
                                                                                    
 

T.C.  

AĠLE VE SOSYAL HĠZMETLER BAKANLIĞI 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI SINAVI 

 

1. GRUP 

B 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ………………………….. 

ĠMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

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. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre haksız fiilden doğan sorumluluk 

hâlinde tazminat istemi, zarar görenin 

zararı ve tazminat yükümlüsünü öğ-

rendiği tarihten itibaren baĢlayarak ne 

kadar sürenin geçmesiyle zamanaĢımı-

na uğrar? 

 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre borçların ifasıyla ilgili aĢağıdaki-

lerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Borcun ifa yeri konusunda bir anlaĢma 

yoksa para borçlarında, borçlunun bor-

cu aldığı zamandaki yerleĢim yerinde 

ifa edilir. 

B) Borcun tamamı belli ve muaccel ise 

alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. 

C) Borcun ifa yeri, tarafların açık veya ör-

tülü iradelerine göre belirlenir. 

D) ÇeĢit borçlarında hukuki iliĢkiden ve 

iĢin özelliğinden aksi anlaĢılmadıkça 

edimin seçimi borçluya aittir. 

E) Seçimlik borçlarda, hukuki iliĢkiden ve 

iĢin özelliğinden aksi anlaĢılmadıkça 

edimlerden birinin seçimi borçluya ait-

tir. 

 

3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre aĢağıdakilerden hangisi kusursuz 

sorumluluk hâli değildir? 

 

A) Adam çalıĢtıranın sorumluluğu 

B) Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

C) Hakkaniyet sorumluluğu 

D) Haksız fiil sorumluluğu 

E) Yapı malikinin sorumluluğu 

 

 

 

 

 

4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre aĢağıdaki makamlardan 

hangisinin, Ģüpheli veya sanığı suçla il-

gili olarak dinlemesi iĢlemine sorgu de-

nir? 

 

A) Cumhuriyet savcısı 

B) Ġzne bağlı suçlarda izin vermeye yetkili 

makam 

C) Jandarma  

D) Polis 

E) Sulh ceza hâkimi 

 

 

 

 

5. “KovuĢturmanın baĢlamasından itibaren 

hükmün kesinleĢmesine kadar suç Ģüphesi 

altında bulunan kiĢiyi ifade eder.” 

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre bu cümlede verilen tanım, 

aĢağıdaki kavramlardan hangisine ait-

tir?  

 

A) Malen sorumlu  

B) Müdafi  

C) Sanık  

D) ġüpheli  

E) Vekil  
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6. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre kusuru olmaksızın bir iĢlem 

için gerekli olan süreyi geçirmiĢ olan ki-

Ģinin baĢvuracağı yol aĢağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) Eski hâle getirme 

B) Ġtiraz 

C) Ġstinaf 

D) ġikâyet 

E) Temyiz 

 

 

 

 

7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

aĢağıda yer alan suçlardan hangisi sa-

dece kamu görevlisi tarafından fail ola-

rak iĢlenen bir suç olarak düzenlenme-

miĢtir? 

 

A) Denetim görevinin ihmali suçu (TCK 

m. 251) 

B) Görevi kötüye kullanma suçu (TCK  

m. 257) 

C) Ġrtikâp suçu (TCK m. 250) 

D) Nüfuz ticareti (TCK m. 255) 

E) Zimmet suçu (TCK m. 247) 

 

 

 

 

8. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

soruĢturulması veya kovuĢturulması 

Ģikâyete bağlı suçlarda Ģikâyet hakkının 

fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 

kaç aylık süre içerisinde kullanılması 

gerekir? 

 

A) 1 ay 

B) 3 ay 

C) 6 ay 

D) 9 ay 

E) 12 ay 

 

9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

aĢağıdakilerden hangisinde iĢlenen suç, 

Türkiye’de iĢlenmiĢ sayılmaz? 

 

A) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava 

sahasında, Türk deniz ve hava araçla-

rında 

B) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava 

sahasında, Türk deniz ve hava araçla-

rıyla 

C) BaĢka bir ülkenin karasularında bulu-

nan Türk deniz araçlarında 

D) Türk kara ve hava sahaları ile Türk ka-

rasularında 

E) Türk deniz ve hava savaĢ araçlarında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer 

alan taksirle ilgili düzenlemeler dikkate 

alındığında aĢağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıĢtır? 

 

A) Birden fazla kiĢinin taksirle iĢlediği 

suçlarda, herkes kendi kusurundan do-

layı sorumlu olur. 

B) Her failin cezası kusuruna göre ayrı ay-

rı belirlenir. 

C) Taksirle iĢlenen fiiller, kanunun açıkça 

belirttiği hâllerde cezalandırılır. 

D) Taksirle iĢlenen suçtan dolayı verilecek 

olan ceza failin kusuruna göre belirle-

nir. 

E) Taksirle iĢlenen suçlarda sadece adli 

para cezası verilebilir. 
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11. AĢağıdakilerden hangisi 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu’nda suç karĢılığı 

düzenlenen yaptırımlardan biri değil-

dir?  

 

A) AğırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezası 

B) Belli hakları kullanmaktan yoksun bı-

rakılma 

C) Kamu görevinden müebbet yasaklılık 

D) Müebbet hapis cezası 

E) Müsadere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre aĢağıdaki nedenlerden hangisi ev-

lenme için mutlak butlan sayılmamak-

tadır? 

 

A) EĢlerden birinin evlenme sırasında evli 

bulunması 

B) EĢlerden birinin evlenme sırasında sü-

rekli bir sebeple ayırt etme gücünden 

yoksun bulunması 

C) EĢlerden birinde evlenmeye engel ola-

cak derecede akıl hastalığı bulunması 

D) EĢler arasında evlenmeye engel olacak 

derecede hısımlığın bulunması 

E) EĢlerden birinin, diğer eĢin veya altso-

yunun sağlığı için ağır tehlike oluĢtu-

ran bir hastalığı gizlemesi 

 

13. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre aĢağıdakilerin hangisinde evlenme 

engeli yoktur? 

