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KAMU İÇ DENETÇİ 

SERTİFİKA SINAVI 

 

SORU KİTAPÇIĞI 
 

      
 

ADI    : ……………………………………………. 

SOYADI   : ……………………………………………. 

T. C. KİMLİK NO  : ……………………………………………. 

İMZA    : ……………………………………………. 

 

GENEL AÇIKLAMA 

 

1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak 

imzalayınız. 

2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 

3. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 

4. Toplam süre 150 dakikadır. 

5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 

6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır ve yanlış cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği 

işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

 

 

Ankara, 13 Şubat 2016  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İLETİŞİM BECERİLERİ 

 

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine göre halka açık şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye 

bulundurma ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur? 

a) Şirketlerin yönetim kurullarında en az 2 kadın üye bulundurulması zorunludur. 

b) Şirketler kadın üye için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef 

zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. 

c) Şirketler yönetim kurullarında kadın üye bulundurmak için genel kurullarında karar 

alırlar. 

d) Şirketler yönetim kurullarında % 25 oranında kadın üye bulundurmak zorundadır. 

e) Şirketler yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulundurmak zorundadır. 

 

 

 

2- Verilen şekilde, I, II, III ve IV rakamı ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir.  

 

 I              II                                  III                        IV 

a) Risk iştahı                  Doğal risk                 Artık risk                    Riske cevap verme 

b) Doğal risk                  Risk iştahı                 Riske cevap verme     Artık risk 

c) Riske cevap verme    Artık risk                    Risk iştahı                  Doğal risk 

d) Doğal risk                 Riske cevap verme     Risk iştahı                  Artık risk 

e) Risk iştahı                 Riske cevap verme     Doğal risk                  Artık risk 

 

 



4 
 

3- Kurumsal risk yönetimi kapsamında iç denetimin sınırını teminat altına almayı 

amaçlayan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Risk yönetimi sorumluluğunun kurum yönetiminde kaldığı açıkça belirtilmelidir. 

b) İç denetçinin sorumluluk ve görevleri iç denetim yönergesinde açıkça ifade edilmelidir. 

c) İç denetim birimi, herhangi bir riski kurum yönetimi adına yönetmemelidir. 

d) İç denetim birimi, risk yönetimi ile ilgili karar alma sürecinde kurum yönetimine 

tavsiyelerde bulunarak destek olmalıdır. 

e) Güvence faaliyetleri haricindeki herhangi bir görevin iç denetim faaliyeti kapsamı 

dışında olduğu üst yönetime hatırlatılmalıdır. 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi COSO’nun uyum amaçları ile ilgilidir? 

 

a) Kayıplara karşı varlıkların korunması 

b) Paydaşlara yönelik iç ve dış finansal olan ve olmayan raporlar 

c) Kurum faaliyetlerinde ilgili mevzuata bağlı kalınması 

d) Kurumun faaliyetlerinin verimliliği 

e) Kurum kaynaklarının etkili ve etkin kullanımı 

 

 

 

5-Aşağıdaki durumlardan hangisi kontrol ortamına ilişkindir?  

 

a) Bilginin yerinde ve zamanında akışını sağlamak üzere gerekli teknolojilerin kullanılması 

b) Kurum tarafından etik değerlerin belirlenmesi ve çalışanlara duyurulması 

c) Kurumu ilgilendiren değişikliklerin izlenmesi, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması 

d) İç kontrol eksikliklerinin tespit edilip gerekli yerlere iletilmesi 

e) Bilginin kurum dışına iletilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması 

 

 

 
6- Hangisi Kontrol Öz Değerlendirme Metodolojisinden elde edilebilecek sonuçlardan 

değildir? 

 

a) İnformel kontrollerin kolaylıkla tespit edilmesi 

b) İç denetçilerin risk ve kontrol süreçleri konusunda bilgi sahibi olması 

c) Riskler ve Kontroller konusunda personelin eğitilmesi 

d) Yöneticilerin risk ve kontrol sorumluluğunu iç denetçilere aktarmaları 

e) Çalışanların kontrol süreçlerini daha çok sahiplenmeleri 
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7- Aşağıdakilerden hangisi Kontrol Öz Değerlendirme yöntemlerinden biri olan 

Kolaylaştırılmış Ekip Çalıştayına ilişkin yanlış bir ifadedir? 

 

a) Risklerin tespit edilmesine yardımcı olan bir Kontrol Öz Değerlendirme tekniğidir. 

b) Nihai amacı, iç denetim faaliyetlerinin planlanması için temel verileri sağlamaktır. 

c) İş birimleri ya da fonksiyonlardan her seviyeden temsilcinin katılımı ile bilgi toplanması 

sağlanır. 

d) Riskler, kontrol süreçleri ve bu süreçlerin izlenmesi konusunda yönetime bilgi sağlar. 

e) Çalıştay sonucunda bir rapor oluşturulur. 

 

 

 

 

8- Klasik Kamu Yönetimi yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin kontrol 

fonksiyonunun özelliklerinden biridir? 

