
                                                                                    
 

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

 

II. OTURUM 

A 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

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

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

İMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 80 (seksen) 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. 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 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. İşletmenin herhangi bir amaçla ödemiş 

olduğu paranın, transfer edilen varlığın 

yahut borcun parasal değerine verilen 

ad aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gelir 

B) Gider 

C) Harcama 

D) Maliyet 

E) Zarar 

 

2. Bir ticari işletmenin 2022 yılı Haziran ayı 

İndirilecek KDV Hesabının kalanı 70.000, 

Hesaplanan KDV Hesabının kalanı ise 

60.000 TL’dir.  

 

Bu bilgilere göre 2022 yılı Haziran ayı 

sonunda yapılması gereken KDV mah-

sup kaydı için aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Devreden KDV hesabına 10.000 TL 

borç kaydedilmesi 

B) Devreden KDV hesabına 60.000 TL 

alacak kaydedilmesi 

C) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına 

10.000 TL alacak kaydedilmesi 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına 

10.000 TL borç kaydedilmesi 

E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına 

60.000 TL borç kaydedilmesi 

 

3. Aşağıda verilen muhasebenin destekle-

yici niteliksel özelliklerinden hangisi 

kullanıcıların, muhasebe bilgilerinin 

açıklamayı amaçladığı ekonomik olayı 

gerçek durumu yansıtacak bir şekilde 

sunduğundan emin olmasına yardımcı 

olur? 

 

A) Anlaşılabilirlik 

B) Doğrulanabilirlik 

C) Karşılaştırılabilirlik 

D) Önemlilik 

E) Zamanında Sunum 

4. İşletmelerde yöneticiler ve ortaklar ara-

sında sıklıkla ortaya çıkan “çıkar ça-

tışması” sorununa engel olmak için; 

muhasebe bilgilerinin üretilirken tüm 

çıkar gruplarına eşit uzaklıkta olmasını 

ifade eden muhasebenin temel kavramı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Dönemsellik  

B) İhtiyatlılık 

C) İşletmenin Sürekliliği  

D) Özün Önceliği  

E) Sosyal Sorumluluk  

 

 

 

 

5. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkele-

rinden (Temel Mali Tablo İlkeleri) Bi-

lanço ilkelerine ilişkin olarak aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihinde-

ki gerçeğe uygun değerlerle göstere-

bilmek için varlıklardaki değer düşük-

lüklerini göstererek karşılıklarının ay-

rılması zorunludur. 

B) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet 

dönemi içinde paraya dönüşebilecek 

varlıkları, bilançoda dönen varlıklar 

grubu içinde gösterilir. 

C) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet 

dönemi içinde vadesi gelmemiş borçla-

rı, bilançoda uzun vadeli yabancı kay-

naklar grubu içinde gösterilir. 

D) Özkaynakların bilançoda net olarak 

gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları 

ile dönem zararı, öz kaynaklar grubun-

da indirim kalemleri olarak yer alır. 

E) Tutarları kesinlikle saptanamayan ala-

caklar için bir tahakkuk işlemi yapılır 

ve bu tür alacaklar bilançonun dönen 

veya duran varlıklar grubu içinde gös-

terilir. 
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6. Bir ticari işletme 1 Eylül 2022 tarihinde 

10.000 TL’si ve KDV’si peşin, 10.000 

TL’si ise kredili olmak üzere toplamda 

20.000 TL+KDV tutarında ticari mal sat-

mıştır.  

 

Bu bilgilere göre 1 Eylül 2022 tarihli 

kayda yönelik aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

(KDV % 18 olarak dikkate alınacaktır.) 

 

A) Alıcılar hesabına 10.000 TL borç kay-

dedilmesi 

B) Hesaplanan KDV hesabına 3.600 TL 

alacak kaydedilmesi 

C) İndirilecek KDV hesabına 3.600 TL 

alacak kaydedilmesi 

D) Kasa hesabına 13.600 TL borç kayde-

dilmesi 

E) Yurtiçi Satışlar hesabına 20.000 TL 

alacak kaydedilmesi 

 

 

7. Bir ticari işletme, satın almış olduğu ticari 

malların deposuna nakledilmesi için taşı-

yıcı işletmeye 10.000 TL+KDV tutarını 

borçlanmıştır. 

 

Söz konusu taşıma işlemine ilişkin ticari 

işletme tarafından yapılması gereken 

kayda yönelik aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

(KDV % 18 olarak dikkate alınacaktır.) 

