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DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konuları
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
BAKANLIĞIN GÖREV ALANINA AİT KONULAR
ALAN BİLGİSİ

2.

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. T.C. Kimlik No
bilgilerinizi
Optik
Cevap
Kağıdınıza
işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 80 adet soru
için toplam cevaplama süresi 90 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.

Soru Sayısı
16
16
48

6.

Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
9. Optik
Cevap
Kağıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
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GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

5.

1
 1 3 
1   : 1  2 
3
 2 2 

ifadesinin en sade Ģekli

aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
A) 9

I. Ne yana dönsem rahat edemiyordum; çoktan uykum
kaçmıştı.
II. İtiraf etmem gerekirse benim o iş yerinde rahatım kaçtı.
III. Koltuklar iyi duruyor; ama odanın halısı biraz sağa
kaçmış.
IV. Gerçekten, bu gömleğin mavisi yeşile kaçıyor.

B)

10

1
5

C) 1

D) -1

E) 1

3

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “kaçmak” sözcüğü
aynı anlamda kullanılmıĢtır?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) II ve IV

6.

E) III ve IV

olmak üzere, 5a2b sayısı 12 ile tam
bölünebilmektedir. Buna göre, kaç farklı 5a2b sayısı
yazılabilir?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

2. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yanlıĢ
kullanılmıĢtır?
A) Ailesinin eskiden Boğaz’a yakın bir yalısı varmış.
B) Tanzimat’la birlikte edebiyatımız da Batı’ya yönelmiştir.
C) Zeynep Hanım, uzun süredir bize uğramıyordu?
D) Ekmeğin kaç Lira olduğunu bile bilmeyenler var.
E) Bu bölgede yıllarca Müslüman ve Hristiyan topluluklar
birlikte yaşamış.

7. Bir babanın yaĢı iki çocuğunun yaĢları farkının 6 katıdır.
4 yıl önce babanın yaĢı çocuklarının yaĢları farkının 5
katından 3 fazla olduğuna göre, babanın Ģimdiki yaĢı
kaçtır?
A) 32

3. AĢağıdaki cümlelerin hangisi tekillik-çoğulluk uyumu
bakımından doğrudur?
A) İl dışından gelen konuklarımızı sen, ben ve Burcu
karşılayacak.
B) Şiirleri de öyküleri ve romanları kadar çok beğeniliyorlar.
C) O sırada öfkeden sanki gözleri görmüyor, kulakları
duymuyorlardı.
D) Yazık ki çoğu genç, kısa yoldan para kazanmanın
hesabını yapıyorlar.
E) Hastalar, gaz sızıntısı ve yangın tehlikesi nedeniyle dışarı
çıkarıldı.

8. Düzlemde,

B) 36

x

ekseni,

C) 40

B) 6

E) 45

x y
  1 doğrusu
3 4
br 2 dir?

y ekseni ve

ile sınırlanan bölgenin alanı kaç
A) 4

D) 42

C) 8

D) 10

E) 12

4. AĢağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlıĢı vardır?
A) Seninle yeniden bir arada olmak istiyoruz.
B) Aşçımız olmadığından yemekler yetişmiyor.
C) Senin anlıyacağın, bu işten dönüş yok.
D) Çantamdaki her şeyi alıp öylece gitti.
E) Kızdığını belli etmemeye uğraşsa da hepimiz anlamıştık.
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9. Ulusal Bağımsızlık SavaĢı’nın silahlı eylem aĢaması
(savaĢlar) aĢağıdaki hangi anlaĢma ile sona ermiĢtir?

13. 1982 Anayasası’na göre, halkoylamaları ile ilgili
aĢağıdaki esaslardan hangisi geçerli değildir?

A) Moskova Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

A) Gizli oy
B) Eşit oy
C) Kapalı sayım
D) Genel oy
E) Yargı yönetim ve denetimi altında yapılma

14. 1982 Anayasası’na göre, kanun önünde eĢitlik ile ilgili
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
10. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ġzmir’in iĢgaline yönelik yurt
genelindeki tepkileri birleĢtirerek ülkede ortak bir ruh ve
heyecan yaratmak için Türk halkına ilk sesleniĢi
aĢağıdakilerden hangisiyle olmuĢtur?

A) Kişiler arasında dini ve felsefi inancı sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
B) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorunda değildir.
C) Kişiler arasında ırk ve mezhep sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
D) Kişiler arasında siyasi düşünce sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
E) Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler için alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı sayılmaz.