 

A) Evlat edinen ile evlatlık arasında 

B) Evlatlık ile evlat edinenin kardeĢi ara-

sında 

C) Evlilik sona ermiĢ olsa bile eĢlerden bi-

ri ile diğerinin üstsoyu ve altsoyu ara-

sında 

D) KardeĢler arasında 

E) Üstsoy ile altsoy arasında 

 

14. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre niĢanlılığın sona ermesinden doğan 

dava hakları, sona ermenin üzerinden 

ne kadar bir süre geçmekle zamanaĢı-

mına uğrar? 

 

A) 1 ay 

B) 1 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

15. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre hukukun uygulanması ve kaynak-

ları bakımından aĢağıdakilerden hangi-

si yanlıĢtır? 

 

A) Emsal nitelikteki yargı kararları, hü-

kümde hâkim tarafından zorunlu olarak 

dikkate alınır. 

B) Hâkim, karar verirken bilimsel görüĢ-

lerden yararlanır. 

C) Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği 

bütün konularda uygulanır. 

D) Kanunda uygulanabilir bir hüküm yok-

sa hâkim, örf ve adet hukukuna göre 

karar verir. 

E) Örf ve adet hukuku da yoksa hâkim 

kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir 

kural koyacak idiyse ona göre karar ve-

rir. 
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16. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre önceki evliliğin sona erdiği du-

rumda, yeniden evlenmesi için kadının 

bekleme süresi kaç gündür? 

 

A) 100  

B) 300  

C) 500  

D) 750  

E) 1000 

 

 

17. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu’na göre DanıĢtay, bölge idare 

mahkemeleri, idare ve vergi mahkeme-

lerinin esasa ve yürütmenin durdurul-

masına iliĢkin kararlarının idareye teb-

liğinden itibaren en fazla kaç gün içinde 

iĢlem tesis etmeye veya eylemde bulun-

maya mecburdur? 

 

A) 7 gün 

B) 15 gün 

C) 30 gün 

D) 60 gün 

E) 90 gün 

 

 

18. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu’na göre idari dava dilekçe ve sa-

vunmaları aĢağıda belirtilen makam-

lardan hangisine verilemez? 

 

A) Ait olduğu mahkeme baĢkanlığına 

gönderilmek üzere idare veya vergi 

mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye 

ceza mahkemeleri 

B) Ait olduğu mahkeme baĢkanlığına 

gönderilmek üzere idare veya vergi 

mahkemesi baĢkanlığı 

C) Ait olduğu mahkeme baĢkanlığı 

D) DanıĢtay 

E) Yabancı memleketlerde Türk konsolos-

lukları 

 

19. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu’na göre dava açma süresi, özel 

kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen 

hâllerde DanıĢtay ve idare mahkemele-

rinde kaç gündür? 

 

A) 7  

B) 15 

C) 30  

D) 60 

E) 90  

 

 

 

 

 

 

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre aĢağıdakilerden hangisi devlet 

memurları bakımından düzenlenen ya-

saklardan biri değildir? 

 

A) Gizli bilgileri açıklama yasağı 

B) Grev yasağı 

C) Sendikaya üye olma yasağı 

D) Ticaret ve diğer kazanç getirici faali-

yetlerde bulunma yasağı 

E) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma 

yasağı 

 

 

 

 

 

 

 

21. AĢağıdakilerden hangisi idari iĢlemin 

unsurlardan biri değildir?  

 

A) Kanunilik 

B) Maksat 

C) Sebep 

D) ġekil 

E) Yetki 
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22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre disiplin cezası gerektiren fiil ve 

hâllerin iĢlendiği tarihten itibaren ne 

kadar süre içerisinde disiplin cezası ve-

rilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaĢımına uğrar?  

 

A) 15 gün 

B) 1 ay 

C) 3 ay 

D) 1 yıl 

E) 2 yıl 

 

 

 

23. Kamu mallarına iliĢkin aĢağıdakilerden 

hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Kamu malları devredilemez, satılamaz. 

B) Kamu malları tapuya tescil edilmelidir. 

C) Kamu malları zamanaĢımı yoluyla ka-

zanılamaz. 

D) Kamu malları haczedilemez. 

E) Kamu malları kamulaĢtırılamaz. 

 

 

 

24. “Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen bir 

hizmetin Devlet tüzel kiĢiliği ve merkezi 

idare teĢkilatı dıĢında örgütlenmesi ve tü-

zel kiĢiliğe kavuĢturulması sonucu ortaya 

çıkan kuruluĢlara hizmet yerinden yöne-

tim kuruluĢları denmektedir.” 

 

AĢağıdakilerden hangisi hizmet yerin-

den yönetim kuruluĢlarının özellikle-

rinden biri değildir? 

 

A) Ayrı bir mal varlığı ve bütçesi vardır. 

B) Belli ölçüde özerklikleri vardır. 

C) HiyerarĢik denetime tabidir. 

D) Kamu tüzel kiĢiliğine sahiptir.  

E) Yerel yönetimlerden farklı olarak mal 

topluluğu Ģeklinde örgütlenirler. 

 

25. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisi genel oyla seçilen kaç 

milletvekilinden oluĢur? 

 

A) 300 

B) 450 

C) 500 

D) 600 

E) 700 

 

 

 

 

 

26. 1982 Anayasası’na göre idarenin iĢleyi-

Ģiyle ilgili Ģikâyetleri, aĢağıdaki kurum-

lardan hangisi inceler? 

 

A) Devlet Denetleme Kurulu 

B) Kamu Denetçiliği Kurumu 

C) KiĢisel Verileri Koruma Kurumu 

D) SayıĢtay 

E) Yüce Divan 

 

 

 

 

 

27. “Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mah-

kemeden baĢka bir merci önüne çıkarma 

sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip 

olağanüstü merciler kurulamaz.” 

 

1982 Anayasasında yer alan yukarıdaki 

hüküm, aĢağıdaki güvencelerden hangi-

si ile ilgilidir? 

