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Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS 
ve Kamu Kurum ve Banka sınavlarına hazırlıkları her ge-
çen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Kariyer meslek sı-
navlarına ve Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
hazırlanma konusun da mezunların yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları görülmekte, uzman kişi veya tecrübeleriyle 
kendini kanıtlamış yetkin kurumlar tarafından rehberlik ve 
destek alma ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir.

Başkent Kariyer, Kadrosu 2000 yılından bu yana uz-
man akademisyen ve öğretici kadrosu ile yüzlerce öğ-
rencinin istediği kariyer meslek sınavlarını kazandırmış, 
üstün başarılara imza atmıştır ve bu anlayışla da yoluna 
devam edecektir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
ve kamu kurumlarının yaptığı yazılı sınavlarının kapsamı 
ve zorluk derecesi düşünüldüğünde uzman öğretici kad-
ronun yetkin kişiler tarafından oluşması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.

Mevcut bu mülakat soruları, yıllardır kazandırdığımız 
birçok öğrenci tarafından mülakat aşamalarında kendile-
rine yöneltilen gerçek sorulardır.



MALİYE 
MÜLAKAT SORULARI



Maliye Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

1. Bir üretici veya tüketicinin yapmış olduğu üretim veya
tüketim faaliyetinden diğer üretici ve tüketicilerin olum-
lu veya olumsuz etkilenmesine ne denir?

Cevap: Dışsallık

2. Sadece kendi üyelerine hizmet üreten, finansmanını
kendi üyelerinden sağlayan ve merkezi idareye mali
açıdan bağlı olmayan kuruluşlar hangileridir?

Cevap: Parafiskal Kuruluşlar

3. Devletin amaçlarından olan tam istihdam ve fiyat istik-
rarının birlikte sağlanmasına ne denir?

Cevap: Makroekonomik İstikrar

4. Çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldığı paya
göre gelirin dağılımına ne denir?

Cevap: Birincil (Fonksiyonel) Gelir Dağılımı

5. Tüketimde rekabetin olmadığı ve fiyatlandırılamayan
mal ve hizmetler hangisidir?

Cevap: Tam Kamusal Mal ve Hizmetler



Maliye Mülakat Soruları

Başkent Kariyer

6. Devletin toplumda yaşam olanakları düşük kesimlere
sosyal devlet ilkesinin gereğince sunmuş olduğu mal
ve hizmetler hangisidir?

Cevap: Merit Mal ve Hizmetler

7. J. Buchanan tarafında ortaya atılmış ve sınırlı sayıda-
ki benzer zevklere sahip üyelere yönelik üretilen mal
ve hizmetlere ne ad verilir?

Cevap: Klüp Mal ve Hizmetler

8. Dışsal zarara yol açan faaliyetlerin vergilendirilmesi
fikrini savunan bilim adamı kimdir?

Cevap: A. Cecil Pigou

9. Rasyonel düşünen bir bürokratın toplumun çıkarları
yerine öncelikle kendi çıkarlarını düşünerek, kendi
bütçesini(faydasını) maksimize etmeyi amaçladığını
savunan bilim adamı kimdir?

Cevap: W. Niskanen

10. Merkezi idare kuruluşları içerisinde yer almayan ku-
rum hangisidir?

Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu
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11. Bütçe de safi yöntemden gayrisafi yönteme geçilmesi
kamu harcamalarını nasıl etkiler?

Cevap: Kamu harcamalarını görünüşte artırır.

12. Wagner’e göre kamu hizmetlerine olan talebin gelir
esnekliği kaçtır?

Cevap: (∆G / G) / (∆Y/Y) > 1’dir.

13. Kamu harcamalarının milli gelire oranının % 25’i geç-
memesi gerektiğini söyleyen bilim adamı kimdir?

Cevap: Colin Clark

14. Özel sektöre ait bir gayrimenkulun kamu kesimi tara-
fından kamulaştırılması için yapılan harcama hangisi-
dir?

