) Reel hasıla 
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7. AĢağıdakilerden hangisi bir piyasanın 

Pareto Optimalite’den uzaklaĢmasına 

sebep olabilecek unsurlardan biri de-

ğildir? 

 

A) Kamu sektörünün piyasada ürettiği mal 

ve hizmet miktarının artması 

B) Piyasada firmaların fiyat belirleme gü-

cünün olması 

C) Bir endüstride negatif dıĢsal ekonomi-

lerin varlığı 

D) Piyasada asimetrik enformasyonun var-

lığı 

E) Piyasada fiyatlandırılamayan yarar ve-

ya maliyetlerin varlığı 

 

8. Tasarruf fonksiyonu        

     , otonom yatırımlar I=150, kamu 

harcamaları G=110 transfer harcama-

ları 50 ve gelir vergisi oranının %25 ol-

duğu kapalı bir ekonomide denge gelir 

düzeyi (Y
*
) ve transfer harcaması çar-

panı (kTR) aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Y*
=800,       kTR=2,5 

B) Y*
=1000,     kTR=2 

C) Y*
=1200,     kTR=2 

D) Y*
=1200,     kTR=2,5            

E) Y*
=1200,     kTR=5 

 

9. Berke 24 yaĢında çalıĢmaya baĢladığında 

160000 TL servete sahiptir. 64 yaĢına ka-

dar çalıĢmayı planlamakta ve 80 yaĢına 

kadar yaĢamayı beklemektedir.  

 

Yıllık gelirinin 60000 olduğu varsayı-

mında ömür boyu gelir hipotezine göre 

yıllık gelirinin ne kadarını tüketmeli-

dir? 

 

A) 24000  

B) 30000  

C) 32000 

D) 36000 

E) 48000 

10. Mal ve para piyasalarında eĢ anlı denge 

sağlanmıĢken Merkez Bankası açık piyasa 

iĢlemleri yoluyla piyasadan tahvil satın 

almıĢ ve hükümet de gelir vergisi oranla-

rını artırmıĢtır.  

 

Bu durum ekonomideki dengeyi ne 

yönde değiĢtirir? 

 

A) Denge gelir düzeyi ve faiz oranı düĢer. 

B) Denge gelir düzeyindeki değiĢim belir-

sizken, faiz oranı artar. 

C) Denge gelir düzeyi değiĢmez, faiz oranı 

düĢer. 

D) Denge gelir düzeyindeki değiĢim belir-

sizken, faiz oranı düĢer. 

E) Denge gelir düzeyi düĢer, faiz oranın-

daki değiĢim belirsizdir. 

 

 

11. AĢağıdaki faktörlerden hangisi IS eğri-

sinin eğimini etkilemez? 

 

A) Marjinal ithalat eğilimi 

B) Marjinal tasarruf eğilimi 

C) Faiz oranı 

D) Vergi oranı 

E) Yatırımın faiz esnekliği 

 

 

 

12. AĢağıdakilerden hangisi Ġzmir Ġktisat 

Kongresinde alınan kararlardan biri 

değildir? 

 

A) ÖĢür vergisinin kaldırılması 

B) Reji idaresinin kaldırılması 

C) Tekelci kuruluĢların kaldırılıp, rekabe-

tin önünün açılması 

D) Sanayi malları üzerindeki gümrük ver-

gilerinin kaldırılması 

E) Sanayinin teĢviki için kredi imkanları-

nın artırılması 

 



A 

3 

  A 

13. Türk lirasının diğer ülke paralarıyla 

değiĢimini sağlayan konvertibilite kara-

rının alındığı yıl aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) 1980                         

B) 1986                

C) 1989              

D) 1991               

E) 1993 

 

 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi 2002 yılında 

uygulamaya konulan “Güçlü Ekonomi-

ye GeçiĢ Programı’nın” (GEGP) temel 

amaç ve ilkelerinden biri değildir? 

 

A) Ekonomik aktörlere orta vadeli bir 

perspektif sağlamak 

B) Ġstikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme 

sağlamak 

C) Faiz ve döviz kuruna istikrar sağlamak 

D) Bankacılık sisteminin sermaye yapısını 

güçlendirmek 

E) Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmele-

rin mali yapısını güçlendirmek 

 

 

 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi 24 Ocak’ta 

alınan kararlarla iliĢkili değildir? 

 

A) Kamu kesiminin ve KĠT’lerin faaliyet-

lerinin sınırlanması 

B) Emek piyasasının serbest piyasa koĢul-

larına bırakılması 

C) Yabancı özel sermayenin özendirilmesi 

D) Tarım ve ulaĢtırma sektörlerindeki 

sübvansiyonlar kaldırılmıĢ ve ihracata 

konu olan sektörlerin desteklenmesi 

E) Ġhraç ürünlerinde kullanılan ara girdile-

rin ithalat vergisinden muaf tutulması 

 

16. AĢağıdakilerden hangisi 1973-1977 dö-

nemi için yapılan üçüncü beĢ yıllık kal-

kınma planının amaçları arasında yer 

almaz? 

 

A) YaĢam standardının yükseltilmesi 

B) Alt yapı yatırımlarının hızlandırılması 

C) Sanayide dıĢ kaynaklara bağımlılığın 

azaltılması 

D) ĠĢsizlik sorununun çözüme ulaĢması 

E) Gelir dağılımının adil hale getirilmesi 

 

17. Türkiye’de 2001 krizine giden süreçte 

uygulamada olan döviz kuru politikası 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sürünen pariteler (bant sistemi) 

B) Yönetimli (kirli) dalgalanma 

C) Sabit kur sistemi 

D) GeniĢ marjlı pariteler 

E) Esnek (dalgalı) kur sistemi 

 

18. Türkiye’de sermaye piyasalarının et-

kinliğini artırmak ve menkul kıymet 

alım satımını baĢlatmak amacıyla kuru-

lan Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsa-

sı’nın (ĠMKB) iĢlem yapmaya baĢladığı 

tarih aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1980  

B) 1982 

C) 1984 

D) 1986 

E) 1988 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi 5 Nisan krizi-

nin sebeplerinden biri değildir? 