 

A) Kanuni hâkim güvencesi 

B) Mahkemelerin tarafsızlığı güvencesi 

C) Temel hak ve hürriyetlerin özüne do-

kunulamayacağı güvencesi 

D) Suç ve cezaların kanuniliği güvencesi 

E) Suç ve cezaların geriye yürümeyeceği 

güvencesi 
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28. 1982 Anayasası’nın 4’üncü maddesine 

göre aĢağıdakilerden hangisi değiĢtiri-

lemez ve değiĢtirilmesi teklif edilemez 

hükümlerden biri değildir? 

 

A) BaĢkentinin Ankara olduğu 

B) Bayrağının, Ģekli kanununda belirtilen, 

beyaz ay yıldızlı bayrak olduğu 

C) Hükümet sisteminin, CumhurbaĢkanlı-

ğı hükümet sistemi olduğu 

D) Millî marĢının Ġstiklal MarĢı olduğu 

E) Türkiye Devleti’nin dilinin Türkçe ol-

duğu 

 

 

29. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve 

hürriyetlerin niteliği konusunda aĢağı-

dakilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Devredilme Ģartları Kanunda düzenle-

nir. 

B) Dokunulmazdır. 

C) KiĢiliğe bağlıdır. 

D) Ödev ve sorumlulukları içerir. 

E) Vazgeçilmezdir. 

 

 

30. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) ve CumhurbaĢ-

kanlığı seçimleri ile ilgili aĢağıdakiler-

den hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi 

yapılamaz. 

B) SavaĢ sebebiyle yeni seçimlerin yapıl-

masına imkân görülmezse TBMM, se-

çimlerin bir yıl geriye bırakılmasına 

karar verebilir. 

C) Süresi biten milletvekili yeniden seçi-

lebilir. 

D) TBMM seçimleri 4 yılda, CumhurbaĢ-

kanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılır. 

E) TBMM üyeliklerinde boĢalma olması 

halinde, ara seçime gidilir.  

 

31. Keynes’e göre geniĢletici para politika-

sının sonuçlarına iliĢkin aĢağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Deflasyonist açık durumunda para ar-

zının artırılması sadece toplam hasılayı 

artırır. 

B) Deflasyonist açık durumunda para ar-

zının artırılması sadece fiyatları artırır. 

C) Durgunluk durumunda para arzının ar-

tırılması kısa dönemde reel hasılayı ar-

tırır, uzun dönemde ise sadece fiyatlar-

da artıĢa yol açar. 

D) Enflasyonist açık durumunda para ar-

zının artırılması fiyatları değiĢtirmez-

ken toplam hasılayı artırır. 

E) Tam istihdam durumunda para arzının 

artırılması fiyatlar ve toplam hasılayı 

artırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ceteris Paribus X malının tamamlayıcısı 

olan Y malının fiyatı azalmıĢ ve X malı 

üretiminde kullanılan girdi fiyatları art-

mıĢtır.  

 

Bu durumun X malı piyasa dengesi 

üzerindeki etkileri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Fiyat düĢer, miktar artar.        

B) Fiyat artar, miktar azalır.                     

C) Fiyat düĢer, miktar değiĢmez. 

D) Fiyat belirsizdir, miktar azalır.                

E) Fiyat artar, miktar belirsizdir. 
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33.  

I. TCMB politika faiz oranlarını in-

dirmiĢtir. 

II. Bankalara yönelik kredi politika-

sını daraltıcı yönde kararlar alın-

mıĢtır. 

III. Bazı ürünlerde KDV oranları ar-

tırılmıĢtır. 

IV. Altyapı harcamaları ve mal ve 

hizmet alımı için kamu harcama-

ları artırılmıĢtır.  

 

Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi 

veya hangileri 2008 yılında meydana 

gelen Küresel Ekonomik Krize karĢı 

alınan önlemler arasında yer almakta-

dır? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve IV 

D) II ve III 

E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi 2008 Küresel 

Krizinin Türkiye ekonomisini etkilediği 

kanallar arasında yer almaktadır?  

 

A) DıĢ kredi kanallarının geniĢlemesi 

B) DıĢ talepteki daralma                      

C) DıĢ ticaret açığının artması 

D) Ġç talepteki geniĢleme    

E) Yabancı sermaye giriĢinin artması      

 

35. Bir ekonomide gelir vergisi oranları artı-

rılmıĢ ve Merkez Bankası reeskont oranla-

rını düĢürmüĢtür.  

 

IS-LM analizi çerçevesinde söz konusu 

politikaların sonuçları için aĢağıdaki-

lerden hangisi kesinlikle doğrudur?  

 

A) Denge gelir düzeyi artarken faiz ora-

nındaki değiĢim belirsizdir. 

B) Faiz oranı ve denge gelir düzeyi artar. 

C) Faiz oranı düĢerken denge gelir düze-

yindeki değiĢim belirsizdir. 

D) Faiz oranı ve denge gelir düzeyi artar.  

E) Fiyatlar genel düzeyi artarken denge 

gelir düzeyindeki değiĢim belirsizdir.  

 

 

 

 

 

 

36.  

I. Negatif eğimli ise A veya B nor-

mal maldır.     

II. Pozitif eğimli ise A ve B normal 

maldır. 

III. Negatif eğimli ise A ve B düĢük 

maldır. 

IV. A eksenine dik ise B malı gelir 

esnekliği sıfırdır. 

V. B malı eksenine doğru kıvrılıyor-

sa A malı düĢük maldır. 

 

Yatay eksende A malı ve dikey eksende 

B malı olmak üzere çizilen bir gelir-

tüketim eğrisine iliĢkin yukarıdakiler-

den hangileri kesinlikle doğrudur? 

 

A) I ve III                 

B) II ve V           

C) I, II ve V                  

D) I, III ve IV 

E) III, IV ve V                    
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37.  

I. Zorunlu karĢılık oranlarının azal-

tılması 

II. Transfer harcamalarının artırıl-

ması 

III. Reeskont oranının artırılması                                             

IV. Vergi oranlarının azaltılması 

V. Açık piyasa iĢlemleri yoluyla pi-

yasadan tahvil alımı 

 

Yukarıdakilerden hangileri geniĢletici 

para politikası araçlarındandır? 

