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Genel Açıklama
1. Bu kitapçıkta 80 (seksen) soru ile ayrıca kompozisyon kağıdı vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan
başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi 120 (yüzyimi) dakikadır.
3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve cevap
kâğıdının üzerine gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. KOMPOZİSYON KAĞIDINIZI SINAV BİTİMİNDE OPTİK FORMUNUZLA BERABER TESLİM ETMEYİ UNUTMAYINIZ. Adınızı, soyadınızı ve TC kimlik numaranızı yazıp imzalayı-

nız. Bu bilgileri yazmadığınız taktirde kompozisyonunuz geçersiz sayılacaktır.
11. Kompozisyon kağıdınız kitapçığın 1.sayfasındadır.

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, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

A
3. 1982 Anayasasına göre “Yakalanan veya
tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın
mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre
hariç en geç …..… saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok …..… gün içinde
hâkim önüne çıkarılır.”

HUKUK SORULARI
1. 1982 Anayasası; savaş, seferberlik veya
olağanüstü hâllerde, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen
durdurulabileceğini belirtmektedir. Bu hâllerde dahi suç ve cezalara ilişkin bazı istisnalar getirmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi bu istisnalar
içinde yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)

A) Kişilerin tanıklığa zorlanamaması
B) Suç ve cezaların geçmişe yönelik
yürütülememesi
C) Müebbet hapis cezası verilememesi
D) Gözaltı kararı verilememesi

Kırk sekiz - Dört
Yirmi dört - Üç
On iki - İki
On - Üç

4. 1982 Anayasasında, idare hukukuna ilişkin
bazı temel ilkeler yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu anayasal ilkelerden biri değildir?

2. 1982 Anayasasında, “Herkes, yaşama,
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” denildikten sonra,
silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği
zorunlu durumlarda meydana gelen bazı öldürme filleri bu hükmün dışında tutmuştur.

A) Merkezden yönetim-yerinden yönetim ilkesi
B) Yetki genişliği ilkesi
C) İdari işlemlerin gerekçeli olması ilkesi
D) İdarenin bütünlüğü ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, dava dilekçesi üzerine yapılan
ilk incelemede aşağıdakilerden hangisi
ikinci sırada incelenir?

A) Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması sırasında meydana gelen öldürme fiili
B) Bir tutuklunun kaçmasının önlenmesi sırasında meydana gelen öldürme fiili
C) Her durumda yetkili merciin verdiği
emirlerin uygulanması sırasında
meydana gelen öldürme fiili
D) Bir hükümlünün kaçmasının önlenmesi sırasında meydana gelen öldürme fiili

A)
B)
C)
D)

Görev ve yetki
İdari merci tecavüzü
Süre aşımı
Husumet

6. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, ivedi yargılama usulüne tabi
davalar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dava açma süresi otuz gündür.
B) İlk inceleme beş gün içinde yapılır.
C) Temyiz başvuru süresi on beş gündür.
D) Bu davalar dosyanın tekemmülünden
itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.
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A
7. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, hazır olmayanlar arasında kurulan
sözleşmelerde, açık bir kabulün gerekli
olmadığı durumlarda, sözleşme ne zaman hüküm doğurur?

A) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli
kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
B) Bir kimsenin aynı zamanda birden
çok yerleşim yeri olamaz.
C) Ticari ve sınai kuruluşlarında birden
çok yerleşim yeri olamaz.
D) Önceki yerleşim yeri belli olmayan
kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.

A) Önerinin ulaşması anından itibaren
B) Önerinin gönderilmesi anından itibaren
C) Kabulün gönderilmesi anından itibaren
D) Kabulün ulaşması anından itibaren
11. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, vakıfların kurulmasıyla ilgili olarak
“Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak ……….… içinde, başvuran
veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
temyiz edilebilir.” şeklindeki düzenlemede
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

A) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda
aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle
bağlı değildir.
B) Kanunda sözleşmeler için öngörülen
şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir.
C) Kanunda öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler, hüküm doğurmaz.
D) Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmede, sözleşme
metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan
hükümler de yazılı olmak zorundadır.

Üç hafta
Bir ay
İki ay
Üç ay

9. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille
olur.” hükmünden sonra tescilden önce
mülkiyetin kazanılacağı istisnalar sayılmıştır.

12. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme, aşağıdakilerden hangisi bakımından doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi bu istisnalardan
biri değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Sözleşme iki tarafı da bağlamaz
B) Sözleşme, iki tarafı da bağlar
C) Sözleşme, öneride bulunan tarafı
bağlar
D) Sözleşme, kabul eden tarafı bağlar

Miras
Mahkeme kararı
Bağış
Cebri icra
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13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır nasıl belirlenir?
A)
B)
C)
D)

17. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun oluşması kastın varlığına
bağlıdır.
B) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki
unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi
hâlinde kasıt vardır.
C) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana
gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır.
D) Kasıt, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

Kanunla
Cumhurbaşkanı kararıyla
Mahkeme kararıyla
Adalet Bakanlığı kararıyla

14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda,
ticaret sicilinde tescille ilgili olarak yer
alan “Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi …….……… gündür” şeklindeki hükümde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Beş
On
On beş
Yirmi

18. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlardan birisi değildir?
A) Şüpheli veya sanığın eski nişanlısı
B) Şüpheli veya sanığın eşi
C) Şüpheli veya sanığın evlilik bağı
kalmayan eski eşi
D) Şüpheli veya sanıkla aralarında
evlâtlık bağı bulunanlar

15. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
kıymetli evrak zayi olduğu takdirde,
onun iptaline aşağıdakilerden hangisi
karar verir?
A)
B)
C)
D)

Mahkeme
Kıymetli evrakı düzenleyen
Kıymetli evrakı elinde bulunduran
Ticaret Bakanlığı

19. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda,
bazı hâllerde herkes tarafından geçici olarak
yakalama yapılabileceği düzenlenmektedir.

16. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
suç ve cezada kanunilik ilkesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, herkes tarafından geçici olarak yakalama bakımından yanlıştır?
A) Kişiye suçu işlerken rastlanması
hâlinde yapılabilir.
B) Suçüstü, bir fiilden dolayı izlenen
kişinin kaçması olasılığının bulunması hâlinde yapılabilir.
C) Suçüstü, bir fiilden dolayı izlenen
kişinin hemen kimliğini belirleme
olanağının bulunmaması hâlinde
yapılabilir.
D) Kişinin elinde suç âletinin bulunması hâlinde yapılabilir.

A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiil için kimseye ceza verilemez.
B) Kanunda yazılı cezalardan başka bir
cezaya hükmolunamaz.
C) İdarenin düzenleyici işlemleriyle
suç konulabilir, ceza konulamaz.
D) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
yapılamaz.
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20. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yer
alan “Bir taşınırın teslimine dair olan ilam
icra dairesine verilince icra memuru bir icra
emri
tebliği
suretiyle
borçluya
……….….… içinde o şeyin teslimini emreder.” şeklindeki hükümde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

23. X malı talep fonksiyonu QX=120-2P olan
bir piyasada, talebin fiyat esnekliğinin -1
olduğu noktada X malına yapılan harcama kaçtır?
A)
B)
C)
D)

Üç gün
Beş gün
Yedi gün
Dokuz gün

24. Marshall’cı talep eğrisiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden büyükse pozitif eğimlidir.
B) Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisinden küçükse negatif eğimlidir.
C) Pozitif gelir etkisi, negatif ikame etkisine eşitse dik bir doğru biçimini
alır.
D) Gelir etkisinin ikame etkisinden küçük olduğu düşük mallarda telafi
edilmiş talep eğrisinden daha esnektir.

İKTİSAT SORULARI
21.
I. Okuma yazma oranındaki artış
II. İşsizlik oranının azalması
III. Teknolojik gelişme
IV. Sermaye stokunun artması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
bir ülkenin üretim olanakları eğrisinin
sağa kaymasına yol açmaz?
A)
B)
C)
D)

600
900
1200
1800

25. Üretim fonksiyonlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
III ve IV

A) Q=10K0,6L0,5 biçimindeki bir fonksiyonda emek ve sermaye için azalan getiri koşulları geçerlidir.
B) Q=min (K;0,5L) biçimindeki bir
fonksiyonda girdiler arası ikame esneklik katsayısı sıfırdır.
C) Q=2K+3L biçimindeki bir fonksiyonda ölçeğe göre artan getiri koşulları geçerlidir.
D) Q=10K0,5L0,25 biçimindeki bir fonksiyonda ölçeğe göre azalan getiri
koşulları geçerlidir.

22. X ve Y malları tüketerek faydasını maksimize etmeye çalışan ve fayda fonksiyonu U=X0,25Y biçiminde olan bir tüketici
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X malının tüketimi artarsa X malının marjinal faydası azalır.
B) Y malının tüketimi artarsa Y malının marjinal faydası değişmez.
C) X malının tüketimi artarsa Y malının marjinal faydası azalır.
D) Y malının tüketimi artarsa X malının marjinal faydası artar.
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26. Sıfır maliyetle çalışan bir monopolün karşı
karşıya kaldığı talep fonksiyonu P=a-bQ
biçimindedir.