 

A) Yerli paranın aĢırı değerlenmesi 

B) DıĢ ticaret açıklarının artması 

C) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi-

nin (KKBG) artması 

D) Faiz oranlarının yükselmesi  

E) Daraltıcı para politikası sonucu likidite 

sıkıĢıklığının ortaya çıkması 
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20. Türkiye Cumhuriyeti’nde son dönem 

enflasyon ve büyüme rakamları hesap-

lanırken sırasıyla hangi yıllar baz yılı 

olarak alınmaktadır? 

 

A) 2003-2006  

B) 2003-2009 

C) 2006-2006 

D) 2006-2009  

E) 2009-2015 

 

 

 

 

21. Üye ülkelerin aralarındaki ticarette 

tarifelerin kaldırıldığı ve üçüncü ülke-

lere karĢı ortak tarife uygulama zorun-

luluğunun olmadığı uluslararası bir-

leĢme türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tercihli Ticaret AnlaĢması 

B) Gümrük Birliği 

C) Serbest Ticaret AnlaĢması  

D) Ekonomik Birlik 

E) Ortak Pazar 

 

 

 

 

 

22. DıĢ ticaret hadlerinin uzun dönemde 

tarımda uzmanlaĢan az geliĢmiĢ ülkeler 

aleyhinde değiĢeceğini ve bu sebeple, bu 

ülkelerin özellikle ihracatta yoğun ko-

ruma politikaları uygulaması gerektiği-

ni belirten görüĢ aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) YoksullaĢtıran büyüme 

B) Singer-Prebish tezi 

C) KutuplaĢma teorisi 

D) Stolper-Samuelson teoremi 

E) Rybczynski teoremi 

 

23. AĢağıdakilerden hangisi gümrük tarife-

lerinin (vergilerinin) ekonomik etkile-

rinden biri değildir? 

 

A) BölüĢüm etkisi 

B) Üretim etkisi 

C) Gelir etkisi 

D) Ġhracat etkisi 

E) Tüketim etkisi 

 

 

 

 

 

24. AĢağıdakilerden hangisi Gümrük Birli-

ği Ģeklindeki bir bölgesel birleĢme ha-

reketinin dinamik etkilerinden biri de-

ğildir?  

 

A) Ölçek ekonomilerini beraberinde geti-

rir. 

B) Teknoloji transferi sağlar. 

C) Yurt içinde tekelci oluĢumları önler. 

D) Uluslararası rekabete dayanamayan 

küçük iĢletmelerin endüstriyi terk et-

melerine yol açar. 

E) Üye ülkelerin aralarındaki ticaret hac-

minin artmasına yol açar. 

 

 

 

 

 

25. Türkiye aĢağıdaki uluslararası resmi 

kuruluĢlardan hangisine üye değildir? 

 

A) Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EF-

TA) 

B) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

C) Uluslararası Para Fonu (IMF) 

D) Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatı (ECO) 

E) Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı 

(OSCE) 
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26. Türkiye aĢağıdaki uluslararası resmi 

kuruluĢlardan hangisinin kurucu üyesi 

değildir? 

 

A) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

B) Karadeniz Ülkeleri Ekonomik ĠĢ birliği 

TeĢkilatı (BSEC) 

C) Uluslararası Para Fonu (IMF) 

D) BirleĢmiĢ Milletler (UN) 

E) Ġslam Kalkınma Bankası (IsDB) 

 

 

 

 

 

27. AĢağıdakilerden hangisi Bretton Woods 

sisteminin çökmesinin temel sebeple-

rinden biri değildir? 

 

A) DıĢ denkleĢme sorunu 

B) SanayileĢmiĢ ülke paralarının dolara 

karĢı dalgalanması 

C) ABD’nin ülkeye giren dolarları altına 

çevirememesi 

D) Anahtar para olan Dolar’a güven soru-

nu 

E) Likidite sıkıĢıklığı sorunu 

 

 

 

 

 

28. Türkiye’nin hangi yıl ve görüĢme son-

rasında “Tarifeler ve Ticaret Üzerine 

Genel AnlaĢmayı” (GATT) imzalaması 

öngörülmüĢtür? 

 

A) 1949 - Annecy (Fransa) 

B) 1951 - Torquay (Ġngiltere) 

C) 1956 - Cenevre (Ġsviçre) 

D) 1964 - 1967 Kennedy Round (Cenevre-

Ġsviçre) 

E) 1973 - 1979 Tokyo Round (Cenevre-

Ġsviçre) 

 

29. “En çok kayırılan ülke ilkesi” (most 

favoured nation) ile anlatılmak istenen 

olgu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Küresel boyutta yapılan anlaĢmaya gö-

re, üye ülkelerden biri, bir diğerine tari-

fe indirimi gibi bir taviz vermiĢse, bunu 

anlaĢmayı imzalayan tüm ülkelere de 

sağlamak zorundadır. 

B) Bölgesel nitelikteki bir anlaĢma sonu-

cu, anlaĢmayı imzalayan bir ülke, sade-

ce anlaĢmayı imzalayan ülkelere güm-

rük indirimi gibi bir taviz verir.  