A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

11. AĢağıdakilerden hangisi Halifeliğin Kaldırılması’ndan
önce gerçekleĢmiĢtir?

15. 1982 Anayasası’na göre, Kamu Denetçiliği Kurumu
aĢağıdakilerden hangisine bağlı olarak kurulmuĢtur?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) Ankara’nın Başkent ilan edilmesi
C) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
D) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
E) İstiklal Mahkemeleri’nin kaldırılması

A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

16. 1982 Anayasası’na göre, olağan dönemlerde temel hak
ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili aĢağıdakilerden
hangisi yanlıĢtır?
12. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ġktisaden zayıf bir ulus,
fakirlik ve sefaletten kurtulamaz. Toplumsal ve siyasi
felaketten yakasını kurtaramaz.” felsefesine dayalı ilkesi
aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, demokratik
toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
B) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında bu
hakların özlerine dokunulamaz.
C) Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak
sınırlandırılabilir.
D) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
E) Temel hak ve hürriyetler düzenleyici işlemlerden sadece
yönetmelik ile sınırlandırılabilir.

A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Laiklik
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BAKANLIĞIN GÖREV ALANINA AĠT
SORULAR
17. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
KuruluĢ ve Görevleri hakkındaki Kanuna göre,
aĢağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almamaktadır?
A) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli
ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların
tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak
B) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara
ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması,
işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve
korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve
tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak,
plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak
C) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin
önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek,
standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak;
bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem
planları yapmak
D) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve
tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım,
tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme
hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının
koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek
E) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin
üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını
tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek

19. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
KuruluĢ ve Görevleri hakkındaki Kanuna göre, 23 Nisan
1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dıĢında kalan
memurları atama yetkisi, aĢağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakan
D) Müsteşar
E) Bakanlar Kurulu

20. AĢağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri değildir?
A) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
B) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
C) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
D) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
E) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

21. AĢağıdakilerden hangisi Enerji ĠĢleri Genel
Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir?
A) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara
uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için
gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak
B) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi,
işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve
enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine
etmek
C) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme
faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini
hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve
koordine etmek
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve
öneriler geliştirmek
E) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin
azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda
çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek

18. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın merkez
teĢkilatını oluĢturan birimler aĢağıdakilerden hangisinde
tam olarak yer almaktadır?
A) Ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri
B) Ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve
yardımcı birimler
C) Danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimler
D) Ana hizmet birimleri ile yardımcı birimler
E) Ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar
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22. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, üretim,
iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre
kaç yıldır?
A) 10

B) 15

C) 29

D) 35

E) 49

26. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, dağıtıcıların
kendi iĢlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satıĢ,
dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde kaçından
fazla olamaz?
A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

23. AĢağıdakilerden hangisi 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca lisans almak koĢuluyla
yürütülebilecek faaliyetlerden biri değildir?
A) Üretim faaliyeti
B) Perakende satış faaliyeti
C) Denetim faaliyeti
D) Piyasa işletim faaliyeti
E) İthalat faaliyeti

24. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanunu’nda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’na göre, doğal gaz arama ve
iĢletme ruhsatları aĢağıdaki kurumların hangisi
tarafından verilir?

27. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, “Ulusal
petrol stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi,
artırılması, yönetimi, getirilebilecek yükümlülükler,
ulusal petrol stoğunun temin süresi, ulusal petrol
stoğunun cinsi, miktarı ve stoklama yerinin
belirlenmesi, ulusal petrol stoğuna dair petrol ve hizmet
alımları, stok ve stoklamaya iliĢkin diğer kararlar ile
tedbirlerin alınması, ulusal petrol stoklarından
olağanüstü hâllerde satıĢ yapılması ile Bakanlar
Kurulu’na sunulacak tekliflerin hazırlanması” gibi
konularda karar vermek üzere oluĢturulan komisyonda
aĢağıdaki Bakanlıklardan hangisinin temsilcisi yer
almaz?
A) Milli Savunma Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D) Dışişleri Bakanlığı
E) Maliye Bakanlığı

A) Maden İşleri Genel Müdürlüğü
B) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
C) Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
D) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
E) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

25. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanunu’nda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’na göre, lisanslar ve
sertifikalar bir defada, en fazla kaç yıl süre ile verilir?
A) 10

B) 20

C) 25

D) 30

28. 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanuna göre, sahip olunan lisansın
verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi hâlinde
sorumlulara uygulanacak idari para cezası kaç Türk
Lirasıdır?