29. Keynes’e göre genişletici para politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tam istihdam durumunda para arzının artırılması fiyatlar ve toplam hasılayı artırır.
B) Enflasyonist açık durumunda para
arzının artırılması fiyatları değiştirmezken, toplam hasılayı artırır.
C) Deflasyonist açık durumunda para
arzının artırılması sadece toplam hasılayı artırır.
D) Deflasyonist açık durumunda para
arzının artırılması sadece fiyatları
artırır.

Bu monopolün piyasada kârını maksimum kılan fiyat düzeyi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

a/2b
a/2
2a
a/4

27. Tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönemde gerçekleştirdiği üretim düzeyinde marjinal maliyet ve ortalama değişir, maliyet artarken
ortalama (toplam) maliyet minimum düzeyinde ise bu işletmenin üretim kararı
ve kârı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

30. A ülkesinin Merkez Bankası diğer her
şey sabitken reeskont faiz oranlarını düşürürse aşağıdaki etkilerden hangisi ortaya çıkmaz?
A) LM eğrisinin sağa kaymasıyla denge
millî gelir düzeyi artar.
B) Toplam talep (AD) eğrisinin sağa
kaymasıyla denge fiyat düzeyi artar.
C) Toplam talep (AD) eğrisinin sağa
kaymasıyla denge gelir seviyesi artar.
D) Toplam arz (SRAS) eğrisinin sağa
kaymasıyla denge gelir seviyesi artar.

A) İşletme bütün maliyetlerini karşılamakta ve normal kâr elde etmektedir.
B) İşletme değişir maliyetlerinin tamamını, sabit maliyetlerinin ise bir kısmını karşılayabilmektedir, üretime
devam etmelidir.
C) İşletme pozitif iktisadi kârla çalışmaktadır, üretime devam etmelidir.
D) İşletme kapanma noktasındadır ve
üretim kararı ikincil amaçlarına bağlıdır.

31. Parasalcı (Monetarist) görüşe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Para arzındaki artış, faiz oranını düşürerek yatırımları ve reel geliri artırır.
B) Paranın dolaşım hızı enflasyon beklentilerine göre değişkenlik gösterir.
C) Para arzı artış hızı, reel büyüme oranına eşit olmalıdır.
D) Para arzındaki artış, toplam talep artışı yoluyla fiyatlar genel düzeyini artırır ve enflasyon beklentisinin oluşmasıyla nominal faizlerde de artışa yol
açar.

28. Kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu
C  200  aYD biçimindedir.
Otonom vergiler 150, transfer harcamaları 50, kamu harcamaları 60, yatırım
harcamaları 140 ve denge millî gelir düzeyi 1600 olduğuna göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?
A)
B)
C)
D)

0,10
0,20
0,25
0,75
5
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32. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı
tanımlamasına girmez?
A)
B)
C)
D)

35. Aşağıdakilerden hangisi 1963-1967 yılları arasında uygulamaya konulan birinci
beş yıllık kalkınma planının özellikleri
arasında yer almaz?

Vadesiz mevduat
Emisyon
Repo
Vadeli mevduat

A) Yıllık ortalama %7’lik bir büyüme
oranına ulaşılması
B) İşsizliğin azaltılarak istihdam meselesinin çözülmesi
C) Ödemeler bilançosunda dengeye
ulaşılması ve ithal ikameci bir anlayışa geçilmesi
D) Şehirleşmeden, ekonomi için itici
bir güç ve gelişme aracı olarak yararlanılması

33.
i

LM

A

.

36. Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılında
Amerika’da başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada etkisi hissedilen krizin Türkiye’de yarattığı etkilerden biri
değildir?

IS

O

Y

Yukarıdaki şekilde, IS-LM eğrisi analizinde, A noktasında bulunan bir ekonomi için hangisi doğrudur?

A) Türkiye’ye sıcak para girişi hızlanmıştır.
B) Kur düşüşüyle birlikte dış ticaret
açığı artmıştır.
C) Dış talepteki daralma ve TL’nin değer kazanması sebebiyle ihracat sektöründe üretim kaybı yaşanmıştır.
D) Sonraki yıl ithalat artışının da etkisiyle büyüme hızı artış göstermiştir.

A) Mal piyasasında talep fazlası, para
piyasasında arz fazlası vardır.
B) Para piyasasında denge varken, mal
piyasasında arz fazlası vardır.
C) Para piyasasında talep fazlası, mal
piyasasında arz fazlası vardır.
D) Para ve mal piyasasında arz fazlası
vardır.

