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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 
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A 
 

ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

T.C. KİMLİK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

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

İMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

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

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

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

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

işaret koymayınız. 

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

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kitapçık türünü doğru olarak işaretlemek sizin sorumlu-

luğunuzda olup kitapçık türünü kodlamadığınız takdirde puanınız 0 olarak hesaplanacaktır. 

 

 

 

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

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 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 peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Marshallgil talep eğrisi ile Hicksgil tela-

fi edilmiş talep eğrisinin esnekliklerinin 

eşit olup çakıştığı durum aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) İkame etkisi sıfırsa 

B) Negatif ikame etkisi, pozitif gelir etki-

sine eşitse 

C) Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etki-

sinden küçükse 

D) Toplam etki, negatif ikame etkisine 

eşitse 

E) Toplam etki, negatif gelir etkisine eşit-

se 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki üretim fonksiyonlarının han-

gisinde uzun dönem marjinal maliyet 

(LRMC), uzun dönem ortalama mali-

yetten (LRAC) büyük olur? 

 

A) Q=KL  

B) Q=K+L 

C) Q=min (K;L) 

D) Q0,5=K0,5+L0,5           

E) Q=K0,25L0,25 

 

 

 

 

3. İş gücünün ortalama ürünü (verimliliği) 

6 ve marjinal ürünü (verimliliği) 2 bi-

rim olduğu bir durumda sermaye sa-

bitken iş gücü istihdamı %15 artarsa 

üretim ne kadar artar? 

 

A) %5 

B) %10 

C) %15 

D) %25 

E) %50 

 

4. Talep fonksiyonu Q=60 ve arz fonksi-

yonu Q=30P0,5 biçiminde olan bir piya-

sada, dengede üretici artığı (rantı, faz-

lası) kaçtır? 

 

A) 30 

B) 60  

C) 80 

D) 120 

E) 160 

 

5.  

I. Pozitif ölçek ekonomileri 

II. Teknolojik gelişme 

III. Pozitif alan ekonomileri 

IV. Öğrenme etkisi 

V. Pozitif dışsal ekonomiler 

 

Yukarıdakilerden hangileri uzun dö-

nem ortalama maliyet eğrisinin aşağı 

kaymasına sebep olan faktörler arasın-

da yer alır? 

 

A) I, II ve IV  

B) I, III ve V 

C) II, III ve IV 

D) II, IV ve V 

E) III, IV ve V 

 

6. Tam rekabet koşullarında çalışan bir iş-

letmenin kısa dönem üretim fonksiyonu 

𝑄 = 2𝐾0,25𝐿0,5 biçimindedir ve sermaye 

stoku 16 birim olup sabittir. İşletme iş gü-

cünü 5 birim fiyattan istihdam edip malını 

piyasada 10 birim fiyattan satmaktadır.  

 

Bu koşullar altında işletmenin denge 

üretim miktarı aşağıdakilerden hangi-

sine eşittir? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 
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7. Bir monopolün denge üretim düzeyinde 

U biçimindeki ortalama maliyet eğrisi, 

karşı karşıya kaldığı negatif eğimli ta-

lep eğrisine teğet ise monopol kârına 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru-

dur? 

 

A) Optimum ölçek ve tam kapasite üreti-

minde aşırı kârla faaliyet göstermekte-

dir. 

B) Ölçeğe göre artan getiri koşullarında 

sıfır iktisadi kârla faaliyet göstermek-

tedir. 

C) Ölçeğe göre azalan getiri koşullarında 

aşırı kârla faaliyet göstermektedir.  

D) Ölçeğe göre sabit getiri koşullarında 

aşırı kârla faaliyet göstermektedir. 

E) Uzun dönem dengesinde aşırı kârla 

faaliyet göstermektedir.  

 

8. Ricardocu eşdeğerlik hipotezine göre 

bir ülkede kamu harcamalarında mey-

dana gelen artış sonucu aşağıdakilerden 

hangisi ortaya çıkar? 

 

A) Faiz oranları düşer. 

B) Otonom vergiler düşer. 

C) Özel tasarruflar artar. 

D) Özel tüketim harcamaları artar. 

E) Yatırım harcamaları azalır. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş 

gücü piyasasında görülen temel sorun-

lardan biri değildir? 

 

A) İstihdamın en büyük bölümünün tarım 

sektöründe yoğunlaşması 

B) İş gücünün eğitim düzeyinin düşük ol-

ması 

C) İş gücünün vasfı ve işi arasında uyum-

suzluk ve eşleşme problemi olması 

D) Kadınların iş gücüne katılım oranının 

düşük olması 

E) Kayıt dışı istihdam oranının yüksek 

olması 

10.  

I. Çalışmak istediği halde iş bulama-

yan bireyler 

II. Tam zamanlı çalışmak istediği halde 

yarı zamanlı çalışmak zorunda olan 

bireyler 

III. Fiziki engeli sebebiyle çalışamayan 

bireyler 

IV. Yeteneklerinin ve vasıflarının altın-

da işlerde çalışmak zorunda olan bi-

reyler 

V. Hukuki engeli sebebiyle çalışama-

yan bireyler 

 

Yukarıdakilerden hangileri eksik istih-

dam (underemployment) tanımı içeri-

sinde olan bireyleri kapsar? 

 

A) I ve II           

B) II ve IV             

C) I, III ve V            

D) II, III ve IV 

E) II, III ve V              

 

 

 

 

11. Bir ekonomide mal ve para piyasasında 

eş-anlı denge sağlanmışken sermayenin 

marjinal verimliliği düşmüş ve ekonomide 

dolarizasyon (para ikamesi) artmıştır.  

 

Bu durum dengeyi ne yönde değiştirir? 

 

A) IS ve LM eğrileri sağa kayar ve denge 

milli gelir artar. 

B) IS sağa, LM sola kayar ve denge faiz 

oranı artar. 

C) IS sola kayar, LM yatıklaşır ve denge 

milli gelir azalır. 

D) IS ve LM eğrileri sağa kayar ve denge 

milli gelir azalır. 

E) IS sola, LM sağa kayar ve denge faiz 

oranı düşer. 
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12. Toplam talep (AD) eğrisinin eğimiyle 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Çoğaltan (çarpan) arttıkça AD daha dik 

olur. 

B) IS’nin ve LM’nin eğimleri arttıkça AD 

daha dik olur.  

C) Para talebinin faize duyarlılığı azaldık-

ça AD daha yatık olur. 

D) Para talebinin gelire duyarlılığı arttıkça 

AD daha dik olur.  

E) Yatırımların faize duyarlılığı azaldıkça 

AD daha yatık olur. 

 

 

13. TÜİK tarafından Kasım 2022 yılında 

açıklanan GSYİH 3. çeyrek istatistikle-

rine göre, büyüme oranının negatif ol-

duğu sektör aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Bilgi ve iletişim  

B) Finans ve sigorta  

C) İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler 

D) İnşaat  

E) Tarım, orman ve balıkçılık 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi 2020 yılında 

derinleşen ve tüm sektörleri etkileyen 

Covid-19 salgınına yönelik hükümet ta-

rafından uygulamaya konulan “Eko-

nomik İstikrar Kalkan Paketi” önlem-

leri içerisinde yer almaz? 