 

A) I ve V 

B) II ve IV         

C) III ve IV  

D) I, II ve V                    

E) I, III ve IV  

 

 

38. Türkiye ekonomisinde 2021 yılı için 

büyüme ve enflasyon oranları hesapla-

nırken baz alınan yıllar sırasıyla aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 2006 - 2003                  

B) 2006 - 2009          

C) 2009 - 2003                 

D) 2009 - 2006             

E) 2012 - 2018 

 

 

39. Bir ekonomide sahip olunan teknoloji 

düzeyi veri iken tüm üretim faktörleri-

nin tam ve etkin kullanılması sonucu 

elde edilecek mal bileĢimlerinin geo-

metrik yerine verilen isim, aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Arz eğrisi         

B) Marjinal ürün eğrisi 

C) Talep eğrisi  

D) Toplam ürün eğrisi  

E) Transformasyon (dönüĢüm) eğrisi  

 

40.  

 
 

Tam rekabetçi bir iĢletmenin denge duru-

mu yukarıdaki Ģekilde gösterilmektedir.  

 

Buna göre iĢletmenin davranıĢ biçimine 

iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi söylene-

bilir? 

 

A) ĠĢletme değiĢir maliyetlerini karĢılaya-

madığı için üretimi durdurmalıdır. 

B) ĠĢletme sabit maliyetlerinin tamamını 

karĢılayamadığı için üretimi durdurma-

lıdır. 

C) ĠĢletme değiĢir maliyetlerinin tamamını 

ve sabit maliyetlerinin de bir kısmını 

karĢılayabildiği için üretime devam et-

melidir. 

D) ĠĢletme baĢa baĢ noktasındadır ve üre-

time devam etmelidir.  

E) ĠĢletme kapanma noktasındadır ve bu 

sebeple ikincil amaçları çerçevesinde 

üretim kararı almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR=AR 
 P0 

 MC 

 AVC 

 AC 

 P 

  Q  0 
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41. Rekabetçi bir iĢletmenin rasyonel dav-

ranması durumunda üretimi durdur-

ması gereken bölge için aĢağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Marjinal ürünün ortalama üründen bü-

yük olduğu bölgede ücret düzeyini 

dikkate alarak üretimi durdurur. 

B) Marjinal ürünün ortalama üründen kü-

çük veya eĢit olduğu bölgede ücret dü-

zeyini dikkate alarak üretimi durdurur. 

C) Marjinal ürünün maksimum olduğu 

noktada mal fiyatını ve ücret düzeyini 

dikkate alarak üretimi durdurur. 

D) Ortalama ürünün maksimum olduğu 

noktada mal fiyatını dikkate alarak üre-

timi durdurur. 

E) Toplam ürünün maksimum olduğu 

noktada mal fiyatını dikkate alarak üre-

timi durdurur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Basit Keynesyen modelde, otonom tüke-

timin 100, marjinal tüketim eğiliminin 

0,80 ve gelir düzeyinin 1000 olduğu var-

sayımında ortalama tüketim eğilimi 

kaçtır? 

 

A) 0,6  

B) 0,7  

C) 0,8  

D) 0,9  

E) 1 

 

43. AĢağıdakilerden hangisi Toplam Talep 

(AD) eğrisini sağa kaydıran faktörler-

den biridir? 

 

A) Gelecekte enflasyon oranında artıĢ bek-

lentisi 

B) Kamu harcamalarının azalması                  

C) Para arzındaki azalma sonucu faiz ora-

nın artması              

D) Vergi oranlarının artması 

E) Yerli paranın yabancı paralar karĢısın-

da değer kazanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Türkiye ekonomisinde Covid-19 pan-

demi etkisinin yoğun olarak hissedildiği 

2020 ve 2021 yıllarında dıĢ ticaret ista-

tistikleri için aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre ihracat ithalattan daha 

fazla oranda artmıĢtır. 

B) 2021 yılında ara malları ithalatı bir ön-

ceki yıla göre artmıĢtır. 

C) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre ihracatın ithalatı karĢı-

lama oranı artmıĢtır. 

D) 2021 yılında tüketim malları ithalatı bir 

önceki yıla göre artmıĢtır. 

E) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre dıĢ ticaret açığı azal-

mıĢtır.  
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45. Bir ekonomide diğer her Ģey sabitken 

Toplam Arz (AS) eğrisinin sola kayması 

sonucu ortaya çıkan duruma bir bütün 

olarak ne ad verilir? 

 

A) Deflasyon  

B) Depresyon  

C) Enflasyon  

D) Resesyon  

E) Stagflasyon 

 

 

 

46. Türkiye’de 2021 yılının son çeyreği iti-

bariyle TÜĠK tarafından açıklanan 

mevsimsel etkilerden arındırılmıĢ iĢsiz-

lik oranı kaçtır? 

 

A) 11,2  

B) 11,8 

C) 12,2  

D) 12,8  

E) 13,2 

 

 

 

 

47. Ankara’da Bahçelievler bölgesinde çok 

sayıda pizza ve hamburger tarzı yiyecek-

lerin satıldığı fast-food iĢletmeleri vardır. 

Bu iĢletmelerin her biri kendi ürünlerinin 

diğerlerinin ürünlerinden farklı olduğunu 

iddia ederek gerek fiyat gerekse de ürünün 

niteliğiyle ilgili rekabet içerisindedir. 

 

Bu paragrafta sözü edilen piyasa türü 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Monopol 

B) Monopolcü rekabet  

C) Oligopol 

D) Oligopson 

E) Tam rekabet  

 

48. TÜĠK tarafından Ocak-2022 tarihinde 

açıklanan Tüketici Fiyat Endeksine 

(TÜFE) göre bir önceki yılın aynı ayı 

için fiyatların en yüksek oranda artıĢ 

gösterdiği sektör aĢağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Eğitim 

B) HaberleĢme 

C) Konut 

D) Sağlık  

E) UlaĢtırma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Mısır ve pancar üretilen bir ekonomide 

yıllar itibariyle fiyat ve miktarlar aĢağıda-

ki tabloda verilmiĢtir. (P:Fiyat, Q:Miktar) 

 

 

Buna göre 2019 yılı baz yıl olarak seçil-

diğinde 2020 yılı reel GSYĠH değeri 

kaçtır? 