Cevap: Sermaye Teşkili İçin Yapılan Transfer Harca-
ması

15. Emekli maaşları hangi harcama kapsamında değer-
lendirilir?

Cevap: Transfer Harcaması

16. Faydası genellikle uzun dönemli olan ve beşeri ser-
maye yatırımı niteliğindeki cari harcamalar hangisidir?

Cevap: Kalkınma Carisi
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17. Kalkınma carisi olan harcamalar hangisidir?

Cevap: Eğitim ve Sağlık Harcamaları

18. Harcamayı yapan kamu idaresine göre yapılan kamu
harcama tasnifi hangisidir?

Cevap: Kurumsal (İdari) Sınıflama

19. Reel harcamalar ile transfer harcamaları arasındaki
temel fark nedir?

Cevap: Karşılığının olup olmaması

20. Memur maaşları ne tür harcamadır?

Cevap: Cari Harcama

21. İşsizlik maaşları hangi harcamalar içerisinde değer-
lendirilir?

Cevap: Transfer Harcaması

22. Faydası kısa süreli olan, kamu hizmetlerinde süreklili-
ği sağlamak amacıyla yapılan ve tüketim malı alımına
yönelik harcamalar hangisidir?

Cevap: Cari Harcama
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23. Sunulacak hizmetler ile tahsil edilecek gelirlerin mer-
kezi idare ile yerel yönetim kuruluşları arasında payla-
şımına ne denir?

Cevap: Mali Tevzin

24. Devletin kamu hizmetlerini karşılamak veya ekonomi-
ye müdahale etmek üzere, gerçek ve tüzel kişilerden
cebri, nihai ve karşılıksız olarak aldığı parasal yüküm-
lülüklere ne denir?

Cevap: Vergi

25. Egemenlik gücüne dayanmayan kamu geliri hangisi-
dir?

Cevap: Mamelek geliri

26. Vergilendirme sürecinde idarenin ve mükellefin kat-
landığı maliyetlere ne denir?

Cevap: Vergi Maliyeti

27. Verginin üzerinden hesaplandığı iktisadi değer veya
fiziki unsurlara ne denir?

Cevap: Verginin Matrahı
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28. Beyanname zamanında verilmemişse hangi tarhiyat
yapılır?

Cevap: Resen Tarhiyat

29. Bir gayrimenkul veya menkul kıymetin getirisi üzerine
konulan vergi dolayısıyla gayrimenkulun veya menkul
kıymetin sermaye değerindeki azalmaya ne denir?

Cevap: Verginin Amortismanı

30. Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten
sonra, bu vergiyle ilgili olarak meydana çıkan ve def-
ter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanıla-
rak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı
üzerinden alınacak verginin tarh edilmesine ne denir?

Cevap: İkmalen Tarhiyat

31. Artan oranlı tarifeli vergiler hangileridir?

Cevap: GelirVergisi - Veraset ve İtikal Vergisi

32. Tamamen spesifik matrahlı vergi hangisidir?

Cevap: Motorlu Taşıtlar Vergisi

33. Marjinal vergi oranının ortalama vergi oranına eşit ol-
duğu tarife hangisidir?

Cevap: Tek Oranlı Tarife
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34. Mükelleflerin ödedikleri vergiyi piyasa koşullarından
yararlanarak bir başkasına aktarma işlemine ne de-
nir?

Cevap: Verginin Yansıması

35. Üretim faktörlerinden emek ve sermayenin birbirinden
bağımsız, ayrı vergilendirilmesine ne denir?

Cevap: Ayırma İlkesi

36. En büyük matrah diliminden en küçük matrah diliminin
çıkarılmasıyla bulunan fark nedir?

Cevap: Uzunluk Farkı

37. Spekülatif sermaye akımlarının ülkelere giriş veya çı-
kışını önlemek amacıyla döviz üzerinden düşük oranlı
alınması önerilen vergiye ne denir?

Cevap: Tobin Vergisi

38. Farklı vergi konularına farklı oranların uygulanmasın-
dan dolayı vergi tabi işlemlerden kazanç elde etmeye ne
denir?