 

A) Hesaplanan KDV hesabına 1.800 TL 

borç kaydedilmesi 

B) İndirilecek KDV hesabına 1.800 TL 

alacak kaydedilmesi 

C) Kasa hesabına 11.800 TL alacak kay-

dedilmesi 

D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 10.000 TL borç kaydedilmesi 

E) Ticari Mallar hesabına 10.000 TL borç 

kaydedilmesi 

 

8. Bir ticari işletmenin 40.000 TL’lik ticari 

malı 5 Eylül 2022 tarihinde depoya su 

basması nedeniyle tamamen kullanılamaz 

hale gelmiştir. İşletme, söz konusu ticari 

mallara ilişkin herhangi bir sigortalama iş-

lemi yapmamıştır. 

 

Bu bilgilere göre 5 Eylül 2022 tarihli 

kayıtta 40.000 TL aşağıdaki hesapların 

hangisinde muhasebeleştirilmelidir? 

 

A) Diğer Çeşitli Borçlar hesabının alaca-

ğında 

B) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının bor-

cunda 

C) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı-

nın alacağında 

D) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar he-

sabının borcunda 

E) Karşılık Giderleri Hesabının alacağında 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Mu-

hasebe Standartları uyarınca ortakların 

sermayeye katkıları dışında, öz kaynak-

ta artışla sonuçlanan ve işletmenin dö-

nem içindeki olağan faaliyetlerinden el-

de edilen brüt ekonomik fayda tutarı-

dır? 

 

A) Alacak 

B) Borçlanma 

C) Hisse Senedi İhracı 

D) Hasılat 

E) Kazanç 

 

10. Bir işletmenin belirli bir tarihteki fi-

nansal durumunun raporlandığı mali 

tablo aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bilanço 

B) Fon Akım Tablosu 

C) Gelir-Gider Tablosu 

D) Nakit Akım Tablosu 

E) Özkaynak Değişim Tablosu 
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11. Bir ticari işletme bankadan gelen 

31.01.2022 tarihli dekonttan mevduatı le-

hine 1 ay için 10.000 TL faiz tahakkuk et-

tirildiğini ve bu faize ilişkin % 15 oranın-

da verginin hesaben tahsil edildiğini öğ-

renmiştir. 

 

Bu bilgilere göre 31.01.2022 tarihli 

kayda yönelik aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Bankalar hesabına 8.500 TL alacak 

kaydedilmesi 

B) Faiz Gelirleri hesabına 10.000 TL ala-

cak kaydedilmesi 

C) Faiz Gelirleri hesabına 8.500 TL borç 

kaydedilmesi 

D) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına 

1.500 TL borç kaydedilmesi  

E) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabına 

1.500 TL alacak kaydedilmesi 

 

12. ERT Ticaret A.Ş. 05.03.2022 tarihinde, 

hisse senetlerinin %65’ine sahip olduğu 

OPR Ticaret A.Ş.’nin 6 ay vadeli finans-

man ihtiyacını karşılamak için 100.000 

TL’lik tutarı banka aracılığı ile OPR Tica-

ret A.Ş.’nin banka hesabına yatırmıştır. 

 

Bu bilgilere göre 05.03.2022 tarihli ERT 

Ticaret A.Ş.’nin yapmış olduğu kayda 

yönelik aşağıdakilerden hangisi doğru-

dur? 

 

A) Bankalar hesabına 100.000 TL borç 

kaydedilmesi 

B) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı-

na 100.000 TL borç kaydedilmesi 

C) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar hesabı-

na 100.000 TL alacak kaydedilmesi 

D) İştiraklerden Alacaklar hesabına 

100.000 TL borç kaydedilmesi 

E) İştiraklerden Alacaklar hesabına 

100.000 TL alacak kaydedilmesi 

 

13. Bir ticari işletme başka bir ticari işletme-

den olan ve vadesi en az 2 defa uzatılmış 

olan 4.000 TL tutarındaki senetsiz ticari 

alacağını üç kere yazı ile söz konusu iş-

letmeden istemesine rağmen; alacak tahsil 

edilememiştir. İşletme söz konusu alacak 

için VUK 323 uyarınca gerekli protesto, 

dava ve icra işlemlerini gerçekleştirmiş ve 

ilgili alacak için icra işlemi başlatılmıştır. 

İşletme bu alacağın tamamı için karşılık 

ayırmaya karar vermiştir. 

 

Bu bilgilere göre, alacaklı ticari işlet-

menin yapması gereken kayda yönelik 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Alacak Senetleri hesabına 4.000 TL 

alacak kaydedilmesi 

B) Alıcılar hesabına 4.000 TL borç kayde-

dilmesi 

C) Karşılık Giderleri hesabına 4.000 TL 

alacak kaydedilmesi 

D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına 

4.000 TL alacak kaydedilmesi 

E) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı he-

sabına 4.000 TL alacak kaydedilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kayıtlı değeri 10.000 TL ve 5 yararlı 

ömrü olan bir makineye, azalan bakiye-

ler yönteminde 2. yılda ayrılacak   

amortisman tutarı kaç TL’dir?  