E) 40

A) 50.000
B) 100.000
C) 200.000
D) 250.000
E) 300.000
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29. 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanuna göre, Otogaz bayileri
aĢağıdakilerden hangisi ile yükümlü değildir?
A) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda
sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen
LPG’ yi satmak
B) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak
C) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz
LPG ikmali yapmak
D) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı
yapmak, LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve
teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmak
E) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve
amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak

32. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, hedef sahayı
seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak
maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler
doğrultusunda hazırlanmıĢ yorum ve değerlendirmeleri
içeren rapor aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ön İnceleme Raporu
B) Ön Arama Faaliyet Raporu
C) Genel Arama Faaliyet Raporu
D) Detay Arama Faaliyet Raporu
E) Özel İnceleme Raporu

30. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, maden istihracı ile
sağlanacak gelirden Devlet payına düĢen kısım
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Payı
B) Maden Hakkı
C) Kurum Hakkı
D) Gelir Vergisi
E) Devlet Hakkı

31. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, madenler kaç ana
grupta sınıflandırılmıĢtır?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9
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ALAN BĠLGĠSĠ

37. AĢağıdaki yaklaĢımlardan hangisi, “uluslararası toplum”
kavramını merkeze alarak, realist ve liberal yaklaĢımları
birbirine yaklaĢtırmıĢtır?
A) Post-İnşacılık
B) Kopenhag Okulu
C) Post-Yapısalcılık
D) İngiliz Okulu
E) Eleştirel Kuram

33. AĢağıdakilerden hangisi klasik realizmin
varsayımlarından biri olamaz?
A) Devletlerin iç ve dış politikaları ayrılmaz bir bütündür.
B) Devletler monoblok (bütüncül) yapıdadır.
C) Devletler rasyonel karar alma mekanizmalarına sahiptir.
D) Uluslararası politikanın temel aktörleri devletlerdir.
E) Uluslararası politika, temelde bir güç mücadelesidir.

38. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, neo-iĢlevselci yaklaĢıma
ait bir varsayımdır?
A) Teknik bir konudaki uluslararası örgütlenme, siyasal
örgütlenmeye de yol açacaktır.
B) Uluslararası örgütlerin kurucu anlaşmalarının dili, mevcut
statükonun yeniden üretilmesinin bir aracıdır.
C) Uluslararası örgütlenme, devletlerin başat aktör
olmalarını devam ettirmenin en işlevsel yoludur.
D) Ulus ötesi örgütlenmelerin temel sorunu, ulus üstü siyasal
yapıların henüz var olmamasıdır.
E) Bir uluslararası örgütün işlevsel olabilmesinin temel şartı,
kurucu devletlerin egemenlik devri konusunda istekli
olmalarıdır.

34. AĢağıdakilerden hangisinde Neo-Realizmin kurucusu
kabul edilen yazar ve kitabı birlikte verilmiĢtir?
A) Morgenthau – Uluslararası Politika
B) Waltz – Realist Paradigma
C) Waltz – Uluslararası İlişkiler Teorisi
D) Morgenthau – Dış Politika Analizi
E) Carr – Yirmi Yılın Krizi

35. AĢağıdakilerden hangisi, Demokratik BarıĢ Teorisi’yle
ilgili değildir?
A) Ekonomik karşılıklı bağımlılık, barışı güçlendirir.
B) Demokratik devletler birbirleriyle savaşmazlar.
C) Demokrasilerin coğrafi komşuluğu, barış bölgelerini
ortaya çıkarır.
D) İç politika, dış politikayı belirler.
E) Uluslararası anarşi, yerini anarşik topluma terk
etmektedir.

36. AĢağıdaki teorisyenlerden hangisi, Chicago Okulu’nu
özellikle eleĢtirmiĢtir?
A) Hayek
B) Keynes
C) Friedman
D) Waltz
E) Cox

39. AĢağıdaki yaklaĢımlardan hangisi, pozitivizme yönelik
bir eleĢtiri içerir?
A) İdealizm
B) İnşacılık
C) Marksizm
D) Neo-realizm
E) Neo-liberalizm

40. AĢağıdaki silah türlerinden hangisine sahip olmayı
tümüyle yasaklayan bir uluslararası sözleĢme
bulunmamaktadır?
A) Biyolojik silahlar
B) Kimyasal silahlar
C) Nükleer silahlar
D) Boğucu gazlar
E) Zehirli gazlar
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41. Devletler arası uyuĢmazlıkların çözümü için Uluslararası
Adalet Divanı’na yapılan baĢvurular hakkında
aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?