 

A) AR-GE faaliyetlerine verilen destekler 

artırılmıştır.  

B) Kısa çalışma ödeneği devreye sokul-

muştur. 

C) Kredi garanti fonunun kapsamı genişle-

tilmiştir. 

D) Konut, taşıt ve tüketici kredilerine fi-

nansman destek paketleri getirilmiştir.  

E) Telafi çalışma süresi azaltılmıştır. 

 

15. 2008 krizi, ABD de dâhil olmak üzere 

birçok ülkede değişimler yaşanmış, eko-

nomi politikaları tekrar gözden geçirilmiş-

tir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimler 

içerisinde yer almamıştır? 

 

A) Faiz politikalarının önemini yitirdiği 

görülmüştür.  

B) IMF’ye olan güven azalmış ve krizler-

de IMF’nin rolü tartışılmaya başlan-

mıştır. 

C) Likidite bolluğu ve kredi genişlemesine 

yönelik risk yönetimi ve mali denetim-

lerin önemi ortaya çıkmıştır.  

D) Merkez Bankalarının bağımsızlığı 

önem kazanmıştır. 

E) Para politikası uygulamalarında zorluk-

lar ortaya çıkmıştır.  

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de son 

dönemde yaşanan yüksek enflasyonun 

sebeplerinden biri değildir? 

 

A) Daraltıcı para politikası 

B) Dış ticaret açıklarının artması 

C) Dış borç yükünün artması 

D) Kamu harcamalarında devam eden ar-

tışlar ve bütçe açıkları 

E) TL’nin değer kaybetmesi 

 

 

17. Türkiye’nin 2022 yılı dış ticaret bileşen-

leri incelendiğinde en fazla ithalat yap-

tığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Almanya 

B) ABD 

C) Çin 

D) Fransa 

E) Rusya  
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18. Makro ekonomide hoş olmayan mone-

tarist aritmetik ile açıklanmak istenen 

olgu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bütçe açıklarının borçlanma yoluyla 

finanse edilmesi, parasal genişlemeyle 

finanse edilmesine göre uzun dönemde 

daha fazla enflasyonist etki yaratır. 

B) Dış açıkların kısa vadeli sermaye hare-

ketleriyle finanse edilmesi durumunda 

uzun dönemde yerli para değer kaybe-

der. 

C) Kamu harcamalarındaki artış, faiz artışı 

yaratarak özel sektör yatırımlarının 

düşmesine yol açar.  

D) Sabit döviz kuru sisteminde bağımsız 

para politikası izlenebilmesi için ser-

maye kontrollerine gidilmesi gerekir. 

E) Tam sermaye hareketliliği ve sabit dö-

viz kuru sisteminde bağımsız para poli-

tikası uygulanamaz. 

 

 

 

 

Bir ekonomide otonom tüketim 25, otonom 

yatırım 100, kamu harcamaları 150, otonom 

vergiler 10, transfer harcamaları 60, marjinal 

tasarruf eğilimi 0,5 ve vergi oranı %20 ise 

Keynesyen modele göre;  

 

19. Dengede hükümetin elde edeceği top-

lam vergi geliri aşağıdakilerden hangi-

sine eşittir? 

 

A) 500           

B) 250              

C) 220                 

D) 110             

E) 100 

 

20. Bu ekonomide hükümet otonom vergi 

ve transfer harcamalarını 20 birim ar-

tırsa denge milli gelir seviyesi aşağıda-

kilerden hangisine eşit olur? 

 

A) 600               

B) 520                   

C) 500            

D) 480                  

E) 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bir ekonomide, mülkiyet haklarının 

açıkça tanımlanması halinde, sıfır işlem 

maliyeti ve tarafların anlaşmaya taraf-

tar oldukları varsayımı altında yapıla-

cak serbest sözleşmeler sayesinde, dev-

letin devreye girmesine gerek kalmaksı-

zın, bütün dışsallıkların fiyat mekaniz-

ması ile içselleştirilebileceğini ileri sü-

ren teori aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilir? 

 

A) Arrow İmkânsızlık Teorisi 

B) Coase Teorisi 

C) Eşit Mutlak Fedakârlık Teorisi 

D) Negatif Dışsallık Teorisi 

E) Pozitif Dışsallık Teorisi 

 

19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgiler    

çerçevesinde cevaplandırınız. 
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22. Aşağıdakilerden hangisi kamu ekono-

mik faaliyetlerinin nedenleri arasında 

yer alan doğal tekellerin özellikleri ara-

sında yer almaz? 

 

A) Doğal tekel durumundaki mallara olan 

piyasa talebinin üretici firmanın opti-

mum kapasitesinin oldukça üstünde 

olması 

B) Mal ve hizmet talebinin tek bir firma 

tarafından karşılanmasının iktisadi et-

kinlik açısından daha olumlu olması 

C) Ölçek ekonomileri dolayısıyla mal ve 

hizmet üretiminin azalan maliyetlere 

tabi olması 

D) Uzmanlaşma ve iş bölümü geliştiğin-

den yönetimde etkinliğin de artması  

E) Üretim ölçeği genişledikçe marjinal 

maliyetler azaldığından ortalama mali-

yetlerin de düşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

23.  

I. Hukuki asgari yaklaşımı 

II. Fizyolojik asgari yaklaşımı 

III. Kültürel asgari yaklaşımı 

IV. Medeni asgari yaklaşımı 

V. Felsefik asgari yaklaşımı 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

ödeme gücünü gerçekleştirmede ku-

lanılan en az geçim indirimi yak-

laşımları arasında yer alır?  

 

A) Yalnız II 

B) I ve V 

C) II, IV ve V 

D) II, III ve IV 

E) I, II, III, IV ve V 

 

24. Bir ülkede aşırı kamu harcamalarının 

kamu açıklarına sebep olması, siyasetçi 

ve bürokratların bu açığı kapatmak 

için vergileri temel bir araç olarak kul-

lanması, vergilerdeki artışın kamu har-

camalarını daha da arttırarak aşırı bü-

yümüş bir kamu kesimine neden olma-

sıyla devletin kendi ağırlığı altında ezi-

leceği görüşü aşağıdakilerden hangisi 

ile ifade edilir? 

 

A) Hobbes/Leviathan Modeli 

B) Musgrave/Kalkınma Aşamaları Tezi 

C) Odle/Politik-Tarihsel Aşamalar Yakla-

şımı 

D) Puviani/Mali Yanılsama Yaklaşımı 

E) Politik Kısıtlar Modeli 

 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi kamu 

ekonomisi refah iktisadında, Maliyet 

Fayda Analizinin kişisel (ticari) kârlılık 

analizine karşı üstünlükleri arasında 

yer almaz? 

 

A) Dışsal ekonomileri de kapsayacak 

yapıdadır. 