 

A) 4.000  

B) 2.400  

C) 2.000  

D) 1.600 

E) 1.000 
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15. Bir ticari işletmenin 31.01.2022 tarihi 

akşamında kasa hesabının borç kalanı 

10.000 TL görünürken yapılan sayımda 

kasada 11.000 TL’nin mevcut olduğu sap-

tanmıştır. Söz konusu bu farkın nedeni 

henüz tespit edilememiştir. 

 

Bu bilgilere göre 31.01.2022 tarihinde 

söz konusu duruma yönelik olarak ya-

pılması gereken kayda ilişkin aşağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kasa hesabına 1.000 TL alacak kayde-

dilmesi 

B) Sayım Tesellüm Noksanları hesabına 

1.000 TL alacak kaydedilmesi 

C) Sayım Tesellüm Noksanları hesabına 

1.000 TL borç kaydedilmesi 

D) Sayım Tesellüm Fazlaları hesabına 

1.000 TL alacak kaydedilmesi 

E) Sayım Tesellüm Fazlaları hesabına 

1.000 TL borç kaydedilmesi 

 

 

 

16. İşletme, faaliyet dönemini 50.000 TL’lik 

kârla kapatmıştır. Vergi mevzuatı hüküm-

leri uyarınca yapılan inceleme sonucunda 

ilgili döneme ilişkin kanunen kabul edil-

meyen gider tutarının 20.000 TL ve vergi-

den istisna tutarının ise 10.000 TL olduğu 

saptanmıştır. Döneme ilişkin kurumlar 

vergisi oranı %20’dir.  

 

Verilen bilgilere göre, işletmenin bu 

döneme ilişkin Kurumlar Vergisi Gide-

ri (Karşılığı) tutarı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) 6.000 TL 

B) 8.000 TL 

C) 10.000 TL 

D) 12.000 TL 

E) 15.000 TL 

 

17. İşletme 05.06.2022 tarihinde alım satım 

amaçlı olarak tanesini 4 TL’den aldığı his-

se senetlerinin 100.000 adedini, adedi 6 

TL’den satmıştır. Söz konusu tutar, işlet-

menin banka hesabına yatırılmıştır.  

 

Bu bilgilere göre 05.06.2022 tarihinde 

yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan 

hangisinin kullanımı doğrudur? 

 

A) Bankalar hesabının 600.000 TL 

alacaklandırılması  

B) Hisse Senetleri hesabının 400.000 TL 

borçlandırılması  

C) Hisse Senetleri hesabının 400.000 TL 

alacaklandırılması 

D) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabının 

200.000 TL borçlandırılması 

E) Menkul Kıymet Satış Kârları hesabının 

400.000 TL borçlandırılması 

 

 

 

 

18. Bir işletme daha önceki dönemlerde ayır-

mış olduğu 100.000 TL tutarındaki olağa-

nüstü yedeklerinin tamamını kullanarak 

sermayesini 100.000 TL arttırmıştır. 

 

Bu bilgilere göre işletmenin sermaye ar-

tırımı ile ilgili olarak yapması gereken 

kayda ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Olağanüstü Yedekler hesabına 100.000 

TL alacak kaydedilmesi 

B) Olağanüstü Yedekler hesabına 100.000 

TL borç kaydedilmesi 

C) Personele Borçlar hesabına 100.000 TL 

alacak kaydedilmesi 

D) Sermaye hesabına 100.000 TL borç 

kaydedilmesi 

E) Yasal Yedekler hesabına 100.000 TL 

alacak kaydedilmesi 
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19. Bir işletme, 10.07.2022 tarihinde uzun 

vadeli yatırım amacıyla almış olduğu his-

se senetlerinden, kendisine 12.000 TL kâr 

payı tahakkuk ettiğini öğrenmiştir. Söz 

konusu tahakkuk eden kâr payı 

15.08.2022 tarihinde işletmenin banka he-

sabına yatırılmıştır. 

(Bu soruda söz konusu işlem, vergilerden 

muaf tutulmuştur.) 

 

Verilen bilgilere göre, 10.07.2022 tari-

hinde bu işleme yönelik olarak yapıl-

ması gereken kayda ilişkin aşağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bankalar hesabına 12.000 TL alacak 

kaydedilmesi 

B) Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına 

12.000 TL alacak kaydedilmesi 

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabına 

12.000 TL alacak kaydedilmesi 

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabına 

12.000 TL borç kaydedilmesi 

E) Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabı-

na 12.000 TL alacak kaydedilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bir işletme, sahibi olduğu satış mağazası-

nın bahçesini otopark olarak düzenlemiş 

ve inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu bu 

inşaat karşılığında işletme, inşaatı yapan 

firmaya 10.000 TL+KDV tutarında çek 

keşide etmiştir. 