Cevap: Vergi Arbitrajı
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39. Mükelleflerin ödedikleri vergiler dolayısıyla satın alma
güçlerindeki azalmayı telafi edebilmek için daha fazla
çalışmalarına ne denir?

Cevap: Verginin Gelir Etkisi

40. Enflasyondan dolayı devletin tahsil ettiği vergilerin
reel değerinin azalmasına denir?

Cevap: Olivera-Tanzi Etkisi

41. Vergilerin tahsilinde karşılaşılabilecek güçlükleri or-
tadan kaldırmak amacıyla, verginin mal ve hizmetin
fiyatına eklenerek verginin tahsil edilmesine ne denir?

Cevap: Mali Anestezi

42. Gelir esnekliği en yüksek vergi hangisidir?

Cevap: Gelir Vergisi

43. Kamu harcamalarının yapılması ve bunları karşılaya-
cak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar ver-
me yetkisine ne ad verilir?

Cevap: Bütçe Hakkı
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44. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kulla-
nılmasında denetimin sağlanması ve bunu sağlamak
üzere kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesine ne
denir?

Cevap: Mali Saydamlık

45. Bütçede belli bir gelirin belli bir gidere önceden tahsis
edilmemesi gerektiğini ifade eden ilke hangisidir?

Cevap: Ademi Tahsis

46. Devletin yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi ba-
kımından gerçekleştirdiği hizmetler ile, bunların birim
maliyetinin önem kazandığı bütçe sistemi hangisidir?

Cevap: Performans Bütçe Sistemi

47. Genel yönetim kuruluşları içerisinde yer almayan han-
gisidir?

Cevap: Kamu İktisadi Teşebbüsleri

48. Genel bütçeli idarelerin gelir tekliflerinin hazırlanma-
sında yetkili birim neresidir?

Cevap: Gelir Politikası Genel Müdürlüğü

49. Orta vadeli programı hangi kurum hazırlar?

Cevap: Kalkınma Bakanlığı
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50. Orta vadeli mali plan hangi tarihe kadar onaylanır?

Cevap: Eylül ayının on beşine kadar

51. Kurumlar hazırladıkları yatırım tekliflerini hangi tarihe
kadar nereye yollar?

Cevap: Eylül sonuna kadar- Kalkınma Bakanlığı

52. Merkezi idare kuruluşlarının bütçe hazırlık çalışmala-
rının başlangıcı hangi tarihtir?

Cevap: Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar

53. Bütçe kanun tasarısı TBMM’de toplam kaç gün görüşü-
lür?

Cevap: 75 Gün

54. Bütçe kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda
kaç gün görüşülür?

Cevap: 55 Gün

55. Plan ve Bütçe Komisyonu kaç üyeden oluşur?

Cevap: 40 üye, en az 25’i iktidar partisine mensuptur.
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56. Bütçe kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kaç gün
görüşülür?

Cevap: 20 gün

57. Kesin hesap kanun tasarısını kim hazırlar?

Cevap: Maliye Bakanlığı

58. Kesin hesap kanun tasarısı TBMM’ye ne zaman yolla-
nır?

Cevap: İzleyen mali yılın Haziran ayının sonuna ka-
dar

59. Genel uygunluk bildirimini kim hazırlar?

Cevap: Sayıştay

60. Yedenek ödenek miktarı ne kadardır ve hangi kurum
bütçesine konulur?

Cevap: Genel bütçenin %2’si-Maliye Bakanlığı

61. Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon
Kurulu kaç üyeden oluşur ve kaç yıllığına seçilirler?

Cevap: 7 üyeden oluşur ve 5 yıllığına seçilirler
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62. Uzun vadeli borçlanmanın yapıldığı piyasalar hangisi-
dir?

Cevap: Sermaye Piyasaları

63. Devletin borçlanabilmesinin başlıca yasal dayanağı
nedir?

Cevap: Bütçe kanunlarının üçüncü maddesine göre;
gelir-gider arasındaki farkın net borçlanma hasılatı ile
karşılanacağı belirtilmiştir.