B) Kişisel maliyet ve faydadan çok, sosyal 

maliyet ve faydayı hesaplamayı 

amaçlar. 

C) Kârlılık hesaplarında kullanılan faiz ve 

iskonto hadlerini, sosyal zaman tercihi-

ni içerebilecek biçimde düzenler. 

D) Kamu yatırımları için bir karar alma 

tekniği olarak bilinmekle birlikte poli-

tik ve sosyal kaygılara açık bir      

yöntemdir. 

E) Kişisel kârlılık analizinin uygu-

lanmasının söz konusu olmadığı sosyal 

mallarda da uygulanabilir. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi Keynezyen 

görüşün savunucularına göre, piyasa 

ekonomisinin başarısızlık nedenleri 

arasında yer almaz?  

 

A) Fiyat istikrarının bozulması 

B) Gelir ve servet dağılımındaki adaletsiz-

likler  

C) Kaynakların dağılımında etkinsizlik   

D) Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan 

dengesizlikler 

E) Siyasal tercihler 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi, iktisadi ve 

sosyal göstergeleri toplayarak tarihsel 

süreç içerisinde incelenen ülkelerin ikti-

sadi tarihlerindeki benzerlik ve farkları 

ortaya koymaya çalışan; ülkelerin kal-

kınma aşamalarını, geleneksel toplum, 

kalkışa hazırlık dönemindeki toplum 

(geçiş dönemi), kalkış (take-off) aşama-

sındaki toplum, olgunlaşma yolundaki 

toplum ve kitle tüketim çağındaki top-

lum olarak sınıflandıran W. W.       

Rostow’un kalkınma modeline, Simon 

Kuznets’in yaptığı eleştiriler arasında 

yer almaz?  

 

A) Belli bir aşamanın özellikleri mutlaka 

bir bütün halinde değil, tek olarak ayırt 

edici olmalı; farklı aşamalara özgü ol-

malıdır.  

B) Bir aşamanın önceki ve sonraki aşama-

larla olan analitik bağlantısı tespit 

edilmeli ve gösterilmelidir.  

C) Her bir aşama, diğer aşamalarda da 

mevcut olan ve ölçülebilir cinsten bazı 

özellikler göstermektedir.  

D) Hangi ülkenin incelendiği ve kapsandı-

ğı safhalar itibarıyla açıkça belirtilme-

lidir. 

E) Kalkış ile olgunluğa geçiş dönemi bir-

birinden kesin şekilde ayrılmamıştır.  

 

28. Belirli koşullar altında rekabetçi bir eko-

nominin her zaman pareto-etkin olduğunu 

ve tüm pareto-etkin kaynak dağılımlarına 

piyasa araçları ile ulaşılabileceğini vurgu-

layan Pareto-optimalite koşullarının refah 

iktisadı teorisi içerisindeki en önemli rolü, 

refah iktisadının temel teoremlerini şekil-

lendirmesidir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi bu teorinin da-

yandığı temel varsayımlar arasında yer 

almaz? 

 

A) Firmalar rekabetçi davranmaktadır. 

B) Her bireyin refahı sadece kendi mal tü-

ketimine bağlıdır. 

C) Her firmanın kârı sadece kendi üretim 

faktörü kullanımına bağlıdır. 

D) Her mal için piyasa mevcuttur.  

E) Piyasalara giriş, belli bir maliyeti ge-

rektirmektedir.  

 

 

 

29.  

I. Yol harcamalarına katılma payı 

II. Kanalizasyon harcamalarına katılma 

payı  

III. Su tesisleri harcamalarına katılma 

payı  

IV. Elektrik tesisleri harcamalarına ka-

tılma payı  

V. Doğalgaz tesisleri harcamalarına ka-

tılma payı  

 

Yukarıdakilerden hangileri Belediye 

Gelirleri kapsamındaki harcamalara 

katılma payı içinde yer alır? 

 

A) I, II ve III  

B) I, III ve IV  

C) II, III ve V 

D) I, II, III ve V 

E) I, II, III, IV ve V 
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30. Aşağıdaki anayasaların hangisinde ver-

gilendirme yetkisine ilişkin bir hükme 

yer verilmemiştir? 

 

A) 1876 Kanuni Esasi 

B) 1921 Anayasası 

C) 1924 Anayasası 

D) 1961 Anayasası 

E) 1982 Anayasası 

 

 

 

 

31. Klasik anlayışta vergilerin, piyasanın 

işleyişini bozmayacak,  üretici ve tüke-

ticilerin karar ve tercihlerini olumsuz 

yönde etkilemeyecek derecede az olması 

aşağıdaki vergileme ilkelerinden hangi-

si ile ifade edilir? 

 

A) Vergilemede iktisadilik 

B) Vergilemede ucuzluk 

C) Vergilemede tarafsızlık 

D) Vergilemede belirlilik  

E) Vergilemede kolaylık 

 

 

 

 

32. Hazine taşınmazının, İdarenin izni dı-

şında gerçek veya tüzel kişilerce işgal 

veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdare-

nin bir zarara uğrayıp uğramadığına 

veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına 

bakılmaksızın İdarece talep edilen taz-

minat aşağıdaki kamu gelirlerinden 

hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Ecrimisil 

B) Harç  

C) Kira 

D) Şerefiye  

E) Zam ve cezalar 

 

33. Milli gelirde bir değişikliğe neden ol-

maksızın, sadece satın alma gücünün 

fertler ve sosyal gruplar arasında el de-

ğiştirmesine neden olan kamu harcama-

ları aşağıdakilerden hangisi ile ifade 

edilir?      

 

A) Cari harcamalar 

B) Sermaye harcamaları 

C) Transfer harcamaları 

D) Tüketim harcamaları  

E) Yatırım harcamaları  

 

34. Kamu harcamalarındaki artışın tüke-

tim malları talebini artırarak yeni yatı-

rımlara yol açması suretiyle milli geli-

rin artması, aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Artış etkisi 

B) Çarpan etkisi 

C) Esneklik etkisi 

D) Hızlandıran etkisi 

E) Verimlilik etkisi 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi Adolph    

Wagner’in kamu harcamalarında sü-

rekli artış kanununun geçerliliği açısın-

dan yanlış bir ifadedir?  

 

A) Devletin sosyal, ekonomik ve siyasi 

yapısı dikkate alınmaz. 

B) Devletin ekonomik ve sosyal yapı içe-

risindeki rolünde ortaya çıkan değişme-

ler kamu harcamalarını artırır. 

C) Gelişmiş ülkelerde sanayileşme, sosyal 

yapı ve alt yapının iyileştirilmesi ama-

cıyla kamu harcamaları artar. 

D) Hizmetlerin merkez ve yerel yönetim 

kuruluşları arasında bölüşümü dikkate 

alınmaz. 