 

Bu bilgilere göre işletmenin otopark 

yapımı ile ilgili olarak yapması gereken 

kayda ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

(KDV % 18 olarak dikkate alınacaktır.) 

 

A) Hesaplanan KDV hesabına 1.800 TL 

alacak kaydedilmesi 

B) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 

hesabına 10.000 TL borç kaydedilmesi 

C) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri hesabına 

11.800 TL alacak kaydedilmesi 

D) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri hesabına 

10.000 TL borç kaydedilmesi 

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri he-

sabına 11.800 TL borç kaydedilmesi 

 

 

21. Bir işletmenin mali tablolarını inceleyen 

bir kullanıcı aşağıdaki bilgilerden han-

gisine ulaşamaz? 

 

A) İşletmenin likidite durumuna 

B) İşletmenin etkinliği (verimliliği) duru-

muna 

C) İşletmenin finansal (mali) durumuna 

D) İşletmenin kârlılık durumuna 

E) İşletmenin misyonuna 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablo-

lardan biri değildir? 

 

A) Gelir Tablosu 

B) Kâr Dağıtım Tablosu 

C) Nakit Akım Tablosu 

D) Özkaynaklar Değişim Tablosu 

E) Satılan Malın Maliyeti Tablosu 
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23. Aşağıdakilerden hangisi net işletme 

sermayesi sürekli olarak pozitif seyre-

den bir işletme için yapılabilecek yo-

rumlardandır? 

 

A) İşletmenin elinde kısa dönemli borçla-

rını karşılayabilecek yeterli varlığı bu-

lunmaktadır. 

B) İşletmenin yeni bir yatırım kararı alma 

imkanı bulunmamaktadır. 

C) İşletmenin küçülmeye gitmesi gerek-

mektedir. 

D) İşletmenin elinde kısa dönemli borçla-

rını ödeyebilecek yeterli kaynağı bu-

lunmamaktadır. 

E) İşletmenin mutlaka peşin satışlarını art-

tırması gerekmektedir.  

 

24. Piyasa Değeri / Defter Değeri oranının 

1’den küçük olması aşağıdakilerden 

hangisini ifade etmektedir? 

 

A) Pay Senetlerinin Dönem Sonu Piyasa 

Değerinin Nominal Sermaye Tutarının 

Pay Senedi Sayısına bölünmesiyle 

(Nominal Sermaye/Pay Senedi Sayısı) 

elde edilen tutardan yüksek olduğunu 

B) Şirketin dönem sonu piyasa değerinin 

şirketin dönem sonu öz kaynaklarının 

toplamından büyük olduğunu 

C) Şirketin dağıtılmamış kârlarını verimli 

kullanmadığını 

D) Şirketin yapmış olduğu yatırımlarının 

firmanın piyasa değerini arttırdığını 

E) Şirketin öz kaynaklarını verimli kul-

landığını 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun 

bölümlerinden biri değildir? 

 

A) Dönen Varlıklar 

B) Duran Varlıklar 

C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

D) Özkaynaklar 

E) Satılan Ticari Malların Maliyeti 

26. İşletmenin geçmiş mali tablolarındaki 

verileri kullanarak, işletmenin geleceği-

ne ilişkin mali tahminler yapmak ama-

cıyla kullanılan mali analiz türü aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Başabaş Analizi 

B) Dikey Yüzdeler Tekniği 

C) Eğilim (Trend) Yüzdeleri Tekniği 

D) Oran Analizi 

E) Statik Analiz 

 

27. Bir işletmenin ekonomik rantabilite 

oranı 0,6 ve bu işletmenin faiz ve vergi 

öncesi kârı 600.000 ise bu işletmenin 

pasif toplamı aşağıdakilerden hangisi-

dir?  

 

A) 3.600.000 

B) 1.000.000 

C) 600.000 

D) 360.000 

E) 100.000 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Satışların Ma-

liyeti Tablosunun bir unsuru değildir? 

 

A) Dönemin Üretim Maliyeti 

B) Satılan Mamullerin Maliyeti 

C) Satış İskontoları 

D) Satılan Hizmet Maliyeti 

E) Üretilen Mamullerin Maliyeti 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkin-

liği (verimliliği) oranlarından biri de-

ğildir?  

 

A) Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi 

B) Alacak Devir Hızı 

C) Borçların Ortalama Ödeme Süresi 

D) Pay Başına Temettü Oranı 

E) Stok Devir Hızı 
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30, 31, 32, 33, 34 ve 35. soruları aşağıdaki 

veriler ışığında birbirinden bağımsız     

olarak cevaplayınız.   