 

a) Sistem odaklıdır, sisteme güvence verir. 

b) Daha çok idarenin sorumluluğunda yürütülür.  

c) Çıktı odaklıdır. 

d) Sonuç odaklıdır. 

e) Girdi odaklıdır. 

 

 

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının temel özelliklerinden biri 

değildir? 

 

a) Yönetim sorumluluğu ve hesap verebilirlik 

b) Performans odaklı yönetim 

c) Eşit ücrete dayalı personel rejimi 

d) Katılımcılık ve saydamlık 

e) Faaliyetlerde ekonomiklik, verimlilik ve etkililik  

 

 

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Rehberinde belirtilen risk yönetimindeki 

kritik başarı faktörlerinden biri değildir? 

 

a) Üst yönetimin sahiplenmesi ve risk yönetimi stratejisini oluşturması 

b) Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması 

c) Risk yönetiminin diğer süreçlerle bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi 

d) Risk yönetiminde mahremiyet ve gizliliğin sağlanması 

e) Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi ve raporlanması 
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11- Öngörülen bir riske yönelik kontrol faaliyetleri arasında, risk gerçekleştiğinde ortaya çıkan 

sonuçların analiz edilmesi ve raporlanması öngörülmüştür. 

 

Kamu İç Kontrol Rehberine göre, öngörülen bu kontrol faaliyetinin türü aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) Önleyici kontrol 

b) Tespit edici kontrol 

c) Yönlendirici kontrol 

d) Düzeltici kontrol 

e) Bildirici kontrol 

 

 

 

 

12- Aşağıdaki seçeneklerde yer alan uygulamalardan hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 

çerçevesinde uygulamaya konulan reform başlıkları altında sayılmaz? 

  

a) Stratejik Planlama 

b) Bütçe Gerekçesi 

c) Borçlanma Limiti 

d) Orta Vadeli Program  

e) Performans Programı 

 

 

13- İdarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık 

performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu 

bilgilendirmekten sorumlu olan aktör kimdir?  

 

a) Bakan 

b) Harcama yetkilisi 

c) Üst yönetici 

d) Gerçekleştirme görevlisi 

e) Müsteşar 

 

 

14- Kamusal karar alma sürecinde reformlarla değişen modern kamu mali yönetim ilkeleri 

arasında aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi yer almaz? 

 

a) Hesap verme sorumluluğunun sağlanması  

b) Toplumsal talep ve ihtiyaçların belirleyiciliğinde kaynakların stratejik önceliklere 

göre tahsisi 

c) Makro mali disiplinin güçlendirilmesi  

d) Kamusal müdahale alanlarını belirleyen programların gerçekleştirilmesinde 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı  

e) Bütçe ödeneklerinin önceki yıl gerçekleşmeleri dikkate alınarak tahsisi 
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15- Planlanmış, devam eden ya da tamamlanmış bir müdahalenin uygunluğu, etkililiği, 

etkinliği, etkisi ve sürdürülebilirliğine bakılması süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 

ifade edilir? 

 

a) Değerlendirme 

b) Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi 

c) İzleme 

d) Mantıksal çerçeve 

e) Proje döngüsü 

 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevlerinden biri değildir? 

 

a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde denetleme. 

b)  Denetim sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi 

ve raporlar sunma. 

c) Denetim sonunda denetçiler tarafından denetlenen kamu görevlileri hakkında 

soruşturma yapma. 

d) Sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme 

bağlama. 

e)  Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunma. 

 

 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın denetim kapsamındaki kurumlar arasında 

sayılmaz? 

 

a) Sosyal Güvenlik Kurumu 

b) Vakıflar 

c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

d) Mahalli İdareler 

e) Döner Sermayeler 

 

 

 

18- Düzenlilik denetimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Düzenlilik denetimi mali denetim ve uygunluk denetimini içerir. 

b) Düzenlilik denetiminde hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olup olmadığının tespitine yer verilir. 

c) Düzenlilik denetimi sonucunda mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğu 

hakkında görüş bildirilir. 

d) Düzenlilik denetiminde mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi yapılır. 

e) Düzenlilik denetiminde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet 

sonuçlarının ölçülmesine yer verilir. 
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19- İletişimde “çok yönlülük (esneklik gösterme)” ne demektir? 

 

a) İletişim halindeyken farklı ve zor kişilik karakterleri sergilemektir. 

b) Başkalarıyla etkileşim halindeyken gerilimi ve stresi düşük tutmak için davranışlarımızı 

çevreye, kişiye ve duruma uygun şekilde ayarlayarak kontrol altında tutmaktır. 

c) Farklı hobilere sahip olmak ve onları yaşatmaktır. 

d) Kendi duygu ve düşüncelerinde ısrarcı olmak, onlara sahip çıkmaktır. 

e) İletişimde gürültüleri dikkate almamaktır. 

 

 

 

20- Sunum korkusunun nedenleri aşağıdakilerin hangisi değildir? 