 

A) 350               

B) 540                 

C) 560               

D) 660                   

E) 880 

 

 2018 2019 2020 

  
0P  0Q  1P  1Q  

2P  2Q  

Mısır 2 100 3 80 4 100 

Pancar  3 50 3 100 4 120 
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50.              biçimindeki bir fonksi-

yona iliĢkin olarak aĢağıdakilerden 

hangisi doğrudur?  

 

A) Emek sabitken sermaye %10 artarsa 

çıktı düzeyi %8 artar. 

B) Emeğin marjinal verimliliği sermaye-

nin marjinal verimliliğinin 2 katıdır. 

C) Emek ve sermaye aynı anda %10 artar-

sa çıktı düzeyi %12 artar. 

D) Girdiler arası (faktörler arası) ikame 

esneklik katsayısı 1,2’dir.              

E) Ölçeğe göre azalan getiri koĢulları ge-

çerlidir.        

 

 

 

 

 

 

51. AĢağıdaki geliĢmelerden hangisi Tek 

Parti Dönemi’nde yaĢanmamıĢtır? 

 

A) 6 - 7 Eylül Olayları 

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurul-

ması 

C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 

kapatılması 

D) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması 

E) Varlık Vergisi uygulaması 

 

 

 

 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi elit teorisinin 

geliĢimine katkıda bulunmuĢ düĢünür-

lerden biridir? 

 

A) Herbert Marcuse 

B) Max Horkheimer 

C) Robert Michels 

D) Theodor Adorno 

E) Walter Benjamin 

 

53. AĢağıdakilerden hangisi Ġttihat ve    

Terakki Cemiyeti için söylenemez? 

 

A) Cemiyetin geliĢim sürecinde farklı si-

yasal eğilimler ortaya çıkmıĢtır. 

B) Gizli bir örgüt olarak kurulan Ġttihad-ı 

Osmanî’nin devamıdır.  

C) Ġtalya’daki ihtilâlci Carbonari örgütün-

den esinlenilerek kurulmuĢtur. 

D) II. Abdülhamid’in iktidarını sınırlan-

dırmak temel hedeflerindendir. 

E) Pozitivist anlayıĢın reddedilmesine da-

yanan bir düĢünsel çizgiden ilham al-

mıĢtır. 

 

 

 

54. BirleĢmiĢ Milletler ile ilgili olarak aĢa-

ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) BirleĢmiĢ Milletler’in ana yargı organı 

Uluslararası Adalet Divanı’dır. 

B) BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi 

sekiz daimi üyeden oluĢur. 

C) BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunun 

üye devletlere yönelik kararları tavsiye 

niteliğindedir. 

D) BirleĢmiĢ Milletler’in kuruluĢ amacı 

uluslararası barıĢı ve güvenliği koru-

maktır. 

E) Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler’in kurucu 

üyelerindendir. 

 

 

 

 

55. AĢağıdakilerden hangisi ġangay ĠĢbirli-

ği Örgütü’nün üyelerinden biridir? 

 

A) Fransa 

B) Ġngiltere 

C) Özbekistan 

D) Japonya 

E) Türkiye  
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56. AĢağıdakilerden hangisi nispi temsile 

dayalı seçim sistemleri için söylenebilir? 

 

A) Mecliste temsil edilen parti sayısını 

genellikle azaltır. 

B) Seçim çevrelerinin çoğunluk sistemle-

rine oranla daha dar olması beklenir. 

C) Seçmenlerin adayları daha yakından 

tanımasına imkân verir. 

D) Temsilde adalet ilkesinin gerçekleĢti-

rilmesini kolaylaĢtırır. 

E) Yönetimde istikrar prensibinin temel 

Ģartıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

57. “Hâkimiyet bilâ kaydü Ģart milletin-

dir.” ifadesi ilk defa hangi anayasada 

yer almıĢtır? 

 

A) 1876 Anayasası 

B) 1921 Anayasası 

C) 1924 Anayasası 

D) 1961 Anayasası 

E) 1982 Anayasası 

 

 

 

 

 

 

 

58. AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Birli-

ği’nin kurumlarındandır? 

 

A) Avrupa Güvenlik ve ĠĢ Birliği TeĢkilatı 

B) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 

C) Avrupa Parlamentosu 

D) Avrupa Serbest Ticaret Birliği 

E) Uluslararası Para Fonu 

 

59. AĢağıdakilerden hangisi Amerika      

BirleĢik Devletleri’nin Avrupa ile kur-

duğu askerî ittifakın bir sonucu olarak 

ortaya çıkmıĢtır? 

 

A) Avrupa Birliği 

B) Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgü-

tü 

C) Gümrük Birliği 

D) Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü 

E) Merkezi AntlaĢma TeĢkilatı 

 

 

 

 

 

 

60. AĢağıdakilerden hangisi anayasayı 

yapma ve değiĢtirme iktidarına iĢaret 

eder? 

 

A) Hegemonik iktidar 

B) Kurucu iktidar 

C) KurulmuĢ iktidar 

D) Pastoral iktidar 

E) Sembolik iktidar 

 

 

 

 

 

61. AĢağıdakilerden hangisi Demokrat Par-

ti için söylenebilir? 

 

A) Adnan Menderes’ten önceki genel baĢ-

kanı Fuad Köprülü’dür. 

B) 1957 seçimlerinde en çok oyu alan 

ikinci parti olmuĢtur. 

C) Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer al-

mıĢ isimler tarafından kurulmuĢtur. 

D) Ġlk kez 1950 yılında yapılan seçimlere 

katılmıĢtır. 

E) 12 Mart askerî müdahalesi ile iktidarı 

sona ermiĢtir. 
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62. AĢağıdakilerden hangisi sosyalist ülke-

ler arasındaki askerî ve siyasal iĢ birli-

ğini tesis etmek için 1955 yılında hayata 

geçirilmiĢtir? 