 
 

Bir işletmeye ait bilanço ve gelir tablosuna 

ilişkin veriler aşağıdaki gibidir: 

 

Dönen Varlıklar: 210.000 TL 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 300.000 TL 

Duran Varlıklar: 790.000 TL 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 300.000 TL 

Hazır Değerler: 80.000 TL 

Özkaynaklar: 400.000 TL 

Menkul Kıymetler: 40.000 TL 

Net Satışlar: 200.000 TL 

Stoklar: 60.000 TL 

Brüt Satış Kârı: 80.000 TL  

Finansman Gideri: 10.000 TL 

Faaliyet Giderleri Toplamı: 20.000 TL 

 

 

 

30. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

cari oranı kaçtır? 

 

A) 0,6 

B) 0,7 

C) 1 

D) 1,05 

E) 2,5 

 

 

 

 

 

31. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

asit-test (likidite oranı) oranı kaçtır? 

 

A) 0,20 

B) 0,40 

C) 0,50 

D) 0,60 

E) 0,80 

 

32. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

stok bağımlılık oranı kaçtır? 

 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

 

 

 

 

33. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

faiz karşılama oranı kaçtır? 

 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 11 

E) 18 

 

 

 

34. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

aktif devir hızı oranı kaçtır? 

 

A) 0,11 

B) 0,20 

C) 0,30 

D) 0,40 

E) 0,95 

 

 

 

 

 

35. Yukarıdaki bilgilere göre bu işletmenin 

finansal kaldıraç oranı kaçtır? 

 

A) 0,15 

B) 0,28 

C) 0,40 

D) 0,42 

E) 0,60 
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36. Aşağıdakilerden hangisi finansal yapı 

oranlarından biri değildir? 

 

A) Duran Varlıklar/Özkaynak Oranı 

B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak-

lar/Kaynak (Pasif) Toplamı Oranı 

C) Sermaye Çarpanı Oranı 

D) Stoklar/Dönen Varlıklar Oranı 

E) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak-

lar/Devamlı Sermaye Oranı 

 

 

 

37. Bir işletmenin net satışları 10.000.000 

TL, ortalama alacakları 1.000.000 TL 

ise bu işletmenin ortalama tahsilat sü-

resi kaç gündür? 

(Bir yıl 360 gün olarak dikkate alınacak-

tır.) 

 

A) 18  

B) 25  

C) 36  

D) 50  

E) 72  

 

 

 

38. Bir işletmenin cari oranı asit test ora-

nından (likidite oranı) çok yüksek ise 

aşağıdakilerden hangisini söylemek 

doğru olur? 

 

A) Firmanın likit varlıkları stoklara çok 

fazla bağımlıdır. 

B) Firmanın finansman giderlerini karşıla-

yabilme gücü (faiz karşılama oranı) 

yüksektir. 

C) Firmanın uzun vadeli borçlanma düzeyi 

çok düşüktür. 

D) Firmanın uzun vadeli borçlanma düzeyi 

çok yüksektir. 

E) Firmanın fiyat/kazanç oranı çok yük-

sektir. 

 

39. Cari Oranı 2; Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar Toplamı 300.000 TL ve 

Özkaynaklar Toplamı 400.000 TL olan 

bir işletmenin Özkaynağın Toplam 

Varlıklara (Aktif) oranı 0,5 ise Duran 

Varlıkların Toplam Varlıklara (Aktif) 

(Duran Varlık/Toplam Varlık) oranı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) 0,125 

B) 0,25 

C) 0,30 

D) 0,50 

E) 0,75 

 

40. Bir işletmenin satışlarının maliyeti 

1.000.000 TL, ortalama stokları 200.000 

TL ise bu işletmenin ürünlerinin orta-

lama stokta bekleme süresi kaç gün-

dür?  

(Bir yıl 360 gün olarak dikkate alınacak-

tır.)  

 

A) 18  

B) 25  

C) 36  

D) 50  

E) 72  

 

41. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu’nda sayılan temel bütçe ilkeleri 

arasında yer almaz? 

 

A) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis 

edilmesi esastır. 

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 gayrisafi olarak 

bütçelerde gösterilir. 
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42. Yüksek enflasyon ve yüksek vergi yü-

künün bir arada bulunduğu iktisadi 

hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Deflasyon 

B) Resesyon 

C) Stagflasyon 

D) Slumpflasyon 

E) Takflasyon 

 

43. Vergi artışı nedeniyle geliri azalan vergi 

yükümlülerinin daha fazla çalışmak ye-

rine çalışmamayı tercih etmesi aşağıda-

kilerden hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Gelir etkisi 

B) İkame etkisi 

C) Mali anestezi 

D) Verginin reddi 

E) Verginin telafisi 

 

44. Türkiye’de uygulanan mevcut gelir 

vergisi tarifesi aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Azalan oranlı tarife 

B) Düz oranlı tarife 

C) Dilim usulü artan oranlı tarife 

D) Tersine artan oranlı tarife 

E) Tersine azalan oranlı tarife 

 

45. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na göre, “Belirli bir 

dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile 

bunların uygulanmasına ilişkin husus-

ları gösteren ve usulüne uygun olarak 

yürürlüğe konulan belge” aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Bütçe 

B) Kamu mali yönetimi 

C) Kamu geliri 

D) Kamu gideri 

E) Kamu kaynakları 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri arasında 

yer almaz? 