64. Borçlanmaya geniş katılımın amaçlandığı veya enf-
lasyonist baskıların olduğu dönemlerde toplam talebin
kısılması ve ihalelerde oluşan yüksek faizin dengelen-
mesi amacıyla uygulanan borçlanma yöntemi hangisi-
dir?

Cevap: Devlet tahvillerinin doğrudan halka arz edil-
mesi

65. Finansal piyasaların derinliğinin ve likiditesinin artırıl-
ması ve borçlanma maliyetini azaltmak amacıyla bir
grup uzmanlaşmış finans kurumlarının kendilerine ta-
nınan imtiyazlar karşılığında bazı yükümlülükler yük-
lenmesi esasına dayanan sistem hangisidir?

Cevap: Piyasa Yapıcılığı Sistemi
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66. Enflasyonist baskıları önlemek amacıyla vadesi gelen
bir borcun vadesinin uzatılmasına ne denir?

Cevap: Konsolidasyon (Tahkim)

67. Yüksek faizli bir tahvilin düşük faizli bir tahville değişti-
rilmesine ne denir?

Cevap: Konversiyon

68. Devletin para basıp açık piyasa işlemi yoluyla piyasa-
daki borç senetlerinin tamamını satın alarak borcunu
bir defada sona erdirmesine ne denir?

Cevap: Monetizasyon

69. Bir ekonomideki borçların sürdürülebilirliğini belirleyen
üç temel unsur nelerdir?

Cevap: Reel faiz oranı, ekonominin reel büyüme ora-
nı ve birincil fazla

70. Faiz hariç merkezi idare harcamaları ile gelirleri ara-
sındaki fark nedir?

Cevap: Birincil denge

71. Ücret ve fiyatların oluşumuna Devletin doğrudan mü-
dahalesine ne denir?

Cevap: Gelirler Politikası
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72. Ekonominin kendi iç yapısında var olan ve konjonk-
türel dalgalanmaların dengeye gelmesinde otomatik
olarak rol oynayan unsurların ortak adı nedir?

Cevap: Otomatik Stabilizatörler

73. Toplum refahını artırmanın yolunun en düşük refah
sahibi kişinin refahını artırmakla mümkün olacağını
savunan yaklaşım hangisidir?

Cevap: Rawls Yaklaşımı

74. İhtiyari maliye politikası yöntemi ile otomatik istikrar
sağlayıcı maliye politikası uygulamalarının eksiklik-
lerini gidermek amacıyla yasama ile yürütmenin yetki
paylaşımı yaptığı maliye politikası yöntemi hangisidir?

Cevap: Formül Esnekliği Yöntemi

75. Temelinde klasiklerin ve monetaristlerin düşünceleri-
nin etkili olduğu, enflasyon ve ödemeler dengesi prob-
lemlerinin çözümü için sıkı para politikalarının uygu-
lanmasını öngören iktisat politikası hangisidir?

Cevap: Ortodoks Politikalar
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76. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine
zarar veren işsizlik, enflasyon, ödemeler bilançosu
dengesizlikleri ve döviz kuru dengesizlikleri gibi para-
metrelerdeki bozulmaların giderilmesine yönelik uygu-
lanması önerilen politikalar hangileridir?

Cevap: Yapısal Uyum Politikası

77. Bütçe dengesi, devlet borçları, kamu harcamaları ve
vergiler gibi maliye politikasına ilişkin göstergeler üze-
rine konulan sınırlama ve düzenlemelere ne denir?

Cevap: Mali Kural

78. Otomatik stabilizatörler nelerdir?

Cevap: Vergi hasılatında meydana gelen değişmeler

İşsizlik sigortası kesintileri ve işsizlik maaşları

Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık ve fazlaları

Tarım ürünleri alımları ve çiftçilere yönelik yardımlar

Kurum ve aile tasarrufları

Üretim stokunda meydana gelen artış ve azalışlar

79. Stagflasyonu önlemede toplam talep politikasının tek
başına yeterli olmadığını onun yerine gelirler politikası
ile de desteklenmesi gerektiğini savunan iktisadi gö-
rüş hangisidir?