37. Romer tarafından başlatıldığı kabul edilen “içsel büyüme modeline” göre dengeli
ve sürdürülebilir büyümenin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

34. Para politikası literatüründe “Tinbergen
Kuralı” ile açıklanmak istenen olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A) Birbirinden bağımsız politika hedeflerine ulaşmak için hedefe eşit sayıda
politika aracı kullanılması gerekliliği
B) Enflasyon hedefi çerçevesinde faiz
hedeflemesinin yapılması
C) Döviz kuru ile faiz politikasının paralel yürütülmesi
D) Para arzının net dış varlıklara bağlı
olarak belirlenmesi

Sermaye birikimi
Nüfus
Bilgi ve teknolojik gelişme
Çevre ve doğal kaynaklar
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42. İşletmenin
elinde
dönem
sonunda
(31.12.2018 tarihinde), düzenlenme tarihi
01.12.20018 olan 1 adet senet vardır. Bu
senedin nominal değeri 10.000 TL’dir. Vadesi 10 Ocak 2019’dur. T.C. Merkez Bankası reeskont faiz oranı % 20’dir.

38. Aşağıdakilerden hangisi gelir düzeyi
azaldıkça gıda harcamalarının bütçe içerisindeki payının artmasını ifade eder?
A)
B)
C)
D)

Singer-Prebish tezi
Engel Yasası
Walras Kanunu
Say Yasası

Bilanço günü itibariyle senedin peşin değeri (tasarruf değeri) nedir?
(iç iskonto yöntemine göre)
(Not:1 ay =30 gündür)

39. Altın para sisteminin geçerli olduğu bir
ekonomide, Klasik iktisada göre bir dış
açık durumunda aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Fiyatlar genel seviyesi düşer.
Faiz oranları artar.
Millî gelir azalır.
Millî gelir artar.

9.945,50
9.832,97
54,50
10.054,50

43. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu
ilkelerinden biri değildir?
A) Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ilkesinin uygulanması
B) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve
kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler olduğundan fazla veya
eksik gösterilmemelidir.
C) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi
bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak
amacıyla kullanılmamalıdır.
D) Dönen ve duran varlıklar grubu
içinde yer alan alacak senetlerini,
bilanço tarihindeki gerçeğe uygun
değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.

40. Faktör Donatımı (Heckscher-Ohlin) Teorisine göre Türkiye’de sermaye/emek
oranı Arnavutluk’tan yüksek ise aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Türkiye, emek yoğun mallarda uzmanlaşır.
B) Türkiye’de ücret/faiz oranı azalır.
C) Arnavutluk, sermaye yoğun mallarda uzmanlaşır.
D) Türkiye’de ücret/sermaye oranı sabit kalır.
MUHASEBE SORULARI
41. Bir işletmenin, brüt satışları 100.000 TL,
satış iskontoları 10.000 TL, satışlarının maliyeti 50.000 TL, faaliyet giderleri 13.000
TL, finansman giderleri 9.000 TL’dir.
Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet kârlılığı oranı kaçtır?
A)
B)
C)
D)

0,5
0,4
0,3
0,2
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A

A
44. Aşağıdakilerden hangisi kasa mevcudunun fazla çıkmasının nedenlerinden biri
değildir?

47.
../../..
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ.
YASAL YÜKÜM.KARŞ. HS.
XXX
371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN
ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YÜK.HS.
XXX
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.HS.
XXX

A) Kasa hesabına kaydedilen tutardan
daha yüksek tutarda tahsilat yapılması
B) Nakit para girişine neden olan bir işlemin kaydedilmemesi
C) Kasa hesabına kaydedilen alacak tutarının, ödenen tutardan düşük olması
D) Bankadan çekilen paranın kasa hesabına daha az kaydedilmesi

Yukarıdaki yevmiye kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Peşin ödenen vergilerin mahsubuna
B) Geçici verginin tecil edilmesi
C) Önceki dönemden kalan vergi borcunun kesinleştirilmesi
D) Vergi tahakkukunun iptali

45. VUK’a göre banka hesabında izlenen
mevduat, hangi değer ile değerlenir?
A)
B)
C)
D)

48. İşletmenin çıkarmış olduğu tahvillerin
bilanço günü itibariyle vadesinin bir yılın
altına düşmesi durumunda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Maliyet değeri
Tasarruf değeri
Kayıtlı (mukayyet) değer
İtibari (nominal) değer

A)

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS.
XXX
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR
VE SENETLER HS.
XXX

46. İşletme 2016 yılında 30.000 TL’ye satın
aldığı ve ekonomik ömrü 10 yıl olan demirbaşın amortismanlarını azalan bakiyeler
yöntemine göre hesaplamaktadır.