E) Milli hasıla kamu harcamalarından da-

ha hızlı yükselir. 
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36. Devletin, vergi kanunlarına göre alınması 

gereken vergilerden yine kanunlara daya-

narak -iktisadi ve sosyal amaçlarla- vaz-

geçmesi, vergi harcaması olarak ifade edi-

lir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi vergi harcama-

ları kapsamında yer alır? 

 

A) Emlak vergisi 

B) Katma değer vergisi 

C) Negatif gelir vergisi 

D) Veraset ve intikal vergisi 

E) Yurt dışı çıkış harcı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçenin 

üstünlüklerinden biri değildir? 

 

A) Bürokrasiye yapılacak işler konusunda 

geniş bir takdir yetkisi bırakılmaktadır. 

B) Tercihlerin saptanması kolay ve belir-

gindir. 

C) Tahmin ve hesaplamalar daha kolay 

yapılabilmektedir. 

D) Kamu yönetiminde istikrar sağlanmak-

ta ve uzmanlaşma kolaylaşmaktadır. 

E) Tahminlerin doğruluğu ve program 

sonuçlarının değerlendirilmesinde bi-

limsel tekniklerden yararlanılır. 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu’nda belirlenen bütçe ilkeleri ara-

sında yer almaz? 

 

A) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsam-

lı ve saydam bir şekilde görünmesini 

sağlar. 

B) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları 

gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. 

C) Bütçelerde; gelir ve gider denkliğinin 

sağlanması esastır. 

D) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen 

hususlara yer verilmez. 

E) Tüm gelir ve giderler net olarak bütçe-

lerde gösterilir. 

 

 

 

 

39.  

I. Kapalı istihbarat ve kapalı savunma 

hizmetleri için kullanılabilir. 

II. Devlet itibarının gerekleri; siyasi, 

sosyal ve kültürel amaçlar ve olağa-

nüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve 

Hükümet icapları için kullanılabilir. 

III. Genel bütçe başlangıç ödenekleri 

toplamının binde beşini geçemez.  

IV. Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişi-

sel harcamaları için de kullanılabilir. 

V. Siyasi partilerin idare, propaganda 

ve seçim ihtiyaçlarında kullanılabi-

lir. 

 

Merkezi yönetim bütçesinde yer alan 

örtülü ödenekle ilgili olarak yukarıda-

kilerden hangileri doğrudur? 

 

A) IV ve V 

B) I, II ve III 

C) I, II, III ve IV  

D) I, II, IV ve V 

E) I, II, III, IV ve V 
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40.  

I. Orta vadeli programı da içeren bütçe 

gerekçesi 

II. Yıllık ekonomik rapor 

III. Vergi muafiyeti, istisnası ve indi-

rimleri ile benzeri uygulamalar ne-

deniyle vazgeçilen kamu gelirleri 

cetveli 

IV. Kamu borç yönetimi raporu  

V. Mahallî idareler ve sosyal güvenlik 

kurumlarının bütçe tahminleri  

 

Yukarıdakilerden hangileri merkezî 

yönetim bütçe kanun teklifinin 

TBMM’de görüşülmesi sırasında dik-

kate alınmak üzere, Cumhurbaşkanı 

tarafından eklenecek bilgi ve belgeler 

arasında yer alır? 

 

A) I, II ve IV 

B) I, II, III ve IV  

C) I, II, III ve V 

D) I, II, IV ve V 

E) I, II, III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi ideoloji kav-

ramını “fikirlerin bilimi” anlamında 

kullanmış bir düşünürdür? 

 

A) Destutt de Tracy 

B) Francis Bacon 

C) Jean Bodin 

D) John Locke 

E) Thomas Hobbes 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi d’Hondt siste-

mi için söylenemez? 

 

A) Alınan oyların seçim çevresinin çıkara-

cağı milletvekili sayısına ulaşılıncaya 

kadar bölünmesine dayanır. 

B) Nispî temsil sisteminin uzantısı olan bir 

hesaplama yöntemidir. 

C) Türkiye’de ilk kez 1954 genel seçimle-

rinde kullanılmıştır. 

D) Temsilde adalet ilkesini sağlamaya ça-

lışır. 

E) Ülke seçim barajı ile birlikte uygulana-

bilir. 

 

 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi Antonio 

Gramsci’nin kullandığı haliyle rıza üre-

timi sürecine işaret eden bir kavram-

dır? 

 

A) Doğu Despotizmi 

B) Hegemonya 

C) Negatif Özgürlük 

D) Paternalizm 

E) Patrimonyalizm 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi bireysel temsil 

partileri için söylenebilir? 

 

A) Bu partilerde sıkı bir parti disiplini uy-

gulanır. 

B) Faaliyetleri daha çok seçim zamanını 

kapsar ve başlıca işlevleri aday göster-

mektir. 

C) İlk örnekleri, Kıta Avrupası’ndaki sos-

yalist partilerdir. 

D) Maurice Duverger tarafından geliştiri-

len bir parti tipolojisidir. 

E) Sosyal bütünleşme partilerinin yetersiz-

liklerine bir tepki olarak ortaya çıkmış-

tır. 
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45. Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt 

Okulu’nun temsilcilerinden biri değil-

dir? 

 

A) Herbert Marcuse 

B) Jurgen Habermas 

C) Louis Althusser 

D) Max Horkheimer 

E) Theodor Adorno 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi hâkim parti 

sisteminin bir özelliğidir? 

 

A) Birden fazla partinin katıldığı düzenli 

ve adil seçimlerde aynı partinin art arda 

seçimleri kazandığı bir sistemdir.  

B) Bu sistemde yalnızca iki partinin se-

çimlere girmesine izin verilir. 

C) Siyasal rekabet fikrinin reddedilmesine 

dayanır. 

D) Totaliter rejimlerde görülür. 

E) Yalnızca “kadro partileri”nin yer aldığı 

bir sistemdir. 

 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 

yapılan seçimlerle ilgili olarak söylene-

bilir? 

 

A) 1923-1946 döneminde sadece dört ge-

nel seçim yapılmıştır. 

B) 1923’ten itibaren Türkiye’de yapılan 

tüm genel seçimler, tek dereceli sistem-

le yapılmıştır. 

C) 1961 genel seçimlerinde en yüksek oyu 

alan parti, Demokrat Parti’dir. 

D) Kadınların milletvekili olarak meclise 

girdiği ilk genel seçim 1935’te yapıl-

mıştır. 

E) Serbest Cumhuriyet Fırkası 1935 genel 

seçimlerinde en yüksek oyu alan ikinci 

partidir. 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi Anavatan Par-

tisi için söylenebilir? 

 

A) 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tara-

fından kapatılmıştır. 

B) Herhangi bir koalisyon hükümetinde 

yer almamıştır. 

C) Katıldığı ilk genel seçim 1983 yılında 

yapılmıştır. 

D) Mesut Yılmaz tarafından kurulmuştur. 

E) Son genel başkanı Yıldırım Akbu-

lut’tur.  

 

49. Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi 

1969 yılında Milliyetçi Hareket Parti-

si’ne dönüşmüştür? 