 

A) Ankara Büyükşehir Belediyesi 

B) Devlet Hava Meydanları İşletmesi   

Genel Müdürlüğü 

C) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

D) Sosyal Güvenlik Kurumu  

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

 

 

47. Merkezî yönetim bütçe kanun teklifi 

mali yılbaşından itibaren en az 75 gün 

önce aşağıdakilerden hangisi tarafından 

TBMM’ye sunulur?  

 

A) Cumhurbaşkanı  

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

C) Hazine ve Maliye Bakanı 

D) Strateji ve Bütçe Başkanı 

E) TBMM Başkanı 

 

 

48. Devletin millî güvenliği ve yüksek    

menfaatleri ile Devlet itibarının gerek-

leri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar 

ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak 

kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı 

bütçesine konulan ve ilgili yılda bu 

amaçla tahsis edilen örtülü ödenek top-

lamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

 

A) Genel bütçe başlangıç ödenekleri top-

lamının binde beşini geçemez. 

B) Genel bütçe başlangıç ödenekleri top-

lamının yüzde beşini geçemez. 

C) Örtülü ödenek için yasal bir sınırlama 

yoktur. 

D) Örtülü ödenek tutarı Cumhurbaşkanı 

tarafından kararname ile belirlenir. 

E) Örtülü ödenek tutarı Hazine ve Maliye 

Bakanı tarafından belirlenir. 
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49. Narenciye ziraatiyle uğraşan bir çiftçi-

nin ürettiği limon ve portakal çiçekle-

rinden, bitişik arazi üzerinde arıcılık 

faaliyetinde bulunan diğer bir çiftçinin 

bal üretiminde arılarının yararlanması 

halinde, dışsallıkla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi gerçekleşir? 

 

A) Dışsallık oluşmaz. 

B) Üreticiden üreticiye negatif dışsallık 

C) Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık 

D) Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık 

E) Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık 

 

 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi kamu idaresi-

nin çalışmalarına değer katmak ve ge-

liştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendir-

mek ve rehberlik yapmak amacıyla ya-

pılan bağımsız, nesnel güvence sağlama 

ve danışmanlık faaliyetidir? 

 

A) Dış denetim 

B) İç denetim 

C) Stratejik plan 

D) Soruşturma 

E) Teftiş 

 

 

 

51. Gelirin kaynaklarına göre farklı unsur-

lara ayrılarak sermaye gelirlerinden, 

emek gelirlerine kıyasla daha fazla ver-

gi alınması aşağıdakilerden hangisi ile 

ifade edilir? 

 

A) Ayırma kuramı 

B) Gelirin safiliği 

C) Kaynak kuramı 

D) Net artış teorisi 

E) Vergi kapasitesi 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi devletin borç-

lanma nedenleri arasında yer almaz?  

 

A) Bütçe açığını kapatmak 

B) Gelecek nesillerin vergi yükünü azalt-

mak 

C) Olağanüstü harcamaları karşılamak 

D) Talebi kısarak enflasyonist baskıları 

azaltmak 

E) Yatırımları finanse etmek 

 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi maliye politi-

kası araçları arasında yer almaz? 

 

A) Açık piyasa işlemleri 

B) Borçlanma 

C) Kamu gelirleri (vergiler) 

D) Kamu harcamaları 

E) Kamu bütçesi 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi kamu malları 

açısından tüketicisine bağımlılık yapan, 

onu maddi ve manevi zarara uğratan 

mallardır? 

 

A) Erdemli mallar 

B) Erdemsiz mallar 

C) Kulüp malları 

D) Tam kamusal mallar 

E) Yarı kamusal mallar 

 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide 

belirli bir dönemde tahsil edilen toplam 

vergi ve benzeri gelirlerin aynı dönem 

milli gelirine oranıdır? 

 

A) Net vergi yükü 

B) Net vergi hasılatı 

C) Toplam vergi yükü 

D) Toplam vergi matrahı 

E) Vergi hasılatı 
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56. Aşağıdakilerden hangisi, gelir üzerin-

den alınan vergilerden biri değildir? 

 

A) Gelir geçici vergisi 

B) Gelir vergisi 

C) Kurumlar vergisi tevkifatı 

D) Kurumlar vergisi 

E) Veraset ve intikal vergisi 

 

 

57. Merkezî yönetim ile yerel yönetim ara-

sında gelirlerin ve giderlerin paylaşımı-

nı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?   