C) Küresel boyutta yapılan anlaĢmalara 

göre, anlaĢmayı imzalan bir ülke, bir 

diğerine tarife indirimi sağlayamaz. 

D) Bölgesel nitelikteki bir anlaĢmaya göre, 

üye ülkeler, birliğin veya anlaĢmanın 

belirlediği tarife dıĢına çıkamaz. 

E) Küresel boyutta yapılan anlaĢmaları 

imzalayan ülkeler, dıĢ ticarette haksız 

rekabete yol açan anlaĢmalar imzalarsa 

anti-damping yasalarıyla cezalandırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. BirleĢmiĢ Milletler içerisinde gıda-

tarım ve denizcilik alanlarında faaliyet 

gösteren kuruluĢlar sırasıyla aĢağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir? 

 

A) FAO-WHO 

B) WHO-ILO 

C) ILO-IMO 

D) FAO-IMO 

E) WTO-WMO 
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31. AĢağıdaki ifadelerin hangisinde dıĢsal 

fayda söz konusudur? 

 

A) Marjinal özel fayda ile marjinal sosyal 

fayda birbirine eĢitse 

B) Marjinal özel faydanın marjinal sosyal 

faydayı aĢması halinde  

C) Marjinal sosyal faydanın marjinal özel 

faydayı aĢması halinde 

D) Marjinal sosyal maliyet ile marjinal 

özel maliyet birbirine eĢitse  

E) Marjinal sosyal maliyetin marjinal özel 

maliyeti aĢması halinde 

 

 

 

 

 

 

 

32. Doğal tekeller ile ilgili aĢağıdaki ifade-

lerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Toplumsal optimum olan marjinal ma-

liyet fiyatlaması yapılması halinde mar-

jinal maliyet ortalama maliyetin altında 

kalacağı için firma zarar edecektir. 

B) Marjinal hasılanın marjinal maliyete 

eĢitlendiği noktada üretim yapılırsa 

firma aĢırı kar elde edecek, toplumsal 

optimum sağlanamayacaktır. 

C) Ortalama maliyete göre fiyatlama yapı-

lırsa firma kar ya da zarar etmeyecek 

ancak toplumsal optimumu sağlayan 

üretim miktarının altında kalınmıĢ ola-

caktır. 

D) Doğal tekellerde herhangi bir üretim 

noktasında marjinal maliyetler daima 

ortalama maliyetin üzerinde kalmakta-

dır.   

E) Doğal tekellerde yüksek sabit maliyet-

ler ve azalan marjinal maliyetler söz 

konusudur. 

 

33. AĢağıdakilerden hangisi “bireyin kendi 

çıkarını gözeterek hareket etmesi nede-

niyle kamu malının maliyetini diğer bi-

reye yıkmaya çalıĢması ve maliyeti pay-

laĢmayı tercih etmemesi” durumunu 

ifade etmektedir? 

 

A) Halk kapitalizmi                    

B) Bedavacılık problemi 

C) Sosyalizasyon 

D) Parasal dıĢsallık                     

E) DıĢlama ilkesi 

 

 

 

 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi dar veya geniĢ 

anlamda kamu harcaması tanımı içinde 

yer almaz? 

 

A) Borç faiz ödemeleri 

B) Vergi harcamaları 

C) Vergi iadesi 

D) Vergi maliyeti                    

E) Borç anapara ödemeleri 

 

 

 

 

 

 

35. AĢağıdakilerden hangisi kamu harca-

malarında etkinlik analizi yapılırken, 

kamu kaynağının özel sektörde kulla-

nımının fırsat maliyetlilerini gösteren 

fiyatlamayı ifade etmektedir?  

 

A) Gölge fiyatlama                   

B) Ortalama maliyet fiyatlaması 

C) Marjinal maliyet fiyatlaması 

D) Sosyal iskonto oranı 

E) Yarı politik fiyat 
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36. Türk Bütçe Sisteminde kamu gelir, gi-

der ve finansmanının sınıflandırılma-

sında kullanılan Analitik Bütçe Siste-

mine göre, “özel ödenekler” hangi gider 

sınıflandırması kapsamında yer almak-

tadır? 

 

A) Fonksiyonel sınıflandırma  

B) Finansman tipi sınıflandırma 

C) Ekonomik sınıflandırma 

D) Kurumsal sınıflandırma 

E) ĠĢlevsel sınıflandırma 

 

37. Verginin gelir esnekliğinin 1’in üstünde 

olması ne anlama gelmektedir? 

 

A) Vergi yükünün yüksek olduğunu ifade 

etmektedir. 

B) Ödenen verginin vergi ödeme gücünü 

aĢması anlamına gelmektedir. 

C) Vergi hasılatındaki değiĢim oranının 

milli gelir değiĢim oranını aĢması an-

lamına gelmektedir. 

D) Fiili vergi oranının optimal vergi ora-

nını geçtiği anlamına gelmektedir. 

E) Vergi hasılatının vergi kapasitesini aĢ-

tığı anlamına gelmektedir. 

 

 

38. AĢağıdakilerden hangisi “ayırma ilke-

sinin” uygulanma gerekçelerinden biri 

değildir? 

 

A) Ücret geliri üzerinden alınan verginin 

kaçırılmasının daha zor olması  

B) Sermayenin sağladığı itibar ve gelir ya-

ratma kapasitesinin daha yüksek olması 

C) Sermaye gelirlerinin marjinal faydası-

nın daha düĢük olması 

D) Emeğin daha düĢük vergilendirilmesiy-

le yatırımların teĢvik edilmek istenmesi 

E) Sermayenin emeğe kıyasla daha düzen-

li bir gelir kaynağı olması 

 

39. AĢağıdakilerden hangisi “sermaye mal-

larının aĢınma payının (amortismanın) 

katma değerden düĢülmesine izin ve-

rilmeyen” katma değer vergisi tipidir? 