 

a) Mahremiyetini kaybetme korkusu 

b) Mükemmeliyetçilik  

c) Sunumun tipi 

d) Hazırlıksız olmak 

e) Tecrübe eksikliği veya geçmişte yaşanmış bir travma 

 

 

 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi denetimde mülakat yapmanın amacı değildir? 

 

a) Denetlenen birimi, içsel riskleri de dâhil iyice öğrenmek ve kavramak 

b) Denetlenen birimin süreçleri, bilgi kaynakları, yönetim kaygıları, vb. hakkında bilgi 

toplamak 

c) Tespit edilen sorunların nedenlerini saptamak ya da bu nedenler hakkındaki duyumları 

doğrulamak 

d) Denetlenen kişinin sosyal tarzını tespit etmek 

e) Elde edilen bilgi veya verileri başka kaynaklardan doğrulamak 

 

 

 

 

22- Hangi soru tipini mülakat esnasında kullanmamaya özen göstermeliyiz? 

 

a) Açık uçlu sorular 

b) Kapalı uçlu sorular 

c) Yönlendiren sorular 

d) Takip sorular 

e) Açık uçlu ve takip sorular 

 

 

 



9 
 

 

23- Etkin ve etkili bir müzakerenin olmazsa olmazları aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Problemi insanlardan ayırmak, tarafların çıkar ve konumlarını tespit etmek, çıkış 

seçeneklerini ve çözüm seçenekleri belirlemek 

b) Tarafların çıkar ve konumlarını tespit etmek 

c) Çıkış seçenekleri yerine çözüm seçeneklerine odaklanmak 

d) Çıkış seçeneklerini tarafların konum ve çıkarlardan önce tespit etmek  

e) Problemleri insanlardan ayırmak ve çözüm seçeneklerini belirlemek 

 

 

24- Aşağıdaki hangi tanım Müzakerede “Çıkış Seçeneği” için doğrudur? 

 

a) Çıkış seçeneğinizi kuvvetlendirerek müzakeredeki gücümüzü artırabiliriz. 

b) Müzakerede çıkış seçeneği ile çözüm seçeneği aynı anlama gelir. 

c) Problemleri insanlardan ayırmak çıkış seçeneğine hizmet eder. 

d) Çıkış seçenekleri müzakeredeki sonuç kararlardır. 

e) Müzakerenin olmazsa olması çıkış seçeneklerini belirlemektir. 

 

 

25- İletişimde “öz denetim” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Kendi davranışlarımızın stresten nasıl etkilendiğini anlamamıza yardımcı olur.   

b) Stres altında kendi davranışlarımızı kontrol altında tutmamıza yardımcı olur.  

c) Öz denetim sadece kendi davranışlarımıza odaklanmak ve onları kontrol altında 

tutmaktır.  

d) Başkalarının stres altında olduğunu fark etmemizi sağlar.  

e) Başkaları ile ilişki kurabilmek için kendi davranışlarımızı koşullara uygun olarak 

ayarlamamıza yardımcı olur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 

 

 

1- Aşağıda yer alan konu başlıklarından hangisi performans standartlarında yer alır? 

 

a) Bağımsızlık ve Objektiflik 

b) Kalite Güvence ve Geliştirme Programı  

c) Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

d) Sürekli Mesleki Gelişim  

e) İşin Niteliği 

 

 
 

2- Aşağıdakilerden hangisi iç denetim türleri arasında yer almaz? 

 

a) Operasyon Denetimi 

b) Hile ve Suiistimal Denetimi 

c) Finansal Denetim 

d) Bilgi Sistemleri Denetimi 

e) Uygunluk Denetimi 

 

 

 

3- İç denetçinin eleştirel düşünme, sorunları tanımlama, analiz etme, kanıtları 

değerlendirme ve sonuca ulaşma hususlarını tanımlayan yetkinliği aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 

a) İletişim 

b) Muhakeme 

c) Yönetişim 

d) Objektiflik 

e) Gizlilik 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin sahip olması gereken teknik becerilerden birisi 

değildir? 

 

a) İşi Anlayabilme 

b) Kontrol Tiplerini Tanımlayabilme 

c) Objektiflik 

d) Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Kullanımı 

e) Adli Beceri/Dolandırıcılık Farkındalığı 
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5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları çerçevesinde 

“Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık” kuralı kapsamında değildir? 

 

a) İç denetçiler raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar.  

b) İç denetçiler değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek 

herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. 

c) İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi riskleri ve 

kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip olmak 

zorundadır.  

d) İç denetçiler denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya 

zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmez. 

e) İç denetçiler bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin 

raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar. 