B)

Buna göre işletmenin 2018 yılında bu
demirbaşın satışından 2.000 TL kâr elde
edebilmesi için demirbaşın kaç TL’ye satılması gerekmektedir?
A)
B)
C)
D)

./../..

C)

19.200
21.200
26.000
26.300

D)

./../..
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE
SENETLER HS.
405 ÇIKARILMIŞ
TAHVİLLER HS.

XXX

.. /../..
304 TAHVİL ANAPARA,BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS.
305 ÇIKARILMIŞ BONOLARVE SENETLER HS.

XXX

XXX

XXX

./../..
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS.
XXX
304 TAHVİL ANAPARA
BORÇ TAK.FAİZ. HS.
XXX
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A

A
52. Bir bankaya 4 aylığına yatırılan 20.000 lira
vade sonunda 1.000 lira faiz getirmiştir.

49. Bir anonim şirkette sermaye artırımı
nedeniyle çıkarılan hisse senetlerinin
nominal değerinin üzerinde satılması durumunda, nominal değer ile satış bedeli
arasındaki fark, hangi hesapta muhasebeleştirilmelidir?
A)
B)
C)
D)

Buna göre banka tarafından uygulanan
yıllık faiz oranı % kaçtır?
A)
B)
C)
D)

Sermaye
Hisse Senetleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senetleri İptal Kârları

%1,8
%15
%18
%24

53.
50.
./../..
131 ORTAKLARDAN ALAC. HS.
580 GEÇMİŞ YIL. ZARAR. HS.

Tarih

Açıkla-

Miktar

ma

XXX
XXX

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Birim

Tutar (TL)

Fiyat

01 Mart

Devir

10.000

100

1.000.000

07 Mart

Alış

6.000

120

720.000

17 Mart

Üretime

12.000

110

440.000

Sevk
22 Mart

A) Ortakların geçen dönemden kalan
zarar paylarının, dönemin kâr payı
alacaklarından mahsubu
B) Ortaklara düşen zarar paylarının ortakların cari hesaplarına devri
C) Sermaye azaltılmasından doğan alacakların ortakların şahsi hesaplarına
devri
D) Ortakların kâr payı alacaklarının
sermaye artırımında kullanılması

Alış

4.000

Bir üretim işletmesinin Mart ayı Y ilk maddesi
stok hareketleri yukarıdaki gibidir. İşletme stok
hareketlerini FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemine göre belirlemektedir.
Verilen bilgilere göre işletmenin ay sonu
itibariyle stokunda kalan malzemenin maliyeti kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)

51. A AŞ’nin dönem kârı 70.000 TL, geçmiş
yıl zararları 10.000 TL, ödenmiş sermayesi
ise 500.000 TL’dir. Şirketin şimdiye kadar
ayırdığı 1. tertip yedek akçe tutarı 99.000
TL’dir.

440.000
480.000
920.000
980.000

Yukarıdaki bilgilere göre ayrılabilecek
birini tertip yedek akçe tutarını hesaplayınız?
A)
B)
C)
D)

1000
2000
2500
3000
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A

A
54. İşletme, bir bankadan 1 Ekim 2018 tarihinde yıllık %20 faizli, altı ay vadeli 100.000
TL avans kredisi almış durumdadır.

56. İşletme, önceki yıl sonunda, Şüpheli Ticari
Alacaklar hesabına aldığı 10.000 TL lik senetsiz alacak için 3.000 TL karşılık ayırmış
durumdadır. Cari yıl içinde söz konusu alacağın 5.000 TL’lik kısmı tahsil ediliyor, kalan alacaktan ise vazgeçiliyor.

İşletmenin 31.12.2018 tarihinde, dönemsellik kavramı gereği yapacağı yevmiye
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Tahsilat anındaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
./../..
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
HS.
5.000
300 BANKA KREDİLERİ HS.
4.500
360 ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR HS.
500

A)

./../..