 

A) Ücret tipi 

B) Tüketim tipi  

C) Gelir tipi  

D) Net katma tipi 

E) Gayrisafi hasıla tipi  

 

 

 

40. Dolaylı vergilerle ilgili aĢağıdaki ifade-

lerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Dolaylı vergiler sübjektif karakterlidir-

ler. 

B) Dolaylı vergilerin ileriye doğru yansı-

tılmaları daha kolaydır. 

C) Dolaylı vergiler, dolaysız vergilere kı-

yasla daha geniĢ tabanlıdır. 

D) Dolaylı vergilerde verginin mükellefi 

ile yüklenicisi farklı kiĢilerdir. 

E) Dolaylı vergilerin yönetimi, dolaysız 

vergilere kıyasla daha kolaydır. 

 

41. AĢağıdakilerden hangisi iradi maliye 

politikası uygulamada etkilerini azalta-

bilen (sınırlayan) faktörlerden biri de-

ğildir? 

 

A) Politikacıların oy kaybetme güdüsünün 

maliye politikası tercihlerini etkilemesi 

B) Maliye politikası uygulamalarına iliĢ-

kin zamanlama ve büyüklük problemi 

C) Maliye politikasının bağımsız bir bi-

çimde uygulanmaması, diğer politika-

larla uyumlaĢtırılması 

D) Ekonomik yapıdan kaynaklı sorunların 

çözümünde maliye politikasının etkisiz 

kalması 

E) Ġktisadi hayata iliĢkin doğru teĢhisin 

konulamaması ve doğru maliye politi-

kası aracının seçilip uygulanamaması 
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42. AĢağıdaki iktisadi yaklaĢımların (ekol) 

hangisinde ekonomik büyümenin en 

önemli olgu olduğu, büyümenin temel 

belirleyicisinin yatırımlar olduğu ve ya-

tırımların temel belirleyicisinin ise kar 

payı olduğu (mark-up fiyatlama) ifade 

edilmektedir? 

 

A) Klasik Ġktisadi YaklaĢım 

B) Merkantilist YaklaĢım 

C) Keynesyen YaklaĢım 

D) Monetarist YaklaĢım 

E) Post-Keynesyen YaklaĢım  

 

43. AĢağıdakilerden hangisi iĢsizliğin düĢü-

rülmesi için uygulanabilecek maliye po-

litikası seçeneklerinden biri olamaz?  

 

A) Vergi takozunun düĢürülmesi 

B) Dolaylı vergilerin artırılması  

C) Bütçe açığının geniĢletici etkisinin kul-

lanılması 

D) Telafi edici maliye politikasının kulla-

nılması 

E) Bayındırlık harcamalarının artırılması 

 

44. Enflasyonla mücadele etmek amacıyla 

kamu harcamaları kısılmalıdır.  

 

Kamu harcamaları kısılırken önceliğin 

cari harcamalara verilememesinin ne-

deni aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Cari harcamalarının kapsamı ve içeri-

ğinden dolayı, yapılacak bir kısıntının 

toplumca tepki ve direnç gösterilmesi-

ne neden olması 

B) Cari harcamaların çarpan etkisinin daha 

düĢük olması 

C) Cari harcamaların enflasyon üzerindeki 

etkisinin düĢük olması 

D) Cari harcamalarının faydalarının bütçe 

yılı ile sınırlı olması 

E) Cari harcamaların toplam talep üzerin-

deki etkisinin daha düĢük olması 

45. AĢağıdakilerden hangisi daha düĢük 

parasal ücret artıĢlarını öneren ve ka-

bullenen firma ve iĢçileri mükafatlandı-

ran, aĢırı ücret artıĢlarını öneren ve 

kabul eden firma ve iĢçileri cezalandı-

ran vergi sisteminin kullanılmasını ifa-

de etmektedir? 

 

A) Endeksleme 

B) Üretimi teĢvik politikaları 

C) Mikro temelli politikalar 

D) Vergi temelli gelirler politikası 

E) Telafi edici maliye politikası 

 

 

 

 

 

 

 

46.  

I. Kapalı bir ekonomide, spekülasyon 

güdüsü ile para talebi faiz esnekli-

ğinin sonsuz olduğu noktada mali-

ye politikası etkin, para politikası 

etkisizdir. 

II. Kapalı bir ekonomide, yatırım ta-

lebi faiz esnekliğinin sonsuz oldu-

ğu noktada para politikası etkin, 

maliye politikası etkisizdir. 

III. Açık bir ekonomide sabit kur poli-

tikası uygulanması halinde para 

politikası etkisizdir. 

 

Para ve maliye politikasının etkinliğine 

iliĢkin yukarıdaki ifadelerden hangisi / 

hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 
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47. AĢağıdakilerden hangisi “bütçe açığının 

borçlanma ile finanse edilmesi ve de-

vamında artan borç stokunun çevrile-

bilmesi için zorunlu hale gelen para ba-

sımının neden olduğu enflasyonist süre-

ci” ifade etmektedir?  

 

A) Ricardian denklik 

B) HoĢ olmayan monetarist aritmetik 

C) Ġmkansız üçleme 

D) GeniĢletici mali daralma 

E) Optik kırılma 

 

 

 

 

 

 

48. AĢağıdaki tarife türlerinden hangisi 

gelir vergisinin otomatik stabilizatör 

gücünü artırmaktadır? 