 

 

 

6- Aşağıda sayılan hususlardan hangisi “Çıkar Çatışması” kapsamında iç denetçilerin 

kaçınması gereken ilişkilerden değildir? 

a) Denetlenen birimin yöneticileri ve personeliyle yolsuzluk riski içeren ilişkiler içine girmek. 

b) Denetlenen birimin yöneticileri ve personeliyle, bağımsız davranmasını tehdit eden, 

etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkiler kurmak. 

c) Bağımsızlık ve tarafsızlığını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan menfaat temini. 

d) Denetim veya danışmanlık hizmeti sonucu varılan kanaatlere ve görev sonuçlarına 

dayanak teşkil eden bilgileri kayıtlı hale getirmemek. 

e) Yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda uygulamalarda 

bulunmak. 

 

 

 

7- Kamu İç Denetim Rehberine göre denetim evreninin sağlıklı bir şekilde 

tanımlanabilmesi için gerekli ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Yapısal risk faktörlerinin belirlenmesi 

b) Faaliyet, süreç veya projelerin hangi detayda denetim evrenine dâhil edileceğinin 

kararlaştırılması 

c) Kurum organizasyon yapısının ve her bir birimin yürüttüğü faaliyet, süreç ve proje 

envanterinin ortaya konulması 

d) Denetim alanlarının belirlenmesi 

e) Denetim stratejisinin belirlenmesi 
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8- Denetim alanları oluşturulurken faaliyetlerin yönetilebilir, maliyet etkin ve anlamlı 

sonuçlar üretebilecek şekilde gruplanması beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu 

gruplamanın olması gerekenden büyük veya küçük olarak belirlenmesinin sebep olacağı 

olumsuzluklara ilişkin hatalı bir ifadedir? 

 

a) Bir plan döneminde yüksek ve orta riskli alanların kapsanamaması 

b) İdarenin iç kontrol süreçlerinin etkililiği ve yeterliliğine ilişkin anlamlı sonuçlar 

üretilememesi 

c) Uzayan raporlama süreleri veya anlamlı olmayan denetim sonuçları nedeniyle 

raporlamanın etkin olmaması 

d) İç denetçilerin mesleki gelişimine olumsuz katkı yapması 

e) İç Denetim Biriminin kaynak ihtiyaçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenememesi 

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık hizmetleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

a) Çoğunlukla istişari mahiyette bir yaklaşım izler. 

b) Genellikle danışmanlığı talep eden ve danışmanlık veren olarak sınıflandırılabilecek iki 

tarafı vardır. 

c) Kuruma değer katma ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yardım etme amacı 

güder.  

d) İç denetim biriminin belirlediği kapsam ve amaçlara göre yerine getirilir ve raporlanır. 

e) Danışmanlık verilen yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin 

sonuçları izlenir. 

 

 

10- Denetim ekibinin ön araştırmalar sonrasında denetlenen alan ile ilgili yeterli düzeyde 

bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birim yöneticisi/yöneticileriyle yapacağı açılış 

toplantısında aşağıdaki hangi konu/konuların ele alınması beklenmez?  

 

I. Denetimin tahmini süresi 

II. Birimin denetimden beklentileri 

III. Denetim sırasında kullanılacak kriterlerin paylaşılması ve mutabakat sağlanması 

IV. Bulguların açıklanması 

V. Denetimin sağlayacağı faydalar 

 

a) Yalnızca III 

b) Yalnızca IV 

c) III ve IV 

d) IV ve V 

e) III ve V 
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11- Denetim testlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  

 

I. Denetim testleri saha çalışması sırasında uygulanır. 

II. Denetim testleri, denetim gözetim sorumlusu ve iç denetim birim başkanı tarafından 

denetim çalışmasının kalitesinin kontrol edilebilmesi ve saha çalışmasının etkinliğinin 

artırılabilmesi için ön çalışma sırasında planlanmalıdır. 

III. Testlerin planlandığı çalışma kâğıdında, yalnızca testin tanımı ve yöntemine ilişkin 

bilgiye yer verilmesi yeterlidir. 

 

a) Yalnız I 

b) I ve II 

c) I ve III 

d) II ve III 

e) Yalnız III 

 

 

 

12- Bulgunun unsurlarına ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? 

 

a) Sahne ve salonların sanatsal içerikli olmayan etkinliklere tahsis edilmesi veya sahne ve 

salonların tahsis amaçları dışında kullanılması, kaynakların verimsiz kullanılmasına bu 

suretle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesine, itibar sorunlarına yol açabilecektir 

- Riskler ve Etkileri 

 

b) Denetim testlerinin gerçekleştirildiği altı lokasyondan dördünde tahsis taleplerini 

değerlendirmek üzere görevlendirilen personelin uzman personel olmadığı anlaşılmıştır 

- Mevcut Durum 

 

c) Talep edilen etkinliğin sanatsal içerikli olup olmadığı görevlendirilen uzman tarafından 

değerlendirilir ve bağlı olduğu üst amir tarafından onaylanır şeklindeki Yönerge hükmü – 

Kriter 

 

d) İl müdürlüklerindeki uzman personel sayısının yetersizliği – Neden 

 

e) Sahne ve salon tahsis başvuruları ile ilgili değerlendirme görevinin uzman personele 

verilmesini, uzman personelin bulunmadığı illerde ise görev konusunda eğitim almış 

diğer personelin görevlendirilmesini sağlamak üzere il müdürlüklerine yazılı talimat 

verilecektir - Öneri 
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13- Bulgunun unsurları ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi veya 

hangileri yanlıştır? 