 

A) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

B) Cumhuriyetçi Güven Partisi 

C) Demokratik Parti 

D) Milli Kalkınma Partisi 

E) Yeni Türkiye Partisi 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi nasyonal sos-

yalizmin özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Anti-semitist bir bakış açısına sahiptir. 

B) İlk kez on sekizinci yüzyıl Fransa’sında 

kitlesel bir siyasi harekete dönüşmüş-

tür. 

C) Lider kültüne dayanır. 

D) Şiddetin siyasal amaçlar doğrultusunda 

kullanılabileceğini savunur. 

E) Üstün ırk fikri, kurucu unsurlarından 

biridir. 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 yıl-

larında kurulan hükümetlerde Başba-

kanlık yapmamıştır? 

 

A) Ferit Melen 

B) Hasan Saka 

C) Nihat Erim 

D) Naim Talu 

E) Suat Hayri Ürgüplü 
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52. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet 

Senatosu’nun bir özelliğidir?  

 

A) 1961 Anayasası’nın getirdiği düzenle-

meyle hayata geçirilmiştir. 

B) 1970 yılında yapılan hukuki düzenleme 

ile kaldırılmıştır. 

C) Cumhuriyet Senatosu üyelerinin görev 

süresi üç yıldır. 

D) Senato üyeliğine seçilmek için en az 

otuz yaşında olmak gerekir. 

E) Senato, Cumhurbaşkanınca seçilen yüz 

üyeden oluşur. 

 

 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Par-

ti döneminde yaşanan bir gelişme de-

ğildir? 

 

A) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen 

Suçlar Hakkında Kanun’un çıkarılması 

B) Tahkikat Komisyonu’nun kurulması 

C) Türkiye’nin NATO’ya üye olması 

D) Vatan Cephesi’nin kurulması 

E) Varlık Vergisi uygulamasına geçilmesi 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi İslam İşbirliği 

Teşkilatı ile ilgili olarak söylenebilir? 

 

A) 1957 tarihli Roma Antlaşması ile ku-

rulmuştur. 

B) İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci 

devlet statüsüne yer verilmez. 

C) İslam İşbirliği Teşkilatı’nın en üst dü-

zeydeki karar alma organı, Dışişleri 

Bakanları Konseyi’dir. 

D) Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’na 

üye bir ülkedir. 

E) Üye sayısı, Birleşmiş Milletler’in üye 

sayısından daha fazladır. 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart Muh-

tırası’nın bir sonucudur? 

 

A) Anayasa Mahkemesi’nin kurulması 

B) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 

hayata geçirilmesi 

C) Başbakan Süleyman Demirel’in göre-

vinden istifa etmesi 

D) Cumhurbaşkanlığı makamına Cevdet 

Sunay’ın seçilmesi 

E) Milli Birlik Komitesi’nin kurulması 

 

 

56. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Ser-

best Ticaret Birliği’nin kurucuları ara-

sında değildir? 

 

A) Danimarka 

B) Fransa 

C) İsveç 

D) Norveç 

E) Portekiz 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birli-

ği’nin para politikalarını fiyat istikrarı 

hedefi doğrultusunda belirleyen bir ku-

rumdur? 

 

A) Avrupa Merkez Bankası 

B) Avrupa Yatırım Bankası 

C) Avrupa Ombudsmanı 

D) Dünya Bankası 

E) Uluslararası Para Fonu 

 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel eko-

nomik örgütler arasında sayılamaz? 

 

A) Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Foru-

mu 

B) Afrika Birliği 

C) Güney Amerika Ulusları Birliği 

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

E) Latin Amerika Entegrasyon Birliği 
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59. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Gü-

venlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın özellik-

lerinden biridir? 

 

A) Avrupa Birliği’nin temel kurumların-

dan biridir. 

B) 1992 tarihli Maastricht Antlaşması ile 

kurulmuştur. 

C) Güvenlik anlayışı tek boyutludur ve 

askerî güvenlik ile sınırlıdır. 

D) Karar alma organı Vesayet Konse-

yi’dir. 

E) Teşkilat yapısı içinde medya özgürlüğü 

alanında çalışan bir temsilci bulunur. 

 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Mil-

letler’in ana organlarından biridir? 

 

A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

B) Bakanlar Komitesi 

C) Güvenlik Konseyi 

D) İcra Direktörleri Kurulu 

E) Savunma Planlama Komitesi 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’na göre savaş, seferberlik veya olağa-

nüstü hallerde kullanımı kısmen veya 

tamamen durdurulabilecek temel hak 

ve hürriyetlerden biridir?  

 

A) Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini 

açıklamaya zorlanamama hakkı 

B) Kişisel verilerin korunması ve kişisel 

veriler hakkında bilgilendirilme hakkı 

C) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu 

meydana gelen ölümler dışında kişinin 

yaşam hakkı 

D) Suçluluğu mahkeme kararı ile sapta-

nıncaya kadar kimsenin suçlu sayıla-

mayacağı hakkı 

E) Suç ve cezaların geçmişe yürütüleme-

mesi hakkı 

 

62. 1982 Anayasası’na göre, yakalanan ve-

ya tutuklanan kişi, tutulma yerine en 

yakın mahkemeye gönderilmesi için ge-

rekli süre hariç olmak üzere toplu işle-

nen suçlarda en geç kaç gün içerisinde 

hâkim önüne çıkarılır?  

 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4  

E) 5  

 

 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’nın suç ve cezalara ilişkin esaslar 

hakkındaki düzenlemelerinin arasında 

yer almamaktadır?  

 

A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 

tedbirlerinin ancak kanunla konulacağı 

B) Ceza sorumluluğunun şahsiliği 

C) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bul-

guların delil olarak kabul edilemeyece-

ği 

D) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya ka-

dar kimsenin suçlu sayılamayacağı 

E) Taksirli suçların ancak kanunda açık 

bir düzenleme varsa cezalandırılabile-

ceği 

 

 

 

64. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye 

tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ya-

pılacak bir işlem için en az kaç millet-

vekilinin oyu gereklidir?  

 

A) 250 

B) 300 

C) 400 

D) 500 

E) 550 
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65. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiler-

den hangisi basın hürriyeti konusunda 

hatalı bir ifadedir?  

 

A) Basımevi kurmak, İçişleri Bakanlığı ta-

rafından verilecek izne tabidir. 

B) Basın hürdür, sansür edilemez. 

C) Devlet, basın ve haber alma hürriyetle-

rini sağlayacak tedbirleri alır. 

D) Kanunla belirtilecek sınırlar içinde, 

hâkim tarafından verilen kararlar saklı 

kalmak üzere, olaylar hakkında yayım 

yasağı konamaz. 

E) Süreli ve süresiz yayınların suç soruş-

turma ve kovuşturması sebebiyle zapt 

ve müsaderesinde genel hükümler uy-

gulanır. 

 

 

66. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiler-

den hangisi seçimlerde oy kullanabilir?  