45. AĢağıdakilerden hangisi uluslararası uyuĢmazlıkların
barıĢçıl çözümü konusunda baĢvurulan yargı-dıĢı
yöntemler arasında yer almaz?

A) Her türlü uyuşmazlıkta başvuru zorunludur.
B) Mahkeme davaya resen bakabilir.
C) Taraflardan birinin rızası yeterlidir.
D) Kararlar bağlayıcıdır.
E) Güvenlik Konseyi davaya müdahil olma yetkisine sahiptir.

42. AĢağıdakilerden hangisi uluslararası antlaĢmaların
geçersizlik nedenleri arasında yer alır?

A) Hakemlik
B) Arabuluculuk
C) Dostça girişim
D) Müzakere
E) Uzlaştırma

46. AĢağıdakilerden hangisi BirleĢmiĢ Milletler’in ana
organları arasında yer almaz?
A) Genel Kurul
B) Güvenlik Konseyi
C) Ekonomik ve Sosyal Konsey
D) Genel Sekreterlik
E) UNESCO

A) Fesih
B) Savaş
C) Çekilme
D) Antlaşma koşullarında köklü değişiklik
E) Antlaşmanın yasal yetkililerce yapılmaması

43. AĢağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi
tarafından VII. Bölüm çerçevesinde alınan bir kararla
kurulan ceza mahkemeleri arasında yer alır?

47. AĢağıdakilerden hangisi BirleĢmiĢ Milletler’e bağlı
olarak çalıĢan Uzmanlık Örgütleri arasında yer alır?
A) Uluslararası Adalet Divanı
B) Ekonomik ve Sosyal Konsey
C) Uluslararası Para Fonu
D) Avrupa Ekonomik Konseyi
E) Uluslararası Hukuk Komisyonu

A) Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
B) Irak Özel Mahkemesi
C) Nürenberg Mahkemesi
D) Sierre Leone Özel Mahkemesi
E) Kamboçya (Khmer Rouge) Mahkemesi

44. “KoĢulların bir hukuk kiĢisinin yükümlülüklerini yerine
getirmesini çok ağır ya da olanaksız kıldığı durumları”
ifade etmek için kullanılan uluslararası hukuk kavramı
aĢağıdakilerden hangisidir?

48. Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü (NATO)’nün resmi
yetki ve sorumluluğunun mekansal sınırlarını (görev
sahasını) belirtmek için kullanılan kavram
aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Mücbir sebep
B) Zaruret hâli
C) Zorlayıcı neden
D) İhtiyatlılık ilkesi
E) Kısmi sorumsuzluk

A) Avrupa alanı
B) Trans-Atlantik
C) Kanat ülkeleri
D) Alan-dışılık
E) Misyon bölgesi
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49. AĢağıdakilerden hangisi ġangay ĠĢbirliği Örgütü’ne tam
üye devletler arasında yer almaz?

53. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avro Bölgesi'ne üyedir?
A) Danimarka
B) Litvanya
C) İsveç
D) Bulgaristan
E) İngiltere

A) Çin
B) Rusya
C) Kazakistan
D) Tacikistan
E) Hindistan

50. Ġslam Konferansı Örgütü 2011 tarihi itibariyle aĢağıdaki
hangi adı almıĢtır?

54. Bir üye devletin Avrupa Birliği’nden çekilmesine iliĢkin
hüküm, ilk olarak aĢağıdaki antlaĢmalardan hangisiyle
getirilmiĢtir?

A) Müslüman Devletler Örgütü
B) İslam Ligi
C) İslam İşbirliği Teşkilatı
D) Müslüman Devletler Birliği
E) İslam Devletleri Birliği

51. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin ana organları
arasında yer almaz?

