
ÖRNEK BİLGİ TESTLERİ

2012 Tüm hakları PozitifIK’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz.



PİK - GENEL KÜLTÜR TESTİ

I.      Diriliş 
II.     Suç ve Ceza 
III.    Anna Karenina 
IV.    Budala 
V.     Karamazov Kardeşler

Yukarıdaki romanlardan hangileri Dostoyevski'ye aittir?

1)

a) I- III-II            b) II-IV-V         c) I-III-V                  d) II-III-IV               e) III-IV-V

I. Başbakan
II. Genelkurmay Başkanı
III. Dışişleri Bakanı
IV. Sivil Savunma Bakanı
V. Maliye Bakanı
VI. İçişleri Bakanı
VII. Cumhurbaşkanlığı Sekreteri

Yukarıdakilerden hangileri Milli Güvenlik Kurulu Üyesi değildir?

2)

a) III-V                        b) VI-VII         c) V-VII              d) IV-V           e) IV-VI

"Demokrasi iki kurtla bir kuzunun öğle emeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun 
oylamaya karşı çıkmasıdır." sözü kime aittir?

3)

a) Benjamin Franklin    b) Eflatun                   c) Tolstoy                 d) Karl Marx                  e) Mustafa Kemal Atatürk

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

50 25 dk

Adayın tarih, hukuk, edebiyat, sanat, siyaset, güncel gelişmeler, bilim, spor, ekonomi gibi alanlardaki bilgi 
birikimini anlamak için geliştirilmiş bir testtir. Daha çok satış, müşteri temsilcisi vb gibi pozisyonlarda 
kullanılmaktadır.
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Eserleri arasında Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel ve Efrasiyabın Hikâyeleri gibi romanlar bulunan ve son yıllarda 
yetişen en ünlü Türk edebiyatçılarından biri olan yazar kimdir

4)

a) Aziz Nesin                 b) Gündüz Vassaf         c) Enis Batur                 d) Orhan Pamuk           e) İhsan Oktay Anar

2012 Olimpiyat Oyunları hangi şehirde yapılacaktır?5)

a) Pekin                          b) Paris               c) Londra                d) Moskova                    e) Berlin



PİK - İNGİLİZCE TESTİ

Soru
Sayısı Süre

50 40 dk
Bireyin İngilizce bilgisini ölçmektedir. Sorular kuruma ve sektöre özel hazırlanmaktadır.
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ÖRNEK SORULAR

His new secretary failed .......... several important items.1)

a) omit                              b) to include                       c) referring                    d) reserve                         e) skip

2)

3)

We are working very fast. If all goes well,  by next June we .......... the project.

a) will be complete          b) will have completed    c) completed                d) will completed             e) complete

"I must find the answer right away". He said that .......... the answer right away.

a) he had to find                                                           b) be must find             
c) he has to find                                                            d) has found          
e) must have been find

4) "What will you do when you find the answer?" I asked him .......... the answer.

a) what will he do when he finds                               b) what he will did when he finds               
c) what will you do when you find                             d) what he would do when he found  
e) what would he do when he found

5) Automated Teller Machines (ATM) have greatly reduced time the average citizen spent waiting in banks.

a) ATM’ler sıradan vatandaşların bankalarda beklerken harcadıkları zamanı büyük ölçüde kısaltmıştır. 
b) Sıradan vatandaşların ATM’lerin önünde bekleme süreleri büyük ölçüde azalmıştır.                
c) Sıradan vatandaşlar ATM’lerden dolayı bankalarda daha az bekliyorlar.               
d) ATM’ler vatandaşların bankalarda sıra beklemeden, işlerini kısa zamanda yapmalarını sağlamıştır. 
e) Sıradan vatandaşlar ATM’ler sayesinde bankalarda daha az zaman harcamaktadırlar.
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PİK - TÜRKÇE TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

60 40 dk

Dilin doğru kullanımı ve dilbilgisine hakimiyet etkili yazılı ve sözlü iletişimin temelini oluşturur. PİK- Türkçe Testi 
adayın Türkçe imla ve gramer bilgisini ölçmektedir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?1)

a) Yemeğe gidecek vakti kalmadı.
b) Söylediklerinin  hiçbirini yapmadı.
c) Karşılıklı konuşarak yola devam ettiler.
d) Son  kitabında güzel olaylardan bahsediyor.
e) Penceremden kuş sürülerini izlemeye dalmıştım.

2)

3)

" Eğitim, meyvenin kendisi değil; meyve toplamaya yarayan merdivendir."  cümlesinde anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğitim, kişiye insani özellikler katar.
b) Eğitimin amacı, öğrenmeyi sürekli hale getirmek ve kolaylaştırmaktır.
c) Bilinmeyenlerin kolayca öğrenilmesi eğitimle mümkündür.
d) Yaratıcılık, bilinmeyenlerin bulunmasıdır.
e) Eğitim insana maddi manevi değerler katar.