 

A) Götürü tarife 

B) Düz oranlı tarife 

C) Artan oranlı tarife 

D) Tersine artan oranlı tarife 

E) Azalan oranlı tarife 

 

 

 

 

 

 

49. AĢağıdakilerden hangisi, ekonomide 

meydana gelebilecek konjonktürel deği-

Ģimler karĢısında önceden belirlenmiĢ 

maliye politikası tedbirlerinin devreye 

girmesini ifade etmektedir? 

 

A) Otomatik stabilizatörler 

B) Ġradi maliye politikası 

C) Formül esnekliği 

D) Mali sürüklenme 

E) Mali disiplin 

 

50. AĢağıdakilerden hangisi, merkez ban-

kasının açık piyasa iĢlemlerini kullana-

rak devlet iç borçlanma senetlerinin 

alım-satımını yapması yoluyla maliye 

politikasının parasal etkilerini bertaraf 

etmesini ifade etmektedir? 

 

A) GeniĢletici mali daralma 

B) Mali kaldıraç 

C) Optik kırılma 

D) Sterilizasyon 

E) Mali uyum 

 

 

51. Avrupa Birliği ile üyelik öncesi müza-

kereleri tamamladığı halde yapılan re-

ferandumda halkın katılımı reddetmesi 

sonucu üye olmayan ülke aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Sırbistan 

B) Yunanistan 

C) Hırvatistan 

D) Norveç 

E) Romanya 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye-AB 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ça-

lıĢmalarının hedeflerinden biri değil-

dir? 

 

A) Tarım tavizlerinin karĢılıklı olarak ge-

liĢtirilmesi  

B) Tercihli ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi  

C) Türkiye’nin Avrupa Birliği karar alma 

süreçlerine dâhil edilmesi 

D) Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda 

AB’nin karar alma süreçlerinde Türki-

ye’nin yer almasının sağlanması 

E) Malların serbest dolaĢımının iyi iĢleyiĢi 

için gümrükler alanında daha yakın iĢ-

birliğinin tesis edilmesi 
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53. Avrupa Birliğini kuran anlaĢma olarak 

bilinen ve 3 sütunlu Avrupa Birliği ya-

pısının oluĢturulduğu kurucu anlaĢma 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Amsterdam AntlaĢması  

B) Avrupa Tek Senedi 

C) Füzyon AntlaĢması 

D) Schengen AntlaĢması 

E) Maastricht AntlaĢması 

 

 

54. Eğitim, gençlik ve spor alanlarında ve-

rilen hibe destekleri hangi Avrupa Bir-

liği kurumu çatısı altında yürütülmek-

tedir? 

 

A) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

B) Avrupa Birliği Konseyi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Parlamentosu 

E) Avrupa Merkez Bankası 

 

 

55. Erasmus + Programını program üyesi 

ülkelerde yürüten kuruluĢlar aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Adalet Divanları 

B) Ulusal Ajanslar 

C) Avrupa Forumları 

D) Ticaret birlikleri 

E) Milli Eğitimden sorumlu bakanlıklar 

 

 

56. Avrupa Merkez Bankasının temel ama-

cı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fabrika kurmak 

B) ĠĢsizlikle mücadele etmek 

C) AB Bütçesi ile ilgili yasalar çıkarmak 

D) Fiyat istikrarını sağlamak 

E) AB üyesi ülkelerin bütçe mevzuatını 

incelemek 

 

57. AB’nin tüm gelir ve gider hesaplarını 

denetleyen, hesapların güvenilirliği, 

bunların dayandığı iĢlemlerin hukuka 

uygunluğu ve düzgünlüğü hakkında 

uygunluk bildirimi veren kurum aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Avrupa SayıĢtayı 

B) Avrupa Birliği Zirvesi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Merkez Bankası 

E) Avrupa Birliği Konseyi 

 

 

58. Ortak paranın kullanıldığı ya da üye 

ülke paralarının sabit bir kurdan birbi-

rine bağlandığı ekonomik bütünleĢme 

aĢaması aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sanayi birliği 

B) Parasal birlik 

C) Ortak pazar 

D) Serbest ticaret alanı 

E) Gümrük birliği 

 

59. Avrupa Parlamentosu üyeleri aĢağıda-

kilerden hangisini temsil eder? 

 

A) Avrupa Komisyonu üyelerini 

B) Üye devletlerin Devlet BaĢkanlarını 

C) Üye devletlerin DıĢiĢleri Bakanlarını 

D) Birlik vatandaĢlarını 

E) Üye devletlerin hükümetlerini 

 

 

60. Türkiye Ulusal Ajansı, kuruluĢundan 

bu yana aĢağıdaki programlardan han-

gisini yürütmemiĢtir? 

 

A) Comenius Programı 

B) Gençlik Programı 

C) Ufuk 2020 Programı 

D) Leonardo da Vinci Programı 

E) Grundtvig Programı 
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61. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Ulusal 

Ajansı bünyesinde yer alan koordina-

törlüklerden biri değildir?  

 

A) Hukuk ĠĢleri Koordinatörlüğü 

B) Program Ġzleme Koordinatörlüğü 

C) Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 

D) YetiĢkin Eğitimi Koordinatörlüğü 

E) Lojistik Koordinatörlüğü 

 

 

62. Avrupa Birliği (AB) para birimi Euro 

hangi tarihte tedavüle girmiĢtir? 