 

A) Askerî okullarda öğrenim görmekte 

olan askerî öğrenciler 

B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı cezae-

vinde bulunan hükümlüler 

C) Silah altında bulunan erler 

D) Silah altında bulunan onbaşılar 

E) Taksirle işlenen bir suçtan dolayı ceza-

evinde bulunan hükümlüler 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi idare huku-

kunda merkezden yönetim ilkesinin 

faydalarından biri değildir?  

 

A) Kamu hizmetlerinin maliyeti azalır. 

B) Kamu görevlileri, yerel etkilerden 

uzaklaşır. 

C) Kamu hizmetlerinin ülkeye eşit bir bi-

çimde yayılması sağlanır. 

D) Merkezden yönetim ilkesi, bürokrasi-

nin azalmasını sağlar. 

E) Merkezden yönetim ilkesi, devlet yö-

netiminde birliği sağlar. 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi merkez konu-

mundaki idarenin, yerinden yönetim 

idarelerinin yürütülebilir kararlarını ve 

işlemlerini denetleme ve bu kararları 

bozabilme yetkisidir?  

 

A) Hiyerarşik denetim 

B) İdari vesâyet 

C) Merkezden yönetim 

D) Yetki genişliği 

E) Yerinden yönetim 

 

69. Türk idare hukukuna göre, aşağıdaki-

lerden hangisi mahalli idarelerin ortak 

özelliklerinden biri değildir?  

 

A) Görevleri yasa ile belirlenir. 

B) Karar organları seçimle işbaşına gelir. 

C) Merkezî yönetimin taşra teşkilatı içeri-

sinde yer alır. 

D) Organların, organlık sıfatını kazanma-

ları veya kaybetmelerine ilişkin dene-

tim, yargı yerlerince yapılır. 

E) Tüzel kişilikleri vardır. 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi devlet memur-

ları için ticaret ve diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunma yasağı bakımın-

dan hatalı bir ifade içermektedir?  

 

A) Kollektif şirketlerde ortak veya ko-

mandite şirketlerde komandite ortak 

olamazlar. 

B) Memurlar hakkındaki söz konusu ya-

sak; eşleri, reşit olmayan veya mahcur 

çocukları bakımından da geçerlidir. 

C) Mesleki faaliyette veya serbest meslek 

icrasında bulunmak üzere ofis, büro, 

muayenehane ve benzeri yerleri aça-

mazlar. 

D) Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir ve-

ya esnaf sayılmasını gerektiren bir faa-

liyette bulunamazlar. 

E) Ticaret ve sanayi müesseselerinde gö-

rev alamazlar. 
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71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi “uyarma” 

cezasını gerektiren bir eylem değildir?  

 

A) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine 

aykırı davranmak 

B) Devlet memuru vakarına yakışmayan 

tutum ve davranışta bulunmak 

C) Görev sırasında âmire hal ve hareketi 

ile saygısız davranmak 

D) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirleri-

ne riayet etmemek 

E) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulun-

mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Danıştay aşağıdaki iptal ve tam yargı 

davalarından hangisine ilk derece mah-

kemesi olarak bakmaya yetkili değil-

dir?  

 

A) Birden çok idare veya vergi mahkeme-

sinin yetki alanına giren davalar 

B) Cumhurbaşkanlığı kararlarına karşı 

açılacak davalar 

C) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhur-

başkanlığı kararnameleri dışındaki dü-

zenleyici işlemlere karşı açılacak dava-

lar 

D) Cumhurbaşkanlığında çalışan devlet 

memurlarına verilen disiplin cezalarına 

karşı açılacak davalar 

E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında 

uygulanacak düzenleyici işlemlere kar-

şı açılacak davalar 

 

73. Tüm idari işlemler için değişmez ve 

genel nitelikte olan kamu yararına ve 

bazı işlemler için öngörülmüş bulunan 

özel yararlara aykırı olarak yapılmış 

olan idari işlemler hangi unsur yönün-

den hukuka aykırı olur?  

 

A) Konu unsuru 

B) Maksat unsuru 

C) Sebep unsuru 

D) Şekil unsuru 

E) Yetki unsuru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Danıştay dava dairelerinden birinin, 

kendisine gönderilen davayı görev alanı 

içinde görmeyerek, dosyanın görevli bir 

başka daireye gönderilmesine karar 

verdiği; dosya kendisine gönderilen da-

va dairesinin de kendisini görevsiz sa-

yarak dosyayı kendisine gönderen dai-

reyi görevli kılarak gönderdiği durum-

larda ne tür bir uyuşmazlık vardır ve 

hangi merci çözüm için görevlidir?  

 

A) Olumlu görev uyuşmazlığı – Danıştay 

dava dairelerinden herhangi biri 

B) Olumsuz görev uyuşmazlığı – Uyuş-

mazlık mahkemesi 

C) Olumsuz görev uyuşmazlığı – Danıştay 

Başkanlar Kurulu 

D) Olumlu yetki uyuşmazlığı – İlgili bölge 

idare mahkemesi 

E) Olumsuz yetki uyuşmazlığı – Danıştay 

ilgili dairesi 
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75. Aşağıdakilerden hangisi ceza kanunla-

rının zaman bakımından uygulanması 

ile ilgili hatalı bilgi içermektedir?  

 

A) Geçici ve süreli kanunlar, yürürlükte 

bulundukları süre içerisinde işlenmiş 

olan suçlar hakkında lehe iseler uygu-

lanmaya devam ederler. 

B) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu 

salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar 

hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler 

derhal uygulanır. 

C) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 

dolayı kimseye ceza verilemez ve gü-

venlik tedbiri uygulanamaz. 

D) İşlendikten sonra yürürlüğe giren ka-

nuna göre suç sayılmayan bir fiilden 

dolayı kimse cezalandırılamaz ve hak-

kında güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

E) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bu-

lunan kanun ile sonradan yürürlüğe gi-

ren kanunların hükümleri farklı ise, fai-

lin lehine olan kanun uygulanır ve in-

faz olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

aşağıdakilerin hangisinde kusurluluğu 

etkilemesinden dolayı cezada indirim 

yapılabilecek bir hâl verilmiştir?  

 

A) Haksızlık yanılgısı (TCK m. 30/4) 

B) Haksız tahrik (TCK m. 29/1) 

C) Konusu suç teşkil eden emrin yerine 

getirilmesi (TCK m. 24/4) 

D) Meşru savunma (TCK m. 25/1) 

E) Zorunluluk hâli (TCK m. 25/2) 

 

77. “Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha 

ağır veya daha az cezayı gerektiren nite-

likli şekillerini bir yıl içinde ve farklı za-

manlarda ikiden fazla işleyen kişiyi ifade 

eder.” 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

yukarıdaki tanım aşağıdaki kavram-

lardan hangisine aittir?  

 

A) İtiyadi suçlu 

B) Örgüt mensubu suçlu 

C) Suçu meslek edinen kişi 

D) Tesadüfi suçlu 

E) Tekerrür eden suçlu 

 

 

 

 

78. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

hangi yaş aralığındaki çocukların ceza 

sorumlulukları bulunmamaktadır?  