100 KASA HS.
5.000
129 ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI HS.
3.000
128 ŞÜPHELI TİCARİ
ALACAKLAR HS.
3.000
644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR. HS.
5.000

B)
./../..
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
HS.
6.666
381 GİDER TAHAK.HS
6.666

B)
./../..
100 KASA
5.000
129 ŞÜPHELI TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS.
3.000
681 ÖNCEKI DÖNEM GIDER
VE ZARARLARI HS.
5.000
128 ŞÜPHELI TİCARİ
ALACAKLAR HS.
10.000
644 KONUSU KALMA.KAR
ŞILIKLAR HS.
3.000

C)
./../..
780 FİNANSMAN GİD.HS. .
5.000
381 GİDER TAHAK. HS.
5.000
D)
./../..
780 FİNANSMAN GİD. HS.
10.000
300 BANKA KREDİLERİ
HS.
10.000

C)
./../..
100 KASA HS.
129 ŞÜPHELI TIC. ALAC.
KARŞILIĞI HS.
681 ÖNCEKI DÖNEM GID.
VE ZARARLARI HS.
128 ŞÜPHELI TİCARİ
ALACAKLAR HS.

55. Bir işletmenin gelir tablosuna ilişkin dikey yüzdeler hesaplandığında “faaliyet
kârı” kaleminin dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Faaliyet kârının net satışlara oranını
B) Faaliyet kârının brüt satışlara oranını
C) Faaliyet kârının net kâra oranını
D) Faaliyet kârının brüt kâra oranını

5.000
3.000
2.000
10.000

D)
./../..
100 KASA HS.
5.000
681 ÖNCEKI DÖNEM GİDER
VE ZARARLARI HS.
1.000
129 ŞÜPHELI TICARI
ALACAKLAR KARŞ.HS.
3.000
644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR .HS.
3.000
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A

A
59. Bir işletme 2015 yılı Mart ayında, 5 yıllığına kiraladığı yönetim binası için 30.000 TL
+ %18 KDV değerinde asansör yaptırmıştır.
5.000 TL + %18 KDV’ye de normal bakım
onarım gideri yaptırılmıştır. Söz konusu
yönetim binası 2018 yılı Kasım ayında boşaltılmıştır.

57. Bir işletmenin finansal kaldıraç oranının
%15 olması ne anlama gelir?
A) İşletme, varlıklarının büyük bir
kısmını yabancı kaynakla finanse
etmiştir.
B) İşletmenin öz kaynakları yabancı
kaynaklardan azdır.
C) İşletmenin kısa vadeli borçları,
uzun vadeli borçlarından daha
yüksektir.
D) İşletmede, yabancı kaynakla finansmana çok az başvurulmuştur.

2018 yılı Kasım ayında yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

58. Gülce A.Ş‘nin sermayesi 10.000.000
TL’dir. ABC işletmesinin elinde Gülce
A.Ş‘nin ihraç ettiği ve ortak olunmak amacıyla satın alınan 3.000.000 TL değerinde
hisse senedi vardır. Bir süre sonra ABC işletmesi tarafından Gülce A.Ş.’ye ait
2.700.000 TL değerinde hissenin satın alınacağını taahhüt edilmiştir.

A)

./../..
770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS.
6.000
(VEYA 659 DİĞ.OLAĞ.GİDER
VE ZARARLAR HS.)
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
6.000

B)

./../..
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.
7.000
(VEYA 659 DİĞ.OLAĞ.GİDER VE
ZARARLAR HS.)
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
7.000

C)

./../..
659 DİĞER OLAĞAN GİDER
VE ZARARLAR HS.
30.000
(VEYA 770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS.)
264 ÖZEL MALİYETLER HS. 30.000

ABC işletmesinin taahhüt kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

./../..
245 BAĞLI ORTAK.HS.
3.000.000
246 BAĞLI ORTAK.
SERMAYE TAAH.HS.
2.700.000
242 İŞTİRAKLER HS.
300.000

B)

./../..
246 BAĞLI ORTAK.HS.SERMAYE TAAH. HS.
2.700.000
245 BAĞLI ORTAK.HS.
2.700.000

C)

./../..
242 İŞTİRAKLER HS.
3.000.000
243 İŞTİRAKLERE SER.
HS.
3.000.000

D)

./../..
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
HS.
5.700.000
242 İŞTİRAKLER HS.
3.000.000
246 BAĞLI ORTAKSERMAYE TAAH. HS. 2.700.000

D)

./../..
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
18.000
659 DİĞER OLAĞAN GİDER
VE ZARARLAR HS.
12.000
(VEYA 770 GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ HS.
)
264 ÖZEL MALİYET.HS.