 

I. Kurum içi genelgeler bir bulgunun “kriter” unsuru olabilir. 

II. “Mevcut durum” bölümünde yapılan testler sonucunda ortaya çıkan somut gözlem ya 

da duruma yer verilir.  

III. Mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farklılığın kaynağına “riskler ve 

etkileri” başlığı altında yer verilir. 

IV. Doğru önerilerin ortaya konabilmesi ve gerçek nedenin anlaşılması için yapılan 

analiz “boşluk analizi” olarak nitelendirir. 

 

a) Yalnız II 

b) II ve IV 

c) I ve III 

d) III ve IV 

e) Yalnız III 
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14- Bir iç denetçi yürütmekte olduğu bir denetim kapsamında kullanım fazlası taşınır malların 

muhafaza edildiği depoda hırsızlık riskine karşı alınan mevcut tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve 

kontrollerin çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla taşınır mal sorumlusu ile görüşme yapmış 

ve yapılan görüşmede aşağıdaki bilgiler iç denetçiye sözlü olarak iletilmiştir.   

 

I. Depo önünde 08:00-17:00 saatleri arasında kadrolu bir bekçi görev yapmaktadır. 

Günün diğer saatlerinde ise depo etrafında gezebilecek şekilde tasması ayarlanmış bir 

bekçi köpeği bulunmaktadır.  

II. Depo kapısı çift kilit ile emniyete alınmakta ve anahtarlar yalnızca taşınır mal 

sorumlusunda bulunmaktadır.  

III.  Depo her ay taşınır mal sorumlusu tarafından sayılmakta ve ilgili yöneticiye durum 

raporlanmaktadır. 

IV. İki yıldan beri depoda hiç bir hırsızlık olayı olmamıştır. 

 

İç denetçi bu görüşme neticesinde elde ettiği bilgilere dayanarak testi tamamlamış ve 

mevcut kontrollerin yeterli olduğu kanaatine ulaşmıştır. Yukarıda sunulan bilgiler dikkate 

alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Seçilen test yöntemi "görüşme" olduğundan ulaşılan bilgilerden hareketle yapılan 

değerlendirme uygundur. 

 

b) Test amacı doğrultusunda seçilen test yöntemi uygun olmasına rağmen, görüşmede 

sonuca götürecek kadar yeterli, ilgili ve faydalı bilgiye ulaşılmadan değerlendirme 

yapılmış olunması hatalıdır. 

 

c) Yapılan çalışma yeterli olmakla beraber kadrolu bekçi ile de görüşülmesinin nihai 

değerlendirmeyi güçlendireceği dikkate alınarak test genişletilmeliydi 

 

d) Seçilen test yöntemi test amacına ulaşılmasını sağlamakta yetersiz olup elde edilen 

kanıtların yeterlilik ve güvenirlilik seviyeleri de göz önüne alındığında olumlu bir nihai 

değerlendirme yapılması uygun değildir.  

 

e) Görüşme neticesinde ulaşılan sonuçlar test amacına ulaşılıp ulaşılmadığını 

değerlendirmek için yeterli olduğundan ilave bir incelemeye gerek yoktur. 
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15- İç denetim birimi başkanı, eylem tarihi gelen bir bulguya ilişkin tamamlanan eylemler 

hakkında denetlenen birimden bilgi ve belge istemiştir. Birim tarafından gönderilen bilgilerin 

incelenmesinden yeterli bir kanaat oluşturamaması üzerine,  bulgunun uygun test yöntemiyle 

izlenmesi için bir iç denetçi görevlendirmiştir.  

Kamu İç Denetim Rehberi dikkate alındığında izlemeyle görevlendirilen iç denetçinin 

yaşayabileceği olası senaryolara ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?   

 

a) İç denetçi tarafından, denetlenen birimin, eylem planının gereklerini yerine getirdiği 

tespit edilmiş ve yapılan çalışmalar kayıt altına alınarak bulgu “tamamlanmış” olarak 

kapatılmıştır.  

b) İç denetçi tarafından, denetlenen birimin eylem planının gereğini yerine getirmediği 

anlaşılmış ve talepleri üzerine kendilerine üç aylık ek bir süre verilmiştir. 

c) Verilen ek süre sonunda, iç denetçi tarafından, denetlenen birimin eylem planının 

gereklerini yerine getirdiği tespit edilmiş ve yapılan çalışmalar kayıt altına alınarak bulgu 

“tamamlanmış” olarak kapatılmıştır. 

d) İlk izleme sonrasında, denetlenen birimin talebi üzerine ek süre verilmiş, bu süre 

sonunda yapılan ikinci izlemede de bazı eylemlerin gerçekleştirilmediği görüldüğünden, 

iç denetçi tarafından ikinci bir ek süre verilerek, denetlenen biriminden eylem planlarını 

tamamlamaları talep edilmiştir. 

e) Yapılan ilk izlemede, denetlenen birim, şu anki şartlar altında eylem planının gereklerini 

hiçbir şekilde yerine getiremeyeceğini ve ek süre de talep etmediğini belirttiğinden, iç 

denetçi bulguyu “risk üstlenildi” olarak kapatmıştır. 