 

A) Brüksel AntlaĢması 

B) Dunkirk AntlaĢması 

C) Krakow Paktı 

D) Paris Konferansı 

E) VarĢova Paktı 

 

 

 

63. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk 

kez çok partili hayata geçilen dönemi 

kapsar? 

 

A) 1876 - 1878 

B) 1908 - 1918 

C) 1920 - 1923 

D) 1923 - 1946 

E) 1946 - 1950 

 

 

 

64. AĢağıdakilerden hangisi millî bakiye 

sisteminin uygulandığı bir seçimdir? 

 

A) 1946 seçimleri 

B) 1954 seçimleri 

C) 1965 seçimleri 

D) 1973 seçimleri 

E) 1983 seçimleri 

 

 

 

65. AĢağıdakilerden hangisi liberalizmin 

temel unsurlarından biri değildir? 

 

A) Anayasalcılık 

B) Bireycilik 

C) HoĢgörü 

D) Negatif özgürlük 

E) Sınıfsız toplum 

 

66. AĢağıdakilerden hangisi Uluslararası 

Adalet Divanı’nın temel görevleri ara-

sındadır? 

 

A) Devletlerarası çatıĢma çıkmasına neden 

olabilecek ekonomik sorunların orta-

dan kaldırılması için çalıĢmak 

B) Devletler tarafından kendisine sunulan 

hukuksal uyuĢmazlıkları uluslararası 

hukuka göre çözüme kavuĢturmak 

C) Gerektiğinde barıĢ güçlerinin kurulma-

sını ve yönetilmesini sağlamak 

D) Sivil toplum örgütleriyle iĢ birliği 

yapmak 

E) Vesayet yönetimi altındaki ülkelerin 

siyasal, ekonomik ve toplumsal alan-

lardaki ilerlemelerini takip etmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. AĢağıdakilerden hangisi totaliter rejim-

lerin özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Bireysel özgürlüklerin korunması asli 

amaçtır. 

B) Devlet ve toplum bir bütün olarak dü-

Ģünülür. 

C) Kitle, resmî ideolojinin amaçları doğ-

rultusunda seferber edilir. 

D) Resmî ideoloji temel meĢruluk kayna-

ğıdır. 

E) Yoğun bir kitlesel propaganda söz ko-

nusudur. 
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68. AĢağıdakilerden hangisi devleti “fizik-

sel Ģiddetin meĢru kullanım tekeli” üze-

rinden tanımlar? 

 

A) Hannah Arendt 

B) John Rawls 

C) Louis Althusser 

D) Max Weber 

E) Michel Foucault 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. AĢağıdakilerden hangisi Maurice     

Duverger tarafından geliĢtirilmiĢ bir 

parti tipolojisidir? 

 

A) Hepsini Yakala Partisi 

B) Kadro Partisi 

C) Kartel Partisi 

D) Sistem KarĢıtı Parti 

E) Temsil Partisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. AĢağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 

askeri darbesinden sonra kurulan bir 

siyasi parti değildir? 

 

A) Anavatan Partisi 

B) Doğru Yol Partisi 

C) Halkçı Parti 

D) Milliyetçi Demokrasi Partisi 

E) Millî Nizam Partisi 

 

71. Bütçe açısından, toplanan gelir ve gi-

derlerin zaman itibariyle hangi bütçe 

dönemine aitse o yılın bütçesine kayde-

dildiği yöntem aĢağıdakilerden hangisi 

ile ifade edilir? 

 

A) Egzersiz yöntemi 

B) Harcama yöntemi 

C) Jestiyon yöntemi  

D) Tahsil yöntemi 

E) Yıllık olma yöntemi 

 

 

 

 

 

72. Devletin para basmak suretiyle elde 

ettiği ve paranın üretim maliyeti ile 

nominal değeri arasındaki farklardan 

oluĢan kamu geliri aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Arbitraj 

B) Deflasyon 

C) Devalüasyon 

D) Senyoraj  

E) Stagflasyon 

 

 

 

 

 

 

73. Bir sanayi tesisi tarafından göle atılan 

kimyasal atıkların, göldeki balıkları ve 

bitkileri öldürerek çevredeki balıkçılar 

ve çiftçilerin hayatını olumsuz yönde 

etkilemesi ne tür bir dıĢsallıktır? 

 

A) Devletten tüketiciye negatif dıĢsallık 

B) Tüketiciden üreticiye negatif dıĢsallık 

C) Tüketiciden tüketiciye negatif dıĢsallık 

D) Üreticiden tüketiciye negatif dıĢsallık 

E) Üreticiden üreticiye negatif dıĢsallık 
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74. AĢağıdakilerden hangisi klasik bütçe 

ilkeleri arasında yer almaz? 

 

A) Açıklık ilkesi 

B) Denklik ilkesi 

C) Kolaylık ilkesi 

D) Önceden izin alma ilkesi 

E) Yıllık olma ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

75. AĢağıdakilerden hangisi verginin özel-

likleri arasında yer almaz? 

 

A) Türkiye’de gelir elde eden yabancılar 

da vergi ödemekle yükümlüdür. 

B) Vergi herkesin mali gücüne göre alınır. 

C) Vergi nihai bir kamu geliridir.  

D) Vergi karĢılıksızdır, hizmet bedeli de-

ğildir. 

E) Vergi sadece Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaĢlarından alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

76. Enflasyon nedeniyle vergi gelirlerinin 

reel değerindeki aĢınma nedeniyle ka-

mu kesiminin borçlanma ihtiyacının 

artması aĢağıdaki kavramlardan hangi-

si ile ifade edilir? 

 

A) Ġkinci en iyi teoremi 

B) Olivera-Tanzi etkisi 

C) Pareto verimliliği 

D) Peacock artıĢ teorisi 

E) Wiseman borçlanma etkisi 

 

77. Pareto optimum ölçütü aĢağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak ifade edilmiĢ-

tir? 

 

A) Toplumda fertlerden birinin refahını ar-

tırmak, en az diğer bir ferdin refahını 

azaltmakla sağlanır. 

B) Toplumda bir ferdin refahını artırmanın 

tek yolu, diğer bir ferdin refahını artır-

maktır. 