30.000
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A
60. Stoklarını sürekli envanter yöntemine göre
izleyen bir işletmenin dönem başı ticari mal
mevcudu 200.000 TL’dir. İşletme, dönem
içinde 55.000 TL tutarında ticari mal almış
olup alınan bu malların taşınması için de
5.000 TL’lik giderine katlanmıştır. Alınan
bu ticari malların bir kısmı %20 kârla
90.000 TL’ye satılmıştır. İşletme, almış olduğu ticari malların 3.000 TL’lik kısmını,
istenilen kalite koşullarına uygun olmaması
sebebiyle iade etmiştir. Yapmış olduğu erken ödeme sebebiyle de işletmeye 2.000 TL
tutarında iskonto yapılmıştır (KDV ihmal
edilecektir).

63. Aşağıdakilerden hangisi, kamu gelirinin
oluşması açısından şerefiye ile harcamalara katılma payı arasındaki temel farkı
doğru ifade etmektedir?
A) Şerefiye, meydana gelen değer
artışına göre katılma payı ise
öngörülen harcamayı finanse etmek
üzere alınır.
B) Şerefiye, kanunla çıkarılır ve
toplanır, harcamalara katılma payı
için belediye meclis kararı yeterlidir.
C) Şerefiye,
belediye
geliri,
harcamalara katılma payı merkezî
hükûmet geliridir.
D) Şerefiye,
bayındırlık
hizmeti
karşılığı, harcamalara katılma payı
ise eğitim ve sağlık gibi yarı
kamusal hizmetlerin karşılığıdır.

Buna göre, işletmenin dönem sonunda
Ticari Mallar hesabının kalanı kaç
TL’dir?
A)
B)
C)
D)

170.000
175.000
180.000
190.000

64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, verginin
gelir esnekliği ile ilgili olarak kullanılan
yanlış bir ifadedir?

MALİYE SORULARI
A) Verginin gelir esnekliği, vergi
gelirlerindeki artış yüzdesinin, millî
gelirin nominal artış yüzdesine
oranlanmasını ifade eder.
B) Esneklik birden büyükse vergideki
gelir artışı millî gelirdeki artıştan
daha hızlı olmuştur.
C) Katma Değer Vergisi, gelir esnekliği
en yüksek vergidir.
D) Veraset ve İntikal Vergisi, gelir
esnekliği en düşük vergidir.

61. Aşağıdakilerden hangisi, dışsallıklarla
ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Pozitif dışsallıklarda, piyasa üretimi
toplumsal faydayı maksimize eden
üretim miktarından daha azdır.
B) Marjinal sosyal(toplumsal) fayda,
marjinal özel(bireysel) faydaya eşitse
pozitif dışsallık var demektir.
C) Marjinal sosyal(toplumsal) maliyet ile
marjinal
özel(bireysel)
maliyet
birbirine eşitse dışsallık yok demektir.
D) Marjinal sosyal(toplumsal) maliyet,
marjinal özel(bireysel) maliyetten
büyükse negatif dışsallık var demektir.

65. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
göreli
artışını
doğru
tanımlamaktadır?
A) Kamu harcamalarındaki artışın sunulan hizmetlerin niteliğini de artırması.
B) Kamu harcamalarının nüfusa oranla
artması.
C) Kamu harcamalarının belirli bir dönemde hem parasal olarak hem de
içerik olarak artması.
D) Kamu harcamalarındaki artışın sunulan hizmetlerin birim maliyetlerini
artırması.

62. Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahâle nedenlerinden (piyasa başarısızlıklarından) biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

Erdemli mal ve hizmetler
Ters seçim
Bütçe açıkları
İçsel ekonomiler
12

A

A
66. Sübvansiyonla ilgili olarak
kilerden hangisi yanlıştır?

aşağıda-

71. Hazine garantileri kapsamında Bakanlık
tarafından ödenen tutarlar ile önceden
öngörülmesi
mümkün
bulunmayan
ödemeler için Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde oluşturulan
hesaba ne denir?

A) Transfer harcamasıdır.
B) Bazı mal ve hizmetlerin piyasa
bedelinin
altında
sunumunu
sağlayan mali yardımlardır.
C) Sübvansiyon advalorem ya da
spesifik olarak yapılabilir.
D) Sadece üreticiye yöneliktir.

A)
B)
C)
D)

67. Aşağıdakilerden hangisi, karşılığı olan
ancak toplam talep ve cari üretim
düzeyini etkilemeyen kamu harcamasını
ifade etmektedir?
A)
B)
C)
D)

72. Borç stokunun 500 milyar TL, devletin iç
borçlanma faiz oranının %18, enflasyon
oranının %15, büyüme oranının %2
olduğu bir ekonomide, faiz dışı fazla 3
milyar TL ise; borç stokundaki değişim
ne kadardır?