Cevap: Post Keynesyenler
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80. Enflasyon ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi gös-
teren eğri hangisidir?

Cevap: Phillips Eğrisi

81. Mükelleflerin vergi kaçırmak amacıyla özel hukuk hü-
kümlerini kullanarak yaptıkları sözleşmelere ne denir?

Cevap: Peçeleme Sözleşmesi

82. Beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğrulu-
ğunu araştırmak amacıyla mükellefin defter ve kayıtla-
rı, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinleme-
sine araştırma işlemine ne denir?

Cevap: Vergi İncelemesi

83. Uygulamada geçerli olan gecikme zammı oranı kaç-
tır?

Cevap: Aylık % 1.40

84. Tahakkuk zamanaşımının başlangıcı ile ilgili genel ku-
ral nedir?

Cevap: Vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen
yılın başından başlayarak beş yıldır.
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85. Vergi Hukukuna göre Terkin yapılabilmesi için şart ne-
dir?

Cevap: Toplam varlığın en az üçte biri doğal afetler
nedeniyle kaybedilmiş olmalıdır.

86. Pişmanlık ve Islah müessesesinden kimler yararlana-
maz?

Cevap: Emlak Vergisi

87. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerden
dolayı kesilen cezalarda indirim miktarı ne kadardır?

Cevap: Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı,
sonraki kesilenlerde üçte biri indirilir. Usulsüzlük veya
özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, indirilir.

88. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş
olması hangi suçlar kapsamında değerlendirilir?

Cevap: Birinci Derece Usulsüzlük

89. Kaçakçılık fiillerinden sahte belge düzenlemek veya
kullanmanın cezası ne kadardır?

Cevap: 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
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90. Mükelleflerin vergi mahkemelerinin tek hakimle ver-
dikleri nihai kararlarına karşı üst mahkemede başvu-
racakları yer neresidir?

Cevap: Bölge İdare Mahkemesi

91. Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın ka-
zancı ne tür kazançtır?

Cevap: Ticari Kazanç

92. Tam mükellef gerçek kişilerin vergilendirilme esasları
nasıldır?

Cevap: Hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki ka-
zançlarının tamamı üzerinden vergilendirilir.

93. Serbest meslek faaliyetinin unsurları nelerdir?

Cevap: Sermayeden ziyade kişisel çalışmanın olması

İlmi veya mesleki bilgiye dayanması

Ticari mahiyette olmaması

İşverene tabi olmamak

Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına ya-
pılması

94. Telif hakkının sahibi veya mirasçılarının dışındaki kişi-
lerce satılmasından elde edilen kazanç nedir?

Cevap: Değer Artış Kazancı
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95. Emsal kira bedeli gayrimenkullerde kaçtır?

Cevap: Emsal kira bedeli gayrimenkullerde vergi de-
ğerinin %5’inden aşağı olamaz.

96. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri
işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar
nedir?

Cevap: Arızi Kazanç

97. Gelir Vergisinde geçici vergiyi kimler öder?

Cevap: Geçici vergiyi;Ticari kazanç sahipleri (basit
usul hariç) ile Serbest meslek erbabı (noterler hariç)
ödemektedir.

98. Katma Değer Vergisi ne zamana kadar beyan edilip
ne zamana kadar ödenir?

Cevap: KDV, izleyen ayın 24’üne kadar beyan edilip,
26’sına kadar ödenir.

99. Kurumların ilişkili kişilerle emsaline uygunluk ilkesine
aykırı olarak tespit ettikleri fiyat üzerinden mal veya
hizmet alım satımında bulunmalarına ne denir?

Cevap: Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç da-
ğıtımı
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100. Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki bir meske-
nin emlak vergisi oranı kaçtır?

Cevap: Büyükşehir sınırları içerisinde meskenlerde
binde iki