" İyi yaşamak ya da güzel konuşmak, kültürlü her insanın edinmek istediği erdemlerin başında gelir. 
Bu erdemlere sahip olmanın yolu, okumak ve okuduğunu anlamaktan geçer. Okuma, kültürün temeli  
olduğu kadar bilginin de başlıca kaynağıdır."

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Okumak, kültürün temelidir.
b) Okuma, bilgi kaynağı toplamanın en önemli yoludur.
c) Okumakla insanların bilgi hazinesi genişler.
d) İfadelerin güzelliği okumakla elde edilir.
e) Bilgili insanlar, toplumda saygı görürler.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

a) Sabahları kalkar, kahvaltısını yapardı.
b) Çocuk, kitaplarını okuyordu.
c) Ağladı, sızladı ve dediğini yaptırdı.
d) Kardeşim, evde annemin yanında kaldı.
e) Manavda her türlü meyve var: Elma, armut, muz, portakal…
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TEMEL BANKACILIK BİLGİ TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

45 20 dk

Bireyin bankacılık, finans, ekonomi, muhasebe gibi bankacılıkla ilgili konularda bilgi seviyesini ölçen bir testtir. 
Bunun yanısıra testin içinde kişinin alanla ilgili güncel gelişmeleri  takip edip etmediğini ölçen sorularda 
bulunmaktadır. Testin boyutlarına kurumla karar verilerek test kuruma özel geliştirilmektedir.

Uluslar arası piyasalarda yapılan mal, hizmet v.b. alışverişlerde kullanılan ödeme araçlarına ne ad verilir?1)

a) Para
b) Banknot
c) Döviz
d) Akreditif
e) Dolar

2)

3)

Türkiye'de 1970 yılında devalüasyon yapılarak, 1 ABD Doları 15 Türk Lirasına yükseltilmesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) İhracatı teşvik etmek          
b) Ekonomik istikrarı sağlamak
c) Vergi gelirlerini artırmak
d) Fiyat istikrarını sağlamak             
e) İthalatı teşvik etmek

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden değildir?

a) Bir alacak hakkını içerir.
b) Ulusal bir nitelik taşır.
c) Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.
d) İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
e) Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.

4) Şu anda görevde olan Dünya Bankası Başkanı kimdir? 

a) Alan Greenspan
b) Robert Zoellick
c) Ellen Johnson
d) Harry Markowitz
e) Dominique Strauss-Khan

5) T.C. Merkez Bankası açık piyasada tahvil alışı yaptığında, bankacılık sistemindeki rezerv ve para arzında 
nasıl bir değişiklik olur? 

a) Rezervleri ve para arzını düşürür.
b) Rezervleri ve para arzını yükseltir.
c) Rezervleri yükseltir, para arzını düşürür.
d) Rezervleri düşürür, para arzını yükseltir.
e) Rezervler ve para arzı sabit kalır.
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MUHASEBE BİLGİ TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

45 20 dk

Bireyin muhasebe bilgi seviyesini ölçen bir testtir. Testte ayrıca alanla ilgili üncel konular ile ilgili sorularda 
bulunmaktadır. Bu sorular adayın mevzuat ve diğer konularda değişiklikleri takip edip etmediğini ölçmektedir.
Testin farklı seviyelerde 2 farklı formu bulunmaktadır.

Aşağıdaki bilgilerden hangisinin sevk irsaliyesin de bulunması gerekmez?1)

a) Malı teslim alan ve teslim edenin imzası
b) Müşterinin adı
c) Gönderilen malın cinsi
d) Gönderilen malın birim fiyatı
e) Sevk irsaliyesi ibaresi

2)

3)

Çift Taraflı Kayıt Sistemi ile Kameral Muhasebe Sisteminin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan muhasebe 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jestiyon
b) Constante
c) Schneıder
d) Logismografi        
e) Egzersiz

Aşağıdakilerden hangisi bilançonun alacaklı yanıdır?

a) Aktif
b) Pasif
c) Gelir
d) Gider
e) Harcamalar

4) Serbest meslek makbuzu düzenlenirken brüt ücret üzerinden kesilen vergi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katma Değer Vergisi
b) Gelir Vergisi Stopajı
c) Kurumlar Vergisi
d) Fon Payı
e) Özel Tüketim Vergisi

5) Bir işletmeye alınan aşağıdaki mallardan hangisine amortisman ayrılmaz?

a) Bilgisayar
b) Yazılım Lisansı
c) Mobilya
d) Gayrimenkul
e) Kırtasiye Malzemesi
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TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

50 40 dk

Adayın temel bilgisayar ve office programları bilgisini ölçen bir testtir. Test raporun da temel bilgisayar bilgisi, 
word, excel, powerpoint puanları ayrı olarak verilmekte bu sayede ihtiyaç duyulan alanda adayın durumu 
görülebilmektedir.