A) Nice Antlaşması
B) Lizbon Antlaşması
C) Maastricht Antlaşması
D) Amsterdam Antlaşması
E) Roma Antlaşması

55. AĢağıdakilerden hangisi, iktisadın temel sorunu olarak
nitelenebilecek olguyu en iyi Ģekilde ifade etmektedir?

A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa Komisyonu
C) Avrupa Adalet Divanı
D) Avrupa Parlamentosu
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

A) Bireylerin sınırsız arzuları ve ihtiyaçları veriyken, kıt
kaynakları en iyi şekilde kullanmak
B) Devletin planlama kurumları aracılığıyla en iyi üretim
kararlarını almak
C) İnsanları tutumlu olmaya alıştırmak ve böylelikle kaynak
israfının önüne geçmek
D) İnsanları eşit ekonomik seviyeye getirmek
E) Bütün kaynakların en üst seviyede kullanılmasını
sağlamak

52. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu
ülkelerinden biri değildir?
A) Avusturya
B) Lüksemburg
C) Hollanda
D) İtalya
E) Belçika

56. Bir ülkede belirli bir zamanda üretken kapasite
aĢağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
A) Sermayenin marjinal etkinliği ve marjinal tüketim
eğilimiyle
B) Firmaların mal ve hizmet talebi miktarıyla
C) Üretken kaynakların nitelik ve niceliğiyle
D) Dolaşımdaki para miktarıyla
E) Hanehalklarının toplam talep miktarıyla
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57. Karma ekonominin tanımı, aĢağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?
A) Neyin ne kadar üretileceği konusuna hem piyasa
mekanizması hem de devlet aracılığıyla karar verilmesi
durumu
B) Tüm mal ve hizmetlerin hem yurt içi, hem de yurt dışı
piyasalara arz edilmesi durumu
C) Ekonomide tarım ve sanayinin birlikte gelişimine öncelik
verilmesi durumu
D) Ekonomide hem yerli hem de yabancı aktörlerin üretim
yapmasına izin verilmesi durumu
E) Hem tekelci hem de tam rekabetçi piyasaların varlığına
izin verilmesi durumu

60. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için
denge durumunu aĢağıdaki koĢullardan hangisi ifade
etmektedir? (AR: Ortalama gelir; MR: Marjinal gelir; MC:
Marjinal maliyet; P: fiyat)
A) AR = MR
B) MR = P
C) MR > MC
D) AR = P
E) AR > MC

61. Ekonomideki “kısa dönem” kavramı, aĢağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) Bir yıl veya daha kısa uzunluktaki süreye verilen ad
B) Üretim faktörlerinin hiçbirinin miktarının değiştirilmesinin
mümkün olmadığı durum
C) Tüm üretim faktörlerinin miktarının değiştirilmesinin
mümkün olduğu durum
D) Tüm üretim faktörlerinin miktarlarının değiştirilmesinin
mümkün olup, teknolojinin değiştirilemediği durum
E) En az bir üretim faktörü miktarının değiştirilmesinin
mümkün olmadığı durum

58. AĢağıdaki isimlerden hangisi iktisat teorisine yaptığı
katkı itibariyle diğerlerinden farklılaĢmaktadır?
A) Thorstein Veblen
B) Friedrich Hayek
C) Alfred Marshall
D) Milton Friedman
E) Richard Wagner

59. AĢağıdakilerden hangisi kayıtsızlık (farksızlık) eğrileri ile
ilgili doğru bir ifadedir?

62. X malının arz ve talep denklemleri sırasıyla Qs = 10 + 2P
ve Qd = 60 – 2P ise, hükümetin tavan fiyatını P = 20
olarak tespit etmesi sonucunda aĢağıdakilerden hangisi
gerçekleĢir?
A) Mal piyasa fiyatından işlem görmeye devam eder
B) Talep fazlası ortaya çıkar
C) Arz fazlası ortaya çıkar
D) Mal kara borsada alınıp satılmaya başlar
E) Stoklarda azalma olur

A) Kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça daha düşük bir
fayda düzeyini gösterir.
B) Bir kayıtsızlık eğrisinin eğimi değiştikçe elde edilen
toplam fayda değişir.
C) Bir kayıtsızlık eğrisinin eğimi her noktada aynıdır.
D) Kayıtsızlık eğirleri kesişmezler.
E) Her bir kayıtsızlık eğrisi üzerindeki her bir nokta farklı
fayda düzeyine karşılık gelir.