 

A) 1 Ocak 1951 

B) 1 Ocak 1961 

C) 1 Ocak 2002 

D) 1 Ocak 2009 

E) 1 Ocak 2015 

 

 

 

63. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi BaĢkanlığının bütçe 

gelirleri arasında aĢağıdakilerden han-

gisi yer almaz? 

 

A) Komisyon mali katkısı 

B) Faiz gelirleri 

C) Reklam gelirleri 

D) BağıĢ ve yardımlar 

E) Geri kazanılan gelirler 

 

 

64. AB Hukuku’nun yorumlanmasında ve 

uygulanmasında hukuka riayet edilme-

sini sağlayan kurum aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Avrupa Komisyonu 

B) Avrupa Konseyi  

C) Avrupa Parlamentosu  

D) Avrupa Birliği Zirvesi  

E) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

 

65. Avrupa DayanıĢma Programı (ESC) 

kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerine 

katılım için gereken yaĢ aralığı aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 13 - 30 

B) 13 - 35 

C) 18 - 25 

D) 18 - 30 

E) 20 - 30 

 

66. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kul-

lanılan E-Proje Yönetim Sisteminin adı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) TURNA 

B) KAYSĠS 

C) EBYS 

D) SODES 

E) GPDP 

 

67. Avrupa Birliği’nin Eğitim, Gençlik ve 

Spor alanındaki programları kaç yıllık 

dönemleri kapsamaktadır? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

68. 18 yaĢındaki gençlerin verilecek seyahat 

bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve 

kültürel mekânlarını yalnız ya da arka-

daĢ gruplarıyla ziyaret edebilecekleri; 

daha önce sadece AB üyesi ülkelere açık 

olan, 2021 yılından itibaren tüm Prog-

ram ülkelerine açılacak faaliyet aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Discover EU 

B) Horizon 2020 

C) Youthpass 

D) Jean Monnet 

E) IPA-III 
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69. Avrupa Birliği içindeki ulusal sınırları 

büyük ölçüde kaldıran anlaĢma aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Nice AntlaĢması 

B) Amsterdam AntlaĢması 

C) Roma AntlaĢması 

D) Lizbon AntlaĢması 

E) Schengen AntlaĢması 

 

 

70. 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve 

önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm poli-

tikalarının iklim değiĢikliği ekseninde 

Ģekillendirilmesini öngören düzenleme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Paris AnlaĢması 

B) Avrupa YeĢil Mutabakatı 

C) Avrupa Paktı 

D) Avrupa Protokolü 

E) Avrupa Birliği Tek Senedi 

 

71. Avrupa Birliği vatandaĢlığı kavramı ilk 

kez aĢağıdaki antlaĢmalardan hangi-

sinde yer almıĢtır? 

 

A) Lizbon AntlaĢması 

B) Nice AntlaĢması 

C) Maastricht AntlaĢması 

D) Paris AntlaĢması 

E) Roma AntlaĢması 

 

 

72. Avrupa Birliği Türkiye arasında müza-

kerelerin baĢlamasıyla birlikte, müza-

kereye açılan ilk fasıl aĢağıdakilerden 

hangisi olmuĢtur? 

 

A) Vergilendirme 

B) Enerji 

C) Çevre 

D) Bilim ve araĢtırma 

E) Balıkçılık 

 

73. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa 

Birliği üyesi olmadığı halde Program 

üyesi ülke statüsünde yer almaktadır? 

 

A) Estonya 

B) Ġsveç 

C) Ġzlanda  

D) Litvanya 

E) Lüksemburg 

 

 

 

 

 

 

74. T.C. DıĢ Ģler  Bakanlığı Avrupa B rl ğ  

BaĢkanlığı tarafından Haz ne ve Mal ye 

Bakanlığı, Merkez  F nans ve Ġhale Bi-

r m  ve Avrupa B rl ğ  Türk ye Dele-

gasyonu  le  Ģ b rl ğ   çer s nde 

yürütülen 1989 yılında Türk ye Cum-

huriyeti ve Avrupa Komisyonu arasın-

da yapılan b r anlaĢma  le hayata 

geç r len burs programı aĢağıdak ler-

den hangisidir? 

 

A) Jean Monnet 

B) Erasmus Mundus 

C) Horizon 2020 

D) Marie Curie 

E) Erasmus+ Master Loan  

 

 

 

 

 

75. AB Hukuku ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Uluslararası özel hukuktur.  

B) Ulusal hukuktur. 

C) Uluslararası kamu hukukudur. 

D) Örf ve adet hukukudur. 

E) Uluslarüstü hukuktur.  
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76. AĢağıdakilerden hangisi noktalama 

iĢaretleri ile ilgili doğru bir bilgidir?  

 

A) EĢ görevli sözcükleri birbirinden ayır-

mak için konuĢma çizgisi konur.  

B) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cüm-

lelerin sonuna noktalı virgül konur. 

C) Soru eki veya sözü içeren cümlelerin 

veya sözlerin sonuna ünlem konur. 

D) Sevinç, korku, ĢaĢma vb. duyguları an-

latan cümlelerin sonuna virgül konur.  

E) Saat ve dakika gösteren sayıları birbi-

rinden ayırmak için nokta konur.  

 

 

77. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “de, 

da”nın yazımı doğrudur? 

 

A) Bende seninle gelmek istiyorum. 

B) Seninkinde bu özellikler yok. 

C) Gelsende olurdu ama artık çok geç. 

D) ÇalıĢmasanda kazanırdın sen.  

E) Sende bir gün anlayacaksın.  

 

78. AĢağıdaki atasözlerinden hangisinde 

birlik ve beraberliğin önemi vurgulan-

mamaktadır?  