Bir program açıkken ekranın sağ üst köşesindeki [x] düğmesinin işlevi nedir?1)

a) Ekranı kapat
b) Simge durumuna getir
c) Bilgisayarı kapat
d) Ekranı kapla
e) Önceki boyuta getir

2)

3)

Aşağıdaki karakterlerden hangisi mail adreslerinde kullanılamaz?

a) i
b) a
c) w
d) ş
e) u

Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak bilgisayardaki bir veri başka bir bilgisayara taşınamaz?

a) Cd
b) DVD
c) Harici Harddisk
d) USB disk
e) Ram

4) Bilgisayarda sunum hazırlamak için genellikle hangi MS Office programı kullanılır?

a) Excel
b) Publisher
c) Word
d) PowerPoint
e) Access

5) Aşağıdaki excel formüllerinden hangisi doğrudur?

a) %C1/F2
b) //G4+F33
c) =F1*F4
d) //3F-4B           
e) =F5(&)K6
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C# YAZILIM UZMANLIĞI TESTİ

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

40 40 dk

Adayın nesneye dayalı programlama , veri yapıları, kod okuma, istisnalar (exceptions) ve benzeri temel 
yazılımcılık bilgilerini ölçen bir testtir. Test direkt bilgi ölçen sorular ihtiva etmekle beraber  bireyin temel 
yazılımcılık bilgilerini kullanarak problemleri analiz ederek çözüm getirip getiremediğini de kontrol eder.

What will be the contents of the list after the following operations are done?

List<int> list = new List<int>{2,3};
list.Add(2)
list.Add(3)
list.InsertAt(1, 3);
list.Remove(list.last());
list.Remove(list.First());
list.RemoveRange(1,1);

1)

a) 2,3    b) 2,2   c) 2,3,3   d) 3,2,2   e) 3,3

2) Which one of the following doesn't replace the "Yellow" element with "Black" element in the below code snippet?

List<string> colorList = new List<string>();
colorList.Add("Red");
colorList.Add("Green");
colorList.Add("Yellow");
colorList.Add("Purple");
colorList.Add("Orange");

a) colorList[colorList.IndexOf("Yellow")] = "Black"
b) colorList[2] = "Black"
c) colorList[colorList.FindIndex(p=>p == "Yellow")] = "Black"
d) colorList[colorList.Count] = "Black"
e) colorList[colorList.ElementAt(2)] = "Black"

3) Which of the following is not a correct array initialization?

a) string[] strArray = {"1", "2", "3"};
b) int[] intArray = new int[3]{1,3,5};
c) int[,] numbers = new int[3,2]{{1,2},{3,4},{5,6}};
d) string[,] names = new string[,]{{"izmir","ankara"},{"istanbul","bursa"}};
e) int[,] numbers = new int[2,3]{{1,2,3},{3,4,5},{6,7,8}};



PERAKENDECİLİK BİLGİ TESTİ

Aşağıdakilerden hangisi perakendeciliğin temel özelliklerinden birisi değildir?1)

a) Son tüketiciye hitap eder.            
b) Perakendecilikte alınan mal tekrar satılmaz.         
c) Son müşteriye ulaşmak için en uygun lokasyonlar seçilir.                  
d) Müşteri ticari amaçla alışveriş yapmaz.               
e) Sadece gıda ve giyim alanında faaliyet gösterirler.

“Bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna 
ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını 
kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir”  açıklaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade 
eder?

2)

a) Kiralama            
b) Ortaklık
c) Alışveriş Merkezi                
d) Franchise           
e) Marka Sözleşmesi

Ülkemizde gündemde önemli bir yer tutan ve çeşitli tartışmalara neden olan Büyük Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı 
ilk olarak hangi dönemde yasalaşması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulmuştur?

3)

a) Ocak 2009                     
b) Kasım 2008                   
c) Nisan 2008                 
d) Şubat 2006         
e) Mart 2007

ÖRNEK SORULAR

Soru
Sayısı Süre

40 30 dk

Perakende sektörü hakkındaki teorik bilgi, genel kültür, teknoloji ve yenilikler ile muhasebe ve yasal 
düzenlemeler hakkındaki bilgi sorularının yanında, mağaza yönetimi konusunda örnek olay soruları yer 
almaktadır. Bu test mağaza yönetimi konusunda sorumluluk taşıyan personelin teknik altyapısı hakkında
 bilgi edinilmesini amaçlar.
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