63. GeniĢlemeci maliye politikasının bu Ģekilde
nitelenmesinin nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bütçenin büyümesine neden olması
B) Ulusal para arzında artışa neden olması
C) Milli gelirin artmasını hedeflemesi
D) Fiyatlarda artışa neden olması
E) Dış ticaretin büyümesine neden olması
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64. Bir yıl içinde bir ülkenin sınırları dahilinde üretilmiĢ
bulunan mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla hesaplanan
piyasa değeri aĢağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

68. Türkiye’de yasayla düzenlenen “merkez bankasının
bağımsızlığı” politikası ile birlikte, para politikasının
baĢlıca amacı aĢağıdakilerden hangisi olmuĢtur?

A) Reel gayri safi milli hasıla
B) Nominal gayri safi milli hasıla
C) Reel gayri safi yurt içi hasıla
D) Nominal gayri safi yurt içi hasıla
E) Potansiyel gayri safi yurt içi hasıla

A) Hükümet harcamalarının kısılması
B) Ücret artışlarının sınırlanması
C) İşsizliğin önlenmesi
D) Fiyat istikrarınının sağlanması
E) Ekonomik büyümenin temel hedef hâline getirilmesi

65. Ekonomide “stagflasyon” olarak bilinen olgunun tanımı
aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) Ekonomide faizler yükselirken genel fiyat seviyesinin
artması durumu
B) Ekonomide durgunluk yaşanırken aynı zamanda
deflasyonun yaşanması durumu
C) Ekonomide hem durgunluğun hem de enflasyonun birlikte
yaşanması durumu
D) Ekonomide hükümet harcamaları artarken deflasyonun
yaşanması durumu
E) Ekonomi büyürken aynı zamanda enflasyonun
yaşanması durumu

69. 1980 öncesinde Türkiye ekonomisinde uygulanmakta
olan sanayileĢme modeli aĢağıdakilerden hangisidir?
A) İhracata dayalı
B) Dışa açık
C) İthal ikameci
D) Tarıma dayalı
E) Kalkınmacı

66. AĢağıdaki politika çiftlerinden hangisi milli gelir
üzerindeki etkileri açısından aynı yönlü etkiye sahiptir?
A) Vergilerin azalması - kamu harcamalarının azalması
B) Vergilerin artması - kamu harcamalarının artması
C) Para arzının artması - vergilerin artması
D) Para arzının azalması - vergilerin azalması
E) Kamu harcamalarının artması - para arzının artması

70. “ĠĢletmenin, uzun vadeli amaç ve hedeflerinin
saptanması sürecine katılarak bu bilgiler ıĢığında, uzun
ve kısa vadeli finansman gereksinimlerinin tahmin
edilmesi” finans yöneticisinin aĢağıdaki görevlerinden
hangisinin kapsamına girmektedir?
A) Finansal Analiz ve Kontrol
B) Finansal Planlama
C) Yatırım Kararları
D) Finansal Risklerin Azaltılması
E) Finansal Problemlerin Çözümü

67. 24 Ocak 1980 tarihli ekonomi programını en iyi açıklayan
ifade aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Dışa açık serbest piyasa ekonomisine geçiş programıdır.
B) Ülkeye sermaye giriş çıkışlarını serbest bırakan
programdır.
C) Ekonomide devletin payını azaltmayı hedefleyen
programdır.
D) Yüksek ücret politikasını sona erdirme programıdır.
E) Ekonomide tarımsal üretimin yerini sınai üretimin
almasını sağlayan programdır.
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71.
I. Dönen varlıklara yapılacak yatırımın optimum tutarı ne
olmalıdır?
II. Dönen varlıklar hangi kaynaklarla finanse edilmelidir?

75. Kamu harcamalarındaki artıĢın kamu gelirlerindeki
artıĢla ilgili olduğunu aĢağıdaki hangi
teorisyen/teorisyenler söylemiĢtir?
A) Wagner
B) Peacock ve Wiseman
C) Pigou ve Dalton
D) Pareto
E) Musgrave

Yukarıda verilen sorulara cevap arayan bir finans
yöneticisi aĢağıdakilerden hangisi ile ilgili karar almaya
çalıĢmaktadır?
A) Ödenmiş Sermaye
B) Çalışma Sermayesi
C) Sürekli Sermaye
D) Özsermaye
E) Ödenmemiş Sermaye

76. AĢağıdaki kamu gelirlerinden hangisi analitik bütçe kod
sisteminde ekonomik sınıflandırmada bir vergi geliri
olarak kabul edilmez?
A) Harçlar
B) Kurumlar Vergisi Tevkifatı
C) Banka ve Sigorta Muamaleleri Vergisi
D) Gelir Geçici Vergisi
E) Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