 

A) 0 – 10 (dâhil) 

B) 0 – 11 (dâhil) 

C) 0 – 12 (dâhil) 

D) 0 – 15 (dâhil) 

E) 0 – sezgin olma durumu 

 

 

 

 

79. Babasının kasten işlemiş olduğu bir 

suçtan dolayı, suça herhangi bir şekilde 

iştirak etmeksizin cezalandırılan çocuk 

bakımından ceza hukukunun hangi il-

kesi ihlal edilmiş olur?  

 

A) Cezaların şahsiliği ilkesi 

B) Hakkın kullanılması ilkesi 

C) Kanunların geriye yürümemesi ilkesi 

D) Kast olmaksızın ceza olamayacağı il-

kesi 

E) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 
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80. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre, kovuşturma evresinde sanı-

ğın tutuklanmasına hangi makam karar 

verir?  

 

A) Ağır ceza mahkemesi oy çokluğuyla 

B) Ağır ceza mahkemesi oy birliğiyle 

C) Davayı görmekte olan mahkeme 

D) Sulh ceza hâkimi 

E) Soruşturma savcısı 

 

 

 

 

81. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

yemin verilmeyen tanıklardan biri de-

ğildir?  

 

A) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları 

nedeniyle yeminin niteliğini ve önemi-

ni kavrayamayanlar 

B) Dinlenme sırasında on beş yaşını dol-

durmamış olanlar 

C) Soruşturma konusu suçlara iştirakten 

şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar 

D) Soruşturma konusu suçlar nedeniyle 

suçluyu kayırmaktan şüpheli, sanık ve-

ya hükümlü olanlar 

E) Tehdit edilmeleri nedeniyle kimliği 

gizli tutulan tanıklar 

 

 

 

 

82. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

hüküm değildir?  

 

A) Beraat kararı 

B) Davanın reddi kararı 

C) Davanın düşmesi kararı 

D) Mahkûmiyet kararı 

E) Tutuklama kararı 

 

83. Evlenme için engel oluşturmasına rağmen, 

evlilik işleminin gerçekleşmesi durumun-

da evlenmenin geçerliliğini etkilemeyen 

durumlara “nispî evlenme engeli” den-

mektedir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi nispî evlenme 

engelidir?  

 

A) Bekleme süresinin (iddet müddeti) 

dolmaması 

B) Evlenecek kimselerin aralarında dayı, 

hala, teyze ile yeğen ilişkisinin olması 

C) Evlenecek kimselerden birinin akıl has-

tası olması 

D) Evlenecek kimselerden birinin resmî 

olarak devam eden bir evlilik ilişkisi-

nin olması 

E) Eşlerden birinin evlenme sırasında sü-

rekli olarak ayırt etme gücünden yok-

sun olması 

 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi medeni huku-

kun yürürlük kaynakları/asıl kaynakla-

rı arasında yer almamaktadır?  

 

A) Anayasa 

B) Kanunlar 

C) Mahkeme kararları 

D) Örf ve âdet hukuku 

E) Yönetmelikler 

 

 

85. Hukuk kurallarının, bir hukuki işlemin 

var olması için öngördüğü kurucu un-

surlarında eksiklik olduğu takdirde 

hangi yaptırım söz konusu olacaktır?  

 

A) İptal edilebilirlik (nispi butlan) 

B) Kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) 

C) Nispi etkisizlik 

D) Noksanlık 

E) Yokluk 
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86. Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine gö-

re aile konutu hakkında hatalı bilgi 

içermektedir?  

 

A) Aile konutu, evlilik birliğinin devam 

ettiği süre içerisinde eşlerin, aile yaşa-

mının merkezi olarak seçtikleri yeri 

ifade eder. 

B) Aile konutu, bir veya birden fazla ola-

bilir. 

C) Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bu-

lunmadıkça aile konutu ile ilgili kira 

sözleşmesini feshedemez. 

D) Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bu-

lunmadıkça aile konutunu devredemez. 

E) Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bu-

lunmadıkça aile konutu üzerindeki hak-

ları sınırlayamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi terk ne-

deniyle boşanma davasının şartlarından 

biri değildir? 

 

A) Eşlerden birinin ortak yaşama son 

vermiş olması 

B) Ortak yaşamı bırakıp giden eşe ihtar 

yapılması 

C) Terkin, evliliğin devamını olanaksız kı-

lacak haklı bir nedene dayanması 

D) Terk fiilinin, evlilik birliğinin yükledi-

ği yükümlülükleri yerine getirmemek 

amacıyla işlenmiş olması 

E) Terk fiilinin en az 6 ay sürmüş olması 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun 

olumlu bir davranışta bulunma veya 

bir davranıştan kaçınma şeklindeki 

edim türlerini ifade etmek için kullanı-

lan ayrımdır? 

 

A) Şahsi edim – maddi edim 

B) Olumlu edim – olumsuz edim 

C) Sürekli edim – ani edim 

D) Bölünebilir edim – bölünemez edim 

E) Süreli edim – dönemli edim 

 

 

 

 

89. 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri-

ne göre, aşağıdakilerden hangisi doğuş-

tan eksik borçlardan biri değildir?  

 

A) Evlenme tellâllığından doğan ücret 

borçları 

B) Kumar ve bahisten doğan borçlar 

C) Malikin, iyi niyetli zilyede karşı mala 

yapılan lüks masraflardan doğan borcu 

D) Sözleşme kurulurken talep edilemeye-

ceğinin belirlendiği borçlar 

E) Zamanaşımına uğramış borçlar 

 

 

 

 

90. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi kusursuz so-

rumluluk hâllerinden biri değildir?  

 

A) Adam çalıştıranın sorumluluğu (m. 66) 

B) Hayvan bulunduranın sorumluluğu (m. 

67) 

C) Yardımcı şahısların fiillerinden sorum-

luluk (m. 116) 

D) Sebepsiz zenginleşmede, zenginleşen 

tarafın sorumluluğu (m. 77) 

E) Yapı, bina veya diğer inşa eseri mali-

kinin sorumluluğu (m. 69) 
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91. Muhasebe uygulamaları için seçilen 

muhasebe politikalarının birbirini izle-

yen dönemlerde değiştirilmeden uygu-

lanması, muhasebenin temel kavramla-

rından hangisinin bir gereğidir? 

 

A) İhtiyatlılık 

B) İşletmenin sürekliliği 

C) Özün önceliği 

D) Önemlilik 

E) Tutarlılık 

 

 

 

 

 

 

92. İşletmede bırakılması ve tasarrufu zo-

runlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla 

ayrılan fonların izlendiği hesap aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Olağanüstü yedekler 

B) Özel fonlar 

C) Ödenmiş sermaye 

D) Statü yedekleri 

E) Yasal yedekler 

 

 

 

 

 

 

93. Envanter işlemlerinin yevmiye ve defte-

ri kebire kaydından sonra yapılan ka-

yıtların rakamsal doğruluğunu görmek 

için düzenlenen çizelge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Bilanço 

B) Fon Akım Tablosu 

C) Gelir Tablosu 

D) Kesin Mizan 

E) Nakit Akış Tablosu 

 

94. İşletmeden elde edilen bilgilere göre 2022 

yılı Ekim ayında İndirilecek KDV Hesa-

bının kalanı 60.000 TL, Hesaplanan KDV 

Hesabının kalanı ise 50.000 TL’dir.  