 

A) Kamu gelirleri 

B) Kamu giderleri 

C) Mali tevzin 

D) Maliye politikası 

E) Yerellik/ikincillik ilkesi 

 

58. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan 

hangisi Sayıştay denetimi kapsamında 

değildir? 

 

A) Belediyeye Bağlı Kurumlar 

B) Sosyal Güvenlik Kurumu 

C) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

D) Türkiye Varlık Fonu 

E) Yüksek Yargı Organları  

 

 

59. Genel yararlanmaya sunulan kamu 

hizmetlerinden özel yararlanma karşı-

lığında alınan bedel “harç” olarak ifade 

edilir; ödenen harç bedelinin yararlanı-

lan kamu hizmetinin piyasa değerine 

eşit olması durumunda ödenen harç 

bedeli aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Bedavacılık 

B) Fiyat 

C) Negatif vergi 

D) Transfer ödemesi 

E) Vergi 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi Hazinenin kul-

landığı kısa vadeli borçlanma araçla-

rından biridir? 

 

A) Devlet tahvili 

B) Gelir ortaklığı senedi 

C) Hazine bonosu 

D) Hisse senedi 

E) Tasarruf bonosu 

 

 

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin 

tamamı Devlete ait olup tekel niteliğin-

deki mal ve hizmetleri üretmek ve pa-

zarlamak amacıyla kurulan işletmeler-

dir? 

 

A) Belediye 

B) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum 

C) Kamu Bankaları 

D) Kamu İktisadi Kuruluşu 

E) Mahalli İdare Birliği 

 

 

 

 

 

 

62. Devlet faaliyetlerinin türünü gösteren, 

bu faaliyetlere yönelik harcamaların iz-

lenmesi ve uluslararası karşılaştırma 

yapılabilmesi amacıyla kullanılan bütçe 

sınıflandırma yöntemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Ekonomik sınıflandırma 

B) Fonksiyonel sınıflandırma 

C) Finansman tipi sınıflandırma 

D) Kurumsal sınıflandırma 

E) Program sınıflandırma 
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63. Aşağıdakilerden hangisi kamu maliye-

sinin temel ilkeleri arasında yer almaz? 

 

A) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üre-

timi ile ihtiyaçlarının fayda/maliyet ya 

da etkinlik analizi yapılmadan karşı-

lanması esastır. 

B) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün 

olarak oluşturulur. 

C) Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun 

şekilde yürütülür. 

D) Kamu mali yönetimi mali disiplini sağ-

lar. 

E) Maliye politikası, makroekonomik ve 

sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde 

oluşturulur ve yürütülür. 

 

 

 

64. Aşağıdakilerden hangisi belediyeler 

tarafından tahsil edilen harçlar arasın-

da yer almaz? 

 

A) Bina İnşaat Harcı 

B) İşgal Harcı 

C) Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

D) Tellallık Harcı 

E) Trafik Harcı 

 

 

 

65. Üretim faktörlerinin özel mülkiyete 

konu edilmediği, devlet mülkiyetinde 

bulunduğu, ekonomik kararların piyasa 

yerine merkezî otorite tarafından alın-

dığı ekonomi yönetim modeli aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Cumhuriyetçi sistem 

B) Demokratik sistem 

C) Kapitalist sistem 

D) Kolektivist sistem 

E) Liberal sistem 

 

66. 1982 Anayasası’na göre, maliye politi-

kasının sosyal amacı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

A) Fiyat istikrarını sağlamak  

B) Gelir ve servet dağılımını düzeltmek 

C) Tam istihdamı sağlamak  

D) Üretimi artırmak  

E) Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağı-

lımını sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi vergi mükellef-

lerinin katlandıkları vergi yükünün, 

yararlandıkları kamu hizmetlerinin 

faydasını aşması durumudur?  

 

A) Mali rant 

B) Mali iktisat 

C) Mali güvence 

D) Mali sömürü 

E) Vergi arbitrajı 

 

 

 

 

 

 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi alınan mali 

nitelikteki kararların diğer kişi, grup 

veya ülkeler aleyhine sonuç doğurması 

durumunu ifade etmektedir? 

 

A) Negatif mali dışsallık 

B) Negatif tüketim dışsallığı 

C) Negatif arz sorunu 

D) Pozitif mali dışsallık 

E) Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık 
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69. Aşağıdakilerden hangisi, kamu harca-

malarının gerçekte artış nedenleri ara-

sında yer alır?  

 

A) Bütçeleştirmede safi metottan gayrisafi 

muhasebeleştirme yöntemine geçilmesi 

B) Faiz giderlerinin ülke millî parasının 

değer kaybetmesi ile artması 

C) Mal ve hizmet alım giderlerinin yeni-

den değerleme oranında artırılarak büt-

çeleştirilmesi 

D) Millî savunma projelerinde millîleştir-

me ve ithal ikameci politikalar 

E) Ücretlerin enflasyon ölçüsünde artması 

 

70. Emlak vergisi ilk taksiti aşağıdaki 

ayın/ayların hangisinde ödenir? 