Sosyal transfer harcamaları
Sermaye teşkili transferler
Kalkınma carileri
Adi harcamalar

A)
B)
C)
D)

68. Harcamacı kuruluşlara, Bütçe Kanunu
ile tahsis edilen ödeneklerin kullanımı
aşağıdakilerden hangisinin vize etmesi
(serbest bırakma) ile mümkündür?
A)
B)
C)
D)

2 milyar TL azalır
2 milyar TL artar
3 milyar TL azalır
5 milyar TL artar

73. Nominal değeri 100 TL olan %10 faizli
devlet iç borçlanma senedinin, nominal
değeri 105 TL olan %5 faizli yeni bir
devlet
iç
borçlanma
senediyle
değiştirilmesi işlemine ne denir?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM Genel Kurulu Kararı

A) Başabaşın altında konversiyon
B) Başabaşın üstünde konversiyon
C) Fark ödemeyi gerektiren konversiyon
D) Tersine borç çevirmesi

69. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’na göre “genel bütçe”
gelir teklifini kim hazırlamaktadır?
A)
B)
C)
D)

Ariyere Borç Hesabı
Bütçe Emanet Hesabı
Risk Hesabı
Borç Servisi Hesabı

Cumhurbaşkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

70. İç denetim raporları ile bunlar üzerine
yapılan işlemler, üst yönetici tarafından
en geç kaç ay içinde İç Denetim
Koordinasyon Kuruluna gönderilir?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
5
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A

A
74. Bütçe denkliğinin oluşması (1 birim
kamu harcaması, 1 birim vergi ile
finanse ediliyor) halinde dâhi ekonomide
ortaya çıkan genişleme etkisinin temel
nedeni nedir?

77.
I. Vergi ziyanı
II. Özel usulsüzlük
III. Genel usulsüzlük
Pişmanlık müessesesi yukarıdaki vergi
cezalarından hangisi ya da hangilerini
ortadan kaldırmaz?

A) Artan kamu harcamalarının faizleri
düşürmesi sonucu artan yatırımların
ekonomideki genişletici etkisinin,
vergilerin daraltıcı etkisinden daha
büyük olması.
B) Kamu
harcamalarının
daraltıcı
çarpan
etkisinin,
vergilerin
genişletici çarpan etkisinden büyük
olması.
C) Kamu harcamalarının genişletici
çarpan etkisinin, vergilerin daraltıcı
çarpan etkisinden büyük olması.
D) Vergi gelirlerinin gecikmeli tahsil
edilmesi
nedeniyle
daraltıcı
etkisinin ekonomiye geç yansıması.

A)
B)
C)
D)

78. Tahsil zaman aşımına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir.
B) Zaman aşımını hem durduran hem de
kesen hâller ayrı ayrı düzenlenmiştir.
C) Zaman aşımı süresi beş yıldır, beşinci
yılın son günü sona erer.
D) Zaman aşımına uğramış vergi borcu
mükellef
tarafından
ödenmişse,
mükellefin yaptığı ödemenin iadesini
talep hakkı yoktur.

75. Aşağıdaki
kamu
harcamalarından
hangisinin otomatik stabilizatör özelliği
vardır?
A)
B)
C)
D)

Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I, II ve III

Sosyal transfer harcamaları
Altyapı yatırım harcamaları
KİT’lere sermaye transferi
İşsizlik ücreti ödemeleri

79. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç
değildir?
A) Zirai faaliyet yürüten adi komandit
ortaklığın komandite ortağının elde
ettiği gelir.
B) Serbest meslek faaliyeti yürüten adi
komandit
ortaklığın
komandite
ortağının elde ettiği gelir.
C) Zirai faaliyet yürüten paylı komandit
ortaklığın komandite ortağının elde
ettiği gelir.
D) Serbest meslek faaliyeti yürüten paylı
komandit
ortaklığın
komandite
ortağının elde ettiği gelir.

76. Dışa kapalı bir ekonomide “yatırım
talebi faiz esnekliğinin sonsuz olması
hâlinde” para ve maliye politikalarının
etkinliğine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Para ve maliye politikaları etkinsizdir.
B) Para politikası etkinsiz, maliye politikası etkindir.
C) Para politikası etkin, maliye politikası
etkinsizdir.
D) Para ve maliye politikaları etkindir.
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80. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer
Vergisi matrahına dâhildir?
A) Taşıma, yükleme ve
giderleri
B) İskontolar
C) Özel İletişim Vergisi
D) Hesaplanan KDV

boşaltma
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CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini erken 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 kurşun 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 alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi,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 (belirlenen
alanlarda 4 işlemli hesap makinesi hariç) 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 ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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