C) Toplumda bir ferdin refahının azalt-

mak, en az diğer bir ferdin refahını 

azaltmakla sağlanır. 

D) Toplumda bir ferdin refahını sabit tut-

mak için diğer bir ferdin refahını 

azaltmak gerekir. 

E) Toplumda bir ferdin refahını sabit tut-

mak için diğer bir ferdin doyumunu ar-

tırmak gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Kamu kuruluĢu niteliğindeki meslek 

kuruluĢları ile sosyal güvenlik kuruluĢ-

larının hizmetlerinden yararlananlar-

dan ya da üyelerinden zora dayalı ola-

rak aldığı paralar aĢağıdakilerden han-

gisi ile ifade edilir? 

 

A) Harçlar 

B) Harcamalara katılma payı 

C) Mülk ve teĢebbüs gelirleri 

D) Parafiskal gelirler 

E) Resimler 
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79. AĢağıdakilerden hangisi genel bütçe 

kapsamındaki kamu kurumları arasın-

da yer almaz? 

 

A) DanıĢtay  

B) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

C) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı  

D) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

E) Millî Savunma Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

80. AĢağıdakilerden hangisi maliye politi-

kasının araçları arasında yer almaz? 

 

A) Açık piyasa iĢlemleri 

B) Borçlanma 

C) Kamu harcamaları 

D) Kamu gelirleri (vergiler) 

E) Kamu bütçesi 

 

 

 

 

 

 

81. Genel yararlanmaya sunulan kamu 

hizmetlerinden özel yararlanma karĢı-

lığında alınan bedel “harç” olarak ifade 

edilir; ödenen harç bedelinin yararlanı-

lan kamu hizmetinin piyasa fiyatının al-

tında olması durumunda hizmet bedeli-

nin altında kalan kısım aĢağıdakilerden 

hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Bedavacılık 

B) Fiyat 

C) Negatif vergi 

D) Transfer ödemesi 

E) Vergi 

 

82. Merkezi idare ile yerel idareler arasın-

da kaynakların/gelirlerin ve hizmetle-

rin/giderlerin paylaĢımını ifade eden 

kavram aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kamu gelirleri 

B) Kamu harcamaları 

C) Maliye politikası 

D) Mali tevzin 

E) Yerellik/ikincillik ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.  

I. Tam istihdamı sağlamak 

II. Fiyat istikrarını sağlamak 

III. Gelir ve servet dağılımını dü-

zeltmek 

IV. Üretimi artırmak 

V. Sektörel ve bölgesel öncelikleri 

gidermek 

 

Yukarıdakilerden hangileri maliye poli-

tikasının amaçları arasında yer alır? 

 

A) II ve III 

B) III, IV ve V 

C) I, II, III ve IV  

D) I, II, IV ve V 

E) I, II, III, IV ve V 

 



B 

17 

  B 

84. SavaĢ gibi buhran dönemlerinde kamu 

harcamalarında oluĢan sıçramanın sa-

vaĢ sonrasında eski (savaĢ öncesi) dö-

nemdeki düzeyine inmediğini belirleyen 

teori aĢağıdakilerden hangisi ile ifade 

edilir?  

 

A) Adolph Wagner Kamu Harcamalarında 

Sürekli ArtıĢ Teorisi 

B) Keynes Hipotezi 

C) Musgrave YaklaĢımı 

D) Olivera-Tanzi Etkisi 

E) Peacock ve Wiseman Hipotezi 

 

 

 

 

 

85. AĢağıdakilerden hangisi bir kamu ikti-

sadi kuruluĢudur?  

 

A) Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi   

Genel Müdürlüğü 

B) Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

C) Türkiye Petrolleri A.O. 

D) Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

E) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

A.ġ. 

 

 

 

 

 

 

86. AĢağıdakilerden hangisi kamu harca-

malarının gerçekte artıĢ nedenleri ara-

sında yer almaz? 

 

A) Devlet anlayıĢında meydana gelen de-

ğiĢmeler 

B) Nüfus artıĢı 

C) Para değerinin değiĢmesi 

D) SavaĢ ve savunma harcamaları 

E) Teknolojideki geliĢmeler 

 

87. Faydası bölünemeyip hiç kimsenin tü-

ketiminden dıĢlanamadığı ve tüketim 

sonucu elde edilen faydalar arasında 

rekabet bulunmayan kamu malları ya 

da hizmetleri aĢağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ifade edilir?  

 

A) Erdemli mallar 

B) Kulüp mallar 

C) Özel mallar 

D) Tam kamusal mallar.  

E) Yarı kamusal mallar 

 

 

 

 

 

88. Kamu harcamalarının genel kamu hiz-

metleri, savunma hizmetleri ya da eği-

tim hizmetleri gibi çeĢitli kamu hizmet-

lerinin maliyetlerini görmeye ve hizmet-

lerin daha verimli olmasını sağlamaya 

fırsat verecek Ģekilde sınıflandırılması 

aĢağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Ekonomik sınıflandırma 

B) Finansman tipi sınıflandırma 

C) Fonksiyonel sınıflandırma  

D) Kurumsal sınıflandırma 

E) Organik sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

89. AĢağıdakilerden hangisi Türk vergi 

sistemi içerisinde yer almaz? 

 

A) Damga Vergisi Kanunu 

B) Gümrük Vergisi Kanunu   

C) Kurumlar Vergisi Kanunu   

D) Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

E) Vergi Usul Kanunu 
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90. Devletin bir mal veya hizmet karĢılığı 

olmaksızın, satın alma gücünün fertlere 

aktarılması Ģeklinde yaptığı harcamalar 

aĢağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Borç ödemeleri 

B) Cari harcamalar 

C) Reel harcamalar 

D) Transfer harcamaları 

E) Yatırım harcamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.  

I. Diğer Borçlar 

II. Ticari Borçlar 

III. Ödenecek Vergi ve Diğer Yü-

kümlülükler 

IV. Borç ve Gider KarĢılıkları 

V. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım 

HakediĢleri 

 

Yukarıdaki hesap gruplarının hangileri 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içeri-

sinde yer almaz? 