 

A) Altın eli bıçak kesmez. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) Yalnız taĢ duvar olmaz. 

D) Ağaç yaprağıyla gürler.  

E) Yalnız kalanı kurt kapar. 

 

 

79. “Henüz” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin 

hangisinde “Ģimdi” anlamında kulla-

nılmıĢtır? 

 

A) Henüz bu konuyu öğretmen anlatmadı.  

B) Çiçekler açsa da henüz bahar gelmedi. 

C) Henüz uyandım, kendime gelemedim.  

D) Henüz o olgunluğa eriĢemedi maalesef. 

E) Sevse de henüz kendisine söyleyemedi.  

 

80. AĢağıdakilerin hangisinde bir duyuya 

iliĢkin kavramın baĢka duyuya bağla-

narak anlatılması söz konusudur?  

 

A) Çorbanın sıcaklığı dilini fena hâlde 

yakmıĢtı.  

B) Her geçen gün artan hüznüyle baĢ edi-

yordu. 

C) BoĢ sözler söylenmesini kimse sevmez.  

D) YaĢamak için ayakta kalmayı öğrenme-

liydi. 

E) Onun bakıĢlarındaki soğukluk beni ür-

kütüyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Bir kitabı baĢtan sona okuyup bütün yön-

leriyle anlamaya çalıĢmıyoruz maalesef. 

Yazarına, yayınevine, hatta baskı sayısına 

olan takıntımız; önyargılarımız eserin 

kendisini gölgede bırakıyor. Kitabı hiç sa-

tın almadan, kitapla hiç karĢılaĢmadan da 

onunla ilgili övgülerimiz veya yergileri-

miz cebimizde hazır bekliyor.  

 

Parçada eleĢtirilen durum aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Toplumda okuma alıĢkanlığının oluĢ-

mamıĢ olması 

B) Kitap okumayan bireylerin iyi yerlere 

gelmemesi 

C) EleĢtirilen yazarların aslında çok iyi 

yazmıĢ olmaları 

D) Kitap eleĢtirisi yaparken objektif dav-

ranılmaması 

E) Kitapların edebi değerlerinin gittikçe 

azalması  
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 82.  (abc) üç basamaklı ve (ab)  iki basamak-

lı doğal sayılardır.  

 

(𝐚𝐛𝐜)  (𝐚𝐛)  𝟐𝟑𝟒 olduğuna göre       

𝐚 𝐛 𝐜 toplamının alabileceği en bü-

yük değer aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)14 

 B) 15 

 C) 16 

 D)17 

 E) 18  

 

 

 

 

 

 83. Eni 204 m ve boyu 680 m olan dikdörtgen 

Ģeklindeki bir tarla kare Ģeklinde eĢ parsel-

lere bölünüyor.  

 

Parseller en büyük alanlı olduğuna göre 

kaç tane parsel elde edilir? 

 

 A)20 

 B) 24 

 C) 28 

 D)30 

 E) 36 

 

 

 

 

 84. Bir iĢi Ali tek baĢına 9 saatte, AyĢe ise 

tek baĢına 18 saatte bitiriyor. Ġkisi bir-

likte 3 saat çalıĢtıktan sonra Ali iĢi bı-

rakıyor. Kalan iĢi AyĢe kaç saatte biti-

rir? 

 

 A)3 

 B) 6 

 C) 9 

 D)12 

 E) 15 

 

 85. Bir sepete 200 tane kahverengi veya beyaz 

renkte olmak üzere iki çeĢit yumurta ko-

nuluyor. Yolculuk sırasında kahverengi 

yumurtaların % 0’u, beyaz yumurtaların 

ise %20’si kırılıyor. 

 

Sağlam kalan yumurtaların sayısı 172 

olduğuna göre baĢlangıçta sepette kaç 

tane beyaz yumurta vardır? 

 

 A)80 

 B) 90 

 C) 110 

 D)120 

 E) 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86. Yabancı dil bilmeyenlerin de olduğu 29 

kiĢilik bir grupta Ġngilizce bilenlerin sayı-

sı, Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır.  

 

Bu dillerden hiçbirini bilmeyenlerin sa-

yısı 7 ve her iki dili bilen 5 kiĢi olduğu-

na göre sadece Ġngilizce bilen kaç kiĢi 

vardır? 

 

 A)10 

 B) 12 

 C) 13 

 D)14 

 E) 15  
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 87.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre ABC eĢkenar üçgen, B, F ve 

E doğrusal noktalar,  

 𝐁𝐅 ⊥  𝐀𝐂 ,  𝐁𝐃 ⊥  𝐄𝐃  ,  𝐀𝐅  𝟖 𝐛𝐫 

ve   𝐂𝐃  𝟐 𝐛𝐫 olduğuna göre  𝐅𝐄  𝐱  

kaç birimdir? 

 

 A)3 3 

 B) 5 

 C) 4 3 

 D)6 

 E) 7 

 

 

88.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekle göre   𝐁𝐀 ⫽  𝐄𝐃 ,   𝐁𝐃 ⫽  𝐄𝐅,  

 𝐃𝐅  𝟔 𝐛𝐫 ve  𝐅𝐂  𝟐 𝐛𝐫 olduğuna 

göre  𝐀𝐃  𝐱  kaç birimdir? 