 

Bu bilgilere göre Ekim 2022 dönemine 

ilişkin KDV mahsup kaydında kullanı-

lacak hesaplarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur?  

 

A) Devreden KDV hesabı 10.000 TL borç-

landırılır. 

B) Devreden KDV hesabı 10.000 TL ala-

caklandırılır. 

C) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 

10.000 TL alacaklandırılır. 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 

10.000 TL borçlandırılır. 

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı 

10.000 TL borçlandırılır. 

 

 

 

 

 

95. İşletme, satın aldığı ticari malların depo-

suna taşınması sırasında kullanılan        

dayanıksız ambalaj malzemeleri için            

500 TL+KDV tutarında nakit ödeme 

yapmıştır. 

 

Söz konusu işlemle ilgili yapılacak mu-

hasebe kaydı için aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Hesaplanan KDV hesabına 90 TL ala-

cak kaydedilir. 

B) İndirilecek KDV hesabına 90 TL ala-

cak kaydedilir. 

C) Kasa hesabına 590 TL borç kaydedilir. 

D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 500 TL borç kaydedilir. 

E) Ticari mallar hesabına 500 TL borç 

kaydedilir. 
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96. Bir işletme 01.07.2022 tarihinde vadesi 

gelen 120.000 TL nominal değerli bono-

nun vadesinde ödenemeyeceği gerekçesiy-

le senedin lehtarına, bononun iptal edile-

rek yerine 2 ay vadeli yeni bir senet verme 

önerisinde bulunmuştur. Bononun lehtarı 

işletmenin bu önerisini 2 aylık faiz tutarı 

olan 5.000 TL’nin peşin ödenmesi şartıyla 

kabul etmiştir. Söz konusu işletme, faizi 

banka aracılığı ile ödemiş ve 2 ay vadeli 

yeni bonoyu düzenleyerek lehtara gön-

dermiştir.  

 

Söz konusu işlemle ilgili yapılacak mu-

hasebe kaydı için aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) 102 Bankalar hesabına 5.000 TL borç 

kaydedilir. 

B) 121 Alacak Senetleri hesabına  120.000 

TL alacak kaydedilir. 

C) 121 Alacak Senetleri hesabına 120.000 

TL borç kaydedilir. 

D) 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesa-

bına 120.000 TL alacak kaydedilir. 

E) 780 Finansman Giderleri hesabına 

5.000 TL borç kaydedilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. X Ticaret işletmesi 15.06.2022 tarihinde 

Y Ticaret işletmesinden 50.000 TL+KDV 

bedel ile vadeli (veresiye, senetsiz) olarak 

ticari mal satın almıştır. 18.06.2022 tari-

hinde Y Ticaret işletmesi söz konusu satış 

için X Ticaret işletmesine KDV hariç tutar 

üzerinden 5.000 TL indirim yapmıştır 

(KDV %18 olarak alınacaktır). 

 

Söz konusu 18.06.2022 tarihinde yapıl-

mış olan indirimle ilgili X Ticaret işlet-

mesinin yapacağı muhasebe kaydı için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 153 Ticari Mallar hesabına 4.100 TL 

borç kaydedilir. 

B) 191 İndirilecek KDV hesabına 900 TL 

borç kaydedilir. 

C) 320 Satıcılar hesabına 5.000 TL alacak 

kaydedilir. 

D) 391 Hesaplanan KDV hesabına 900 TL 

alacak kaydedilir. 

E) 611 Satıştan İndirimler hesabına 5.000 

TL borç kaydedilir. 
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98. Satış mağazası tarafından tüketilen doğal-

gaz için 3.000 TL+KDV tutarında fatura 

gelmiştir. Ödeme henüz yapılmamıştır 

(KDV %18 olarak alınacaktır). 

 

Söz konusu işlemle ilgili yapılacak mu-

hasebe kaydı için aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Genel Yönetim Giderleri hesabına 

3.540 TL borç kaydedilir. 

B) Gider Tahakkukları hesabına 3.540 TL 

alacak kaydedilir. 

C) Hesaplanan KDV hesabına 540 TL 

borç kaydedilir. 

D) İndirilecek KDV hesabına 540 TL ala-

cak kaydedilir. 

E) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 3.000 TL alacak kaydedilir. 

 

 

 

 

 

99. İşletme genel yönetim faaliyeti için geçici 

olarak ihtiyaç duyduğu bir depoyu bir 

başka işletmeden bir süreliğine kiralamış 

ve kira bedeli olan 50.000 TL+KDV tutarı 

için ilgili işletmeye borçlanmıştır. 

 

Söz konusu işlemle ilgili yapılacak mu-

hasebe kaydı için aşağıdakilerden han-

gisi doğrudur? 

 

A) Diğer Çeşitli Borçlar hesabına 59.000 

TL alacak kaydedilir. 

B) Diğer Ticari Borçlar hesabına 59.000 

TL alacak kaydedilir. 

C) Genel Yönetim Giderleri hesabına 

50.000 TL alacak kaydedilir. 

D) Hesaplanan KDV hesabına 9.000 TL 

alacak kaydedilir. 

E) İndirilecek KDV hesabına 9.000 TL 

alacak kaydedilir. 

 

100. Bir ticari işletmenin 31.10.2022 tarihi 

akşamında Kasa hesabının kalanı 11.000 

TL olması gerekirken yapılan sayımda 

kasada 9.000 TL’nin mevcut olduğu sap-

tanmıştır. Söz konusu bu farkın nedeni 

aynı gün tespit edilememiştir. 

 

Bu bilgilere göre 31.10.2022 tarihin-

deki bu duruma yönelik olarak yapıl-

ması gereken kayda ilişkin aşağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kasa hesabına 2.000 TL borç kaydı 

yapılır. 

B) Sayım Tesellüm Fazlaları hesabına 

2.000 TL alacak kaydı yapılır. 

C) Sayım Tesellüm Noksanları hesabına 

2.000 TL alacak kaydı yapılır. 

D) Sayım Tesellüm Noksanları hesabına 

2.000 TL borç kaydı yapılır. 

E) Sayım Tesellüm Fazlaları hesabına 

2.000 TL borç kaydı yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

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

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

lik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

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

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

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

liler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınav başladıktan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini er-

ken tamamlamış 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 işlem başlatılacaktır. 

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

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

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

şun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

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

sınav salonundan dışarı 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. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç adayların her 

türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo 

gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, 

bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli 

eşyalar, 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 bulun-

durmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları 

geçersiz sayılacaktır.  

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

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

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

Aksi takdirde bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

13. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim edi-

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

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 