 

A) I ve III  

B) I ve IV 

C) II ve IV 

D) II ve V 

E) III ve V 

 

92. Dava safhasındaki teminatsız bir alacak 

için dönem sonunda karĢılık ayrılması 

aĢağıdaki muhasebe temel kavramla-

rından hangisinin bir gerekliliğidir?  

 

A) Ġhtiyatlılık 

B) Önemlilik 

C) Özün önceliği 

D) Sosyal sorumluluk 

E) Tutarlılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. D iĢletmesi ürettiği mamullerle ilgili bir 

reklam Ģirketine tanıtım filmi çektirmiĢ ve 

karĢılığında %18 KDV dâhil 35.400 TL 

banka hesabından EFT yaparak ödemiĢtir.  

 

Söz konusu iĢlemle ilgili yapılacak mu-

hasebe kaydı için aĢağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Bankalar hesabına 30.000 TL alacak 

kaydedilir. 

B) Ġndirilecek KDV hesabına 5.400 TL 

alacak kaydedilir. 

C) Ġndirilecek KDV hesabına 6.372 TL 

borç kaydedilir. 

D) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 30.000 TL borç kaydedilir. 

E) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 35.400 TL borç kaydedilir. 
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94. Sürekli envanter yöntemini uygulayan A 

iĢletmesi 2.000 TL’lik ticari malını vere-

siye (vadeli) olarak %18 KDV hariç 3.500 

TL’ye satmıĢtır.  

 

Bu iĢlemin sonucunda iĢletmenin yapa-

cağı muhasebe kayıtlarında aĢağıdaki 

hesaplardan hangilerine borç kaydedi-

lecektir? 

 

A) Alıcılar ve Ġndirilecek KDV 

B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti ve Alıcı-

lar 

C) Ticari Mallar ve Yurtiçi SatıĢlar  

D) Ticari Mallar ve Satılan Ticari Mallar 

Maliyeti  

E) Yurtiçi SatıĢlar ve Hesaplanan KDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. 2021 yılında 70.000 TL’ye aldığı bir ciha-

za 31.12.2021 tarihinde azalan bakiyeler 

yönteminde 17.500 TL amortisman hesap-

layan B iĢletmesi, 2022 yılından itibaren 

normal amortisman yöntemine geçmiĢtir.  

 

Buna göre 31.12.2022 tarihinde söz ko-

nusu cihaz için hesaplanacak amortis-

man tutarı kaç TL’dir? 

 

A) 9.500 

B) 8.750  

C) 7.500 

D) 6.750 

E) 6.125 

 

96. Yazılı değeri 500 TL, peĢin değeri 450 

TL, vadeleri 6 ay olan finansman bonola-

rından 100 adet ihraç eden C A.ġ., bonola-

rın satıĢını ihraç tarihinde banka aracılığı 

ile gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

Buna göre C A.ġ’nin ihraç tarihinde 

yapacağı kayıt aĢağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

 
 

CEVAP A 
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97. Gelir Tablosundaki “Brüt SatıĢ Karı 

veya Zararı” tutarının hesaplanmasıyla 

ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Brüt SatıĢlar ile SatıĢ Ġndirimleri ara-

sındaki farktır. 

B) Brüt SatıĢlar ile Faaliyet Giderleri ara-

sındaki farktır. 

C) Brüt SatıĢlar ile SatıĢların Maliyeti ara-

sındaki farktır. 

D) Net SatıĢlar ile SatıĢların Maliyeti ara-

sındaki farktır. 

E) Net SatıĢlar ile Faaliyet Giderleri ara-

sındaki farktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Genel geçici mizanla ilgili aĢağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Aralık ayının sonunda, dönem sonu 

kapanıĢ iĢlemlerinden önce düzenlenir. 

B) Aralık ayının sonunda, dönem sonu 

kapanıĢ kayıtlarından sonra düzenlenir. 

C) Her ayın baĢında ve sonunda, açılıĢ ve 

kapanıĢ kayıtlarıyla birlikte düzenlenir.  

D) Her ayın sonunda, ay içerisindeki ka-

yıtlardan sonra düzenlenir. 

E) Yılsonunda, dönem sonu kapanıĢ iĢ-

lemlerinden sonra düzenlenir. 

 

99.  

 
 

Yukarıda verilen Mayıs ayı KDV mah-

sup kaydına göre aĢağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) ĠĢletmenin Mayıs ayında katlandığı gi-

derler ile yaptığı varlık alıĢlarında öde-

diği KDV tutarı 5.500 TL’dir. 

B) ĠĢletme Mayıs ayında sağladığı gelirler 

ile yaptığı varlık satıĢlarından tahsil et-

tiği KDV tutarı 3.500 TL’dir. 

C) ĠĢletmenin Mayıs ayında mahsup edi-

lemediği için Haziran ayına devreden 

KDV tutarı 750 TL’dir. 

D) ĠĢletmenin Mayıs ayına iliĢkin olarak 

ödeyeceği toplam Katma Değer Vergisi 

tutarı 2.000 TL’dir. 

E) ĠĢletmenin önceki aylardan devreden 

ve Mayıs ayında mahsubu yapılan 

KDV tutarı 1.250 TL’dir. 
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100.  

 
 

Yukarıdaki kayıt aĢağıdaki iĢlemlerden 

hangisine aittir? 

 

A) 2021 yılında tahakkuk etmiĢ kira gelir-

lerine 

B) 2021 yılında tahakkuk etmiĢ komisyon 

gelirlerine 

C) 2021 yılında peĢin tahsil edilmiĢ kam-

biyo gelirlerine 

D) 2020 yılında tahakkuk etmiĢ satıĢ gelir-

lerine  

E) 2020 yılında peĢin tahsil edilmiĢ faiz 

gelirlerine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 tutanak tutulacak ve o 

kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makine bilgisayar özelliği ve  

alfabetik hafızası olmayan (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıĢtırılmasına 

imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuĢlar ile databank gibi özel donanımları bulunmamalıdır. 

Aksi takdirde bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

13. 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. 

 

 

 

 