 

 A)8 

 B) 12  

 C) 16 

 D)24 

 E) 32 

 

89. Osmanlı Devleti’nin kuruluĢ devri fe-

tihleri kronolojik olarak düĢünüldü-

ğünde en son denetim altına alınan 

Anadolu beyliği aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Aydınoğulları  

B) Germiyanoğulları  

C) Hamitoğulları 

D) Karesioğulları 

E) Ramazanoğulları 

 

90. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili 

rejim denemeleri sırasında kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuru-

cusu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ali Fuad Cebesoy 

B) Fethi Okyar 

C) Fevzi Çakmak 

D) Rauf Orbay 

E) Refet Bele  

 

91. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında tica-

rete büyük önem verilmiĢtir. Ticari haya-

tın geliĢmesi için kervansaraylar inĢa 

edilmiĢ, vergi politikaları, ulaĢım imkânla-

rı ve sigortacılık gibi alanlarda kapsamlı 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu dönemde ta-

rihi doğu-batı ticaret rotasının dıĢında 

Anadolu’nun kuzey-güney hattında da ti-

caret hayatı canlandırmaya çalıĢılarak as-

keri seferler düzenlenerek Ģehirler denetim 

altına alınmıĢtır.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Anadolu Sel-

çukluları tarafından fethedilen Ģehirler 

arasında yer almaz? 

 

A) Alanya 

B) Antalya 

C) Sinop 

D) Suğdak 

E) Trabzon 
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92. And dağları üzerinde yer alan ve 2007 

tarihinden itibaren Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası'ndan biri olarak adlandırılan 

Machu Picchu, aĢağıdaki ülkelerin 

hangisinde yer almaktadır? 

 

A) Arjantin 

B) Ekvador 

C) Meksika 

D) Peru 

E) ġili 

 

 

 

93. Güneydoğu Asya’nın yağıĢ rejimini 

oluĢturan, yaz ve kıĢ olmak üzere iki ti-

pi bulunan, bol yağıĢlı olarak bilinen ik-

lim tipi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekvatoral 

B) Muson 

C) Savan 

D) Step 

E) Tundra 

 

 

 

 

94. 1990’lı yıllardan sonra dünyada geliĢen 

olaylar dolayısıyla bazı ülkeler dağılma 

sürecine girerek yeni ülkeler ortaya çık-

mıĢtır.  Bu süreçte eski adıyla Yugoslavya 

adıyla bilinen ülke de dağılarak bazı ülke-

ler bağımsızlığını ilan etmiĢtir.  

 

Buna göre aĢağıdaki ülkelerden hangisi 

eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden 

biri değildir? 

 

A) Arnavutluk 

B) Bosna Hersek 

C) Kosova 

D) Sırbistan 

E) Slovenya 

 

95. “Referandum” kavramının tanımı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) VatandaĢların belirli süreler için köy, 

mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel 

hizmetlerini yerine getirmesi için yöne-

ticilerini seçmesi  

B) Milletvekillerini belirlemek üzere Ana-

yasa uyarınca dört yılda bir ülke gene-

linde serbest, eĢit, gizli, tek dereceli, 

genel oy, açık sayım ve döküm esasla-

rına göre, yargı organlarının yönetim 

ve denetimi altında yapılan seçim 

C) Anayasa değiĢikliği, yasaların kabulü 

gibi bazı önemli meselelerde halkın 

iradesini belirlemek amacıyla yapı-

lan oylama  

D) Ġki genel seçim arasında, türlü neden-

lerle boĢalan milletvekilliği, belediye 

baĢkanlığı ve bunun gibi seçimle geli-

nen yerler için yasalar uyarınca yapıl-

ması gereken seçim 

E) Genel seçimde aday gösterilecek kiĢile-

ri belirlemek için bir  partinin üyesi 

olan belli sayıdaki delegelerin katılı-

mıyla yapılan seçim 
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96.  

I. Ġstinaf 

II. Temyiz 

III. Ġtiraz 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Mahkeme tarafından verilen ara karar-

lar ile yargılamayı bitiren nihai karar-

ların hukuka uygun olmadığının düĢü-

nülmesi durumunda kararın yeniden 

gözden geçirilmesini sağlayan kanun 

yollarıdır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

97. AĢağıdak lerden hang s  399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname’de 

sözleĢmel  personel  ç n bel rlenen ya-

saklardan biri değ ld r?  

 

A) Sendika kuramaz.  

B) Herhangi bir greve katılamaz.  

C) S yas  part lere üye olamaz. 

D) ĠĢ sahiplerinden hediye kabul edemez. 

E) Toplu eylem ve hareketlerde buluna-

maz. 

 

 

98. Son yıllarda ülkemizde havacılık ve uzay 

araçları üretiminde yerli ve milli üretimler 

oldukça hız kazanmıĢtır.  

 

Bu amaçla ülkemizde üretilen ilk yerli 

mini insansız hava aracımızın adı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gökçen 

B) Gökmen 

C) Göktürk 

D) Gözcü 

E) Gözetmen 

99. 2020 yılında ilk kez BirleĢmiĢ Milletler 

75. Genel Kurul BaĢkanlığına bir Türk 

büyükelçi seçilmiĢtir.  

 

Bu isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Volkan Bozkır  

B) Uluç Özülker 

C) Özden Sanberk 

D) Faruk Kaymakçı 

E) Cem Duna 

 

 

 

100. Vatikan'ın internet üzerinden paylaĢ-

tığı dijital yazıtlarda daha önce gün 

yüzüne çıkmamıĢ 200'e yakın Ģiirinin 

bulunduğu divanı ortaya çıkan Türk 

mutasavvıfı ve halk ozanı aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Hacı Bayram-ı Veli 

B) Hacı BektaĢ-ı Veli 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 

D) Seyyid Ġmadettin Nesimî 

E) Yunus Emre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her 

türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü 

müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, 

açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar hakkında tu-

tanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

  