 

 

 

16- Denetim raporunun hazırlanması sürecine ilişkin olarak aşağıda belirtilen iş 

adımlarının doğru sıralaması hangisidir? 

 

I. Denetim Görüşünün Oluşturulması 

II. Kapanış Toplantısı 

III. Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi 

IV. Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması 

 

a) IV-II-III-I 

b) III-I-IV-II 

c) I-II-III-IV 

d) II-III-I-IV 

e) IV-II-I-III 
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17- İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yürütülen dış değerlendirme çalışmaları sırasında; bir 

iç denetim biriminin, denetlediği faaliyet ve süreçle ilgili, bir model çerçevesinde denetim görüşü 

verdiği ancak bu konuyu yönergesinde tanımlamadığı tespit edilmiştir.  

Kamu İç Denetim Rehberi esasları dikkate alındığında, bu duruma ilişkin nasıl bir 

değerlendirme yapılması beklenir? 

 

a) Destekleyici ve yeterli miktarda denetim kanıtı ortaya konuluyorsa, her hangi bir eleştiri 

getirilemez. 

b) Denetim görüşü verilebilmesi için, söz konusu faaliyetin en az iki kez denetlenmiş 

olması gerektiğinden, faaliyetlerin denetlenme sıklığına bakılarak bir eleştiri getirilebilir. 

c) Görüş yeterli, güvenilir ve ilgili bilgiye dayanıyorsa eleştirilecek bir husus olmadığına 

karar verilir. 

d) Denetim görüşünün verilebilmesi için, gerekli esasların birim yönergesinde 

tanımlanması ve üst yönetici tarafından onaylanarak kurumun tüm birimlerine bildirilmiş 

olması şartının ihlal edildiği hususu eleştirilir. 

e) Denetim görüşüne ilişkin modelde, güvence düzeyleri ve açıklamaları olumlu bir tarzda 

ifade edilmişse, denetim biriminin kurumsal etkisinin zayıflamaması için, bu ifadelerin 

daha olumsuz bir şekilde tanımlanması önerilir. 

 

 

 

18- Bütün sevkiyatların faturalanmasının yapılıp yapılmadığından emin olmak için 

oluşturulan kontrollerin uygunluğunun araştırılması görevinde aşağıdakilerden hangisi 

uygun bir örneklem grubudur? 

 

a) Önceden numaralandırılmış müşteri faturaları 

b) Müşteri alacak hesapları 

c) Önceden numaralandırılmış sevk belgeleri 

d) Nakit tahsilât kayıtları 

e) Sevkiyat görevlilerinin çalışma saatleri 

 

 

 
19- Aşağıdakilerin hangisi COBIT 5’in bileşenlerinden biri değildir? 

 
a) Paydaş ihtiyaçlarının karşılanması 

b) Faaliyet alanlarına uygun farklı kontrol çerçevelerinin kullanılması  

c) Tüm kurumun uçtan uca kapsanması 

d) Bütüncül bir yaklaşım 

e) Yönetim ile yönetişimin ayrılması 
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20- Aşağıdakilerin hangisi BT Uygulama Kontrolleri kategorilerinden birisi değildir? 

 
a) Kaynak Veri Hazırlığı ve Yetkilendirme 

b) Kaynak Verilerin Toplanması ve Girilmesi 

c) Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik Kontrolleri 

d) Veri İşleme Bütünlüğü ve Doğrulaması Kontrolleri 

e) Çıktı Kontrolü, Mutabakatı ve Hata Yönetimi Kontrolleri 

 
 
 

 
 

21- İdarenin yürüttüğü bir proje, program, faaliyet yahut sürece ilişkin yaşam döngüsü 

içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin, denetim unsurları ile bağlantısının 

kurulmasında; “girdiler ile çıktılar”, “çıktılar ile sonuçlar”, “ihtiyaç ve gereklilikler ile 

amaç ve hedefler” arasındaki ilişki aşağıda verilen şıkların hangisinde sırası ile 

verilmiştir?  