72. Yatırım projelerinin fiilen sağlayacağı net para
giriĢlerinin beklenen değerlerden farklılık göstermesi
olasılığı, aĢağıdakilerden hangisini doğurur?
A) Tesis Süresi
B) Net Para Çıkışlarını
C) Projenin Ömrünü
D) Kalıntı Değer
E) Projenin Riskini

73. Bir iĢletmenin sermaye yapısını değiĢtirmesi
aĢağıdakilerden hangisini etkilemez?

77. Bütçe gelirleri tahmin edilirken tahminde kullanılan
enflasyon, büyüme, ortalama ücret gibi makro
parametrelerin hedeflerle uyum gerçekleĢtiği bir
durumda, bütçe vergi gelirlerinin tahminlerin % 20
altında gerçekleĢmesi aĢağıdaki hangi bütçe ilkesinin
ihlali anlamına gelir?
A) Objektif Doğruluk İlkesi
B) Genellik İlkesi
C) Ön İzin İlkesi
D) Birlik İlkesi
E) Mali Saydamlık İlkesi

A) Yabancı Kaynak Maliyetini
B) İşletmenin Borç / Özsermaye Oranını
C) İşletmenin Piyasa Değerini
D) İşletmenin Faaliyet Gelirini
E) Sermaye Maliyetini

74. AĢağıdaki finansman kaynaklarından hangisi özsermaye
ile finansman sayılmaz?

78. Bir ekonomide kamu hesaplarındaki bütçe açığı ile
ödemeler dengesi hesaplarında ortaya çıkan cari açık
arasındaki iliĢki maliye politikasında aĢağıdaki hangi
kavramla açıklanmaktadır?

A) Yedeklerin Kullanımı
B) Tahvil İhracı
C) Yeni Pay Senedi İhracı
D) Dağıtılmamış Kârların Kullanımı
E) Yeni Ortak Alımı

A) Denk Bütçe Çoğaltanı
B) İşlevsel Denge
C) İkiz açık
D) Dış Açık
E) Kamu Tasarruf Yatırım Açığı
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79. Kurallı maliye politikası; bütçe dengesi, kamu borçları, kamu
harcamaları ve vergi oranları gibi kamu mali göstergeler
üzerine hedef ve sınır koymak suretiyle maliye politikası
kararlarını şekillendiren kural ve düzenlemeler olarak
tanımlanmaktadır.
Bu anlamda aĢağıdakilerden hangisi kurallı maliye
politikası uygulamasını olumsuz etkileyen faktörler
arasında sayılmaz?
A) Hükümetlerin yeterince kararlı bir uygulama içinde
olmamaları
B) Başta bütçe kurumları olmak üzere kurumsal yönetim ve
denetim yapısı ile mali saydamlığın yetersizliği
C) Kuralların bütçenin hazırlanması ve uygulanması
süreciyle entegre olması
D) Kamu harcamalarının kamu gelirlerinin üzerinde olması
E) Kuralların uygulanması yönünde yaptırımların yetersizliği

80. Türkiye’de politika oluĢturma sürecinin devamında
makro düzeyde planlama sürecinin bir parçası olarak
maliye politikalarını ve hedeflerini aĢağıdaki
dokümanlardan hangisi içermez?
A) Kalkınma Planı
B) Genel Ekonomik Hedefler ve Kamu Yatırımları
C) Yıllık Program
D) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
E) Orta Vadeli Program
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Test bitti.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)

1.

Sınavda 5 (beş) seçenekli, toplam 80 (seksen) adet
çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış
cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır.

2.

Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90
(doksan) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk
15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınıza ad ve soyadınızı yazarak
imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına
işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya
yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi
mümkün olmayacaktır.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır.
Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.
Sınavda HESAP MAKİNESİ kullanmak kesinlikle
YASAKTIR.

9.

Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk
edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır.
Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve
kullanılabilir konumda bulunduran adayların
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Adayların sınav esnasında, sıraların gözünde
ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap,
defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır.
Bulunduran adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi
birini yapan adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru
kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız
gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus
Cüzdanı veya TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı
Sürücü Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan
birini sınav süresince masaların üzerinde
bulundurmaları zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını
ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz
sayılır.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR!”
denilmeden
sınava
başlamayınız.
17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular tüm adayların lehine doğru cevap
olarak kabul edilecektir.