 

A) Ocak-Şubat 

B) Mart-Nisan-Mayıs 

C) Haziran-Temmuz-Ağustos 

D) Temmuz 

E) Kasım 

 

 

71. Devletin, kamu hizmetlerini yürüten 

personele ödediği maaş ve ücretler aşa-

ğıdaki harcamalardan hangisine dâhil 

edilir? 

 

A) Cari harcamalar 

B) İktisadi transferler 

C) Sermaye giderleri 

D) Sosyal transferler 

E) Yatırım harcaması 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 

uygulanan mevcut bütçe sistemidir?  

 

A) Performans bütçe 

B) Program bütçe 

C) Sıfır temelli bütçe 

D) Telafi edici bütçe 

E) Torba bütçe 

 

73. İl özel idaresinde zorunlu veya mücbir 

sebeplerle takip ve tahsil imkânı kal-

mayan, dava ve icra takibine konu ol-

mayan kamu zararından doğan alacak-

lardan merkezî yönetim bütçe kanu-

nunda gösterilen tutara kadar olanların 

kayıtlardan çıkarılması konusunda 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

 

A) İl Encümeni 

B) İçişleri Bakanı 

C) İl Genel Meclisi 

D) Kaymakam  

E) Vali 

 

 

 

74. Tarımı ve tarımsal üretimi zenginliğin 

kaynağı olarak gören, tabî hukuk ku-

rallarının geçerli olduğu, liberal düşün-

ceye dayanak teşkil eden ekonomik 

yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Arz yanlı iktisat 

B) Fizyokrasi 

C) Kapitalizm 

D) Monetarizm 

E) Merkantilizm 

 

 

 

75. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Katma 

Değer Vergisinde verginin konusuna 

girmez?   

 

A) Boru hattı ile hampetrol taşınması 

B) Her türlü mal ve hizmet ithalatı 

C) İktisadi işletmeye dâhil olmayan gay-

rimenkulün konut olarak kiraya veril-

mesi 

D) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan hizmetler 

E) Talih oyunlarının tertiplenmesi ve oy-

nanması 
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76. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar ver-

gisi mükellefleri arasında yer almaz? 

 

A) Anonim şirketler 

B) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletme-

ler 

C) İş ortaklıkları 

D) Kolektif şirketler 

E) Limited şirketler 

 

77. Devletin para basması sonucunda piya-

saya sürülen paranın değeri ile para 

basma maliyeti arasındaki fark, devlet 

için aşağıdaki gelirlerden hangisini 

oluşturur? 

 

A) Devalüasyon 

B) Mülk ve teşebbüs geliri 

C) Senyoraj  

D) Şerefiye 

E) Vergi 

 

 

78. Vergilemede mali güç ilkesi gereğince, 

aşağıdakilerin hangisinde mali gücün 

göstergeleri doğru olarak yer almıştır? 

 

A) Sadece gelir 

B) Sadece servet 

C) Sadece harcamalar 

D) Gelir ve servet 

E) Gelir, servet ve harcamalar 

 

79. İşverenler veya vergi tevkifatı yapan 

diğer kimseler tarafından kesilen vergi-

lerin matrahları ile birlikte, toplu ola-

rak vergi dairesine bildirmesine mahsus 

beyanname aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) KDV Beyannamesi 

B) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

C) Muhtasar Beyanname 

D) Münferit Beyanname 

E) Yıllık Beyanname 

 

80. A. Downs, J. Buchanan ve G.             

Tullock’un savunduğu, demokrasiyle 

yönetilen ülkelerde kamusal karar alma 

süreci gerçekleşirken politikacı, seçmen 

ve bürokratların doğasında var olan en 

yüksek çıkar ve faydayı elde etmek için 

hareket ederek bütçe dengelerini boz-

dukları görüşü aşağıdakilerden hangisi 

ile ifade edilir? 

 

A) Baskı ve Çıkar Grupları Yaklaşımı 

B) Kamu Tercihi-Maksimizasyon Yakla-

şımı  

C) Ortanca Seçmen Yaklaşımı 

D) Sosyal Refahın Artırılması Yaklaşımı 

E) Sıçrama Tezi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 



A 

15 

  A 
 

  
 



A 

16 

  A 

 

 

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. Tek bir oturuma katılan adayla-

rın değerlendirmesi "başarısız" olarak kabul edilecektir. Adaylar cevaplama işlemini erken ta-

mamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası 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, hesap makinesi, saat, anahtar-

lık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile ku-

laklık, 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 bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o 

kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. 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. 

 

 

 

 