 

a) Ekonomiklik – Verimlilik  –  Sürdürülebilirlik 

b) Verimlilik – Etkililik/Etkinlik – Tutarlılık 

c) Etkililik/Etkinlik – Ekonomiklik – Tutarlılık 

d) Verimlilik – Tutarlılık – Uyumluluk 

e) Tutarlılık – Uyumluluk– Sürdürülebilirlik 

 

 

22- Performans denetimi kapsamında performans yönetim sisteminin olgunluğu 

konusunda aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Etkililik/etkinlik unsuru performans yönetim sisteminin daha yüksek olgunluğa sahip 

olmasını gerektirirken, uyumluluk gibi unsurlarda yürütülecek performans 

denetimlerinde performans yönetim sisteminin olgunluğundan bağımsız olarak hareket 

edilebilir. 

b) Performans denetimi yürütebilmek için performans yönetim sisteminin olgunluk 

düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. 

c) Bir performans denetiminde performans yönetim sisteminin olgunluk düzeyinin 

tespitinde kurum geneli dikkate alınır, uygulama alanına göre olgunluk düzeyinin bir 

önemi yoktur. 

d) Performans yönetim sisteminin bulunmadığı durumlarda iç kontrol sistemlerinin etkinliği 

veya maliyet tasarrufları konularında performans denetimi yürütülemez. 

e) Performans denetimi görevlerinde performans yönetim sisteminin olgunluğuna ilişkin 

değerlendirme saha çalışmaları sırasında yapılmalıdır. 
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23-  - Projenin çıktıları hala aktif olarak kullanılıyor mu?  

    - İdarenin başka birimleri de bu çıktılardan faydalanmakta mıdır?  

 

Yukarıda yer alan soruları, hangi performans denetimi unsuru ile ilişkilendirmek yerinde 
olacaktır?  

 

a) Verimlilik 
b) Sürdürülebilirlik 
c) Ekonomiklik 
d) Uyumluluk 
e) Kıyaslama 

 

 

24- İç Denetim Yöneticisi iç denetimin tanımına, etik kurallarına ya da standartlara 

aykırılık iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği zaman aykırılığı ve 

etkilerini aşağıdakilerden hangisine açıklamak zorundadır? 

 

a) Üst Yönetici ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

b) Dış Denetim Birimleri 

c) Denetlenen Birim Yöneticisi 

d) İç Denetçiler 

e) Kalite Güvence Dış Değerlendirme Uzmanı 

 

 

25- Sürekli izleme faaliyeti aşağıdakilerden hangisini içermez? 

 

a) Standartlarla belirlenen görevin gözetimi ve kontrolü 

b) Tüm görevlerde kullanılan ve Standartlara uyumu sağlayan denetim politika ve 

prosedürleri ile ilgili mevzuatın takip edilmesi 

c) Denetlenen birimlerden ve diğer paydaşlardan alınan geri bildirimler 

d) Kurum dışından hizmet alımı yoluyla temin edilen bir uzman tarafından çalışma 

kâğıtlarının gözden geçirilmesi 

e) Denetim sonuçlarının; denetimin zamanında tamamlanması, kabul edilen öneri sayısı 

gibi performans kriterleri çerçevesinde analizi 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

MUHASEBE 

 
 
 
1- Kamu idaresinin gelecekteki ekonomik faydasına katkıda bulunması beklenen varlıklar 

için nakit çıkışlarının ne ölçüde gerçekleştirildiğini yansıtan, uzun vadeli varlıkların elde 

edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetler nakit akış tablosunda aşağıdakilerden 

hangisi içerisinde gösterilir?          

                

a) Dönem başı nakit mevcudu  

b) Yatırım faaliyetleri  

c) Dönem sonu nakit mevcudu 

d) Esas faaliyetler 

e) Finansman faaliyetleri  

 

 

2- Maddi duran varlıkların değerlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir?      

                            

a) Başlangıçta maliyet bedeliyle ve ilk muhasebeleştirme sonrasında ise maliyet bedeli 

veya yeniden değerleme yöntemiyle (gerçeğe uygun değer) değerlenir. 

b) Her zaman sadece gerçeğe uygun değerinden değerlenir. 

c) Her zaman sadece maliyet bedelinden değerlenir. 

d) Başlangıçta tahmini bedelinden değerlenir ve sonrasında ise değerleme yapılmaz. 

e) Başlangıçta ve sonrasında tahmini bedeli üzerinden değerlenir. 

 

 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi devlet muhasebesinin temel kavramlarından biri değildir? 
  

a) Dönemsellik  

b) Özün önceliği  

c) Parayla ölçülme 

d) Kişilik 

e) Sosyal Sorumluluk 
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4- Muhasebeleştirilmesi gereken herhangi bir işlemin kayıtlara alınmasında aşağıdaki 
belge çiftlerinden hangileri kullanılır? 
 

a) Taşınır İşlem Fişi ve Teslimat Müzekkeresi 

b) Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi 

c) Alındı Belgesi ve Hesap Özet Cetveli 

d) Tahakkuk Belgesi ve İcmal Cetveli 

e) Vergi Dairesi Alındısı ve Mahsup Alındısı 

 
 
 
 
 
5- Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
  

a) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, 

en fazla olan giderden başlayarak en az olana doğru ödenir. 

b) Bu tür tutarlar 120- Bütçe Emanetleri Hesabına alınır. 

c) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, 

fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere ve ödenmesi talep edilen 

emanet hesaplarındaki tutarlara sırasıyla öncelik verilir. 

d) 3 yıl içinde talep edilemeyen emanetler bütçeye gelir kaydedilir. 

e) Bütçeye gelir yazılan tutarlar hak sahibince çekilen noter ihbarnamesi üzerine ödenir. 

 
 
 
 
 

6- Çerçeve hesap planı göz önüne alındığında aşağıdakiler için doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
I.      2 – Duran Varlıklar 

 II.    140.01.01 – Alacağın Aslı 
 III.   12 – Faaliyet Alacakları 
 IV.  180 – Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 
 

 
a) I. Hesap Grubu, II. Yardımcı Hesap, III. Ana Hesap Grubu, IV. Hesap 

b) I. Ana Hesap Grubu, II. Yardımcı Hesap, III. Hesap Grubu, IV. Hesap 

c) I. Ana Hesap Grubu, II. Hesap, III. Hesap Grubu, IV. Yardımcı Hesap 

d) I. Yardımcı Hesap, II. Ana Hesap Grubu,  III. Hesap Grubu, IV. Hesap 

e) I. Ana Hesap Grubu, II. Hesap Grubu, III. Hesap, IV. Yardımcı Hesap 
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7- Dönem sonu işlemleri, aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılmasından sonra yapılır? 

 
a) Geçici mizanın düzenlenmesinden sonra yapılır. 

b) Kesin mizanın düzenlenmesinden sonra yapılır. 

c) Faaliyet sonuçları tablosunun hazırlanmasından sonra yapılır. 

d) Kapanış kayıtlarından sonra yapılır. 

e) Enflasyon düzeltmesi işlemlerinden sonra yapılır. 

 
 
 
 

  
 

8- Nakde dayalı ödeme sistemi (NDÖS) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 

a) Genel Yönetim kapsamındaki idarelerde kullanılır. 

b) Nakit talepleri Hazine Dış Ödemeler Muhasebe Birimine yapılır. 

c) TBMM, Cumhurbaşkanlığı, MİT, Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimleri de nakde 

dayalı ödeme sistemine dâhildir. 

d) Nakit talepleri, “Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı” kullanılarak yapılır. 

e) Muhasebe birimlerinin ödeme ve tahsilat hesapları; vergi dairelerinin ise sadece tahsilat 

hesabı vardır. 
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9- Çankaya Malmüdürlüğü tarafından bütçeden gider suretiyle yapılacak olan 5.000 TL 
tutarındaki ödeme için Hazineden nakit talep edilmiş ve talep Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler 
Muhasebe Birimince karşılanmıştır.  

 
Söz konusu talebin Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Müdürlüğünce 
karşılanmasına ve gönderilen nakdin Çankaya Malmüdürlüğünce alınmasına ilişkin 
olarak sırasıyla Hazine Müsteşarlığı ve Çankaya Malmüdürlüğü tarafından yapılması 
gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
a) 

510 – Nakit Hareketleri Hs. 

                                  103 – Verilen Çek. ve Gön. Em. Hs.  

5.000  

5.000 

102 – Banka Hs. 

                                  510 – Nakit Hareketleri Hs. 

5.000  

5.000 

 b) 

511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

                                 103 – Verilen Çek. ve Gön. Em. Hs.  

5.000  

5.000 

102 – Banka Hs. 

                                 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

5.000  

5.000 

c) 

510 – Nakit Hareketleri Hs. 

                                108 – Diğer Hazır Değerler Hs.  

5.000  

5.000 

100 – Kasa Hs. 

                                 510 – Nakit Hareketleri Hs. 

5.000  

5.000 

d) 

511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

                                 108 – Diğer Hazır Değerler Hs. 

5.000  

5.000 

100 – Kasa Hs. 

                                 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

5.000  

5.000 

e) 

511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

                                 102 – Banka Hs. 

5.000  

5.000 

108 – Diğer Hazır Değerler Hs. 

                                 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 

5.000  

5.000 
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10- Aşağıdaki işlemlerden hangisi 108- Diğer Hazır Değerler Hesabına kaydedilmez? 
 

a) Genel bütçeli idarelerin kasa ihtiyacı için Hazineden talep ettikleri nakit tutarlar ile 

bunlardan tahsil edilerek kasaya konulan tutarlar. 

b) Kasa fazlası tutarlarının bankaya gönderilmesine ilişkin işlemler. 

c) Kişilerden emanet olarak alınan nakitler. 

d) Dolaşımdan kaldırılan madeni paralara ilişkin işlemler. 

e) Döviz tevdiat hesabına yatırılmak üzere bankaya gönderilen dövizler. 

 
 
 
 

11- Malazgirt Kaymakamlığı muhasebe kayıtlarında yer alan kayıtlı değeri 500.000 TL olan eski 

hükümet konağı binası 11/01/2016 tarihinde 500.000 TL’ye satılmıştır. Satış tutarının 100.000 

TL’si peşin tahsil edilmiş olup, geri kalanı 10/11/2016 ve 10/05/2017 tarihlerinde 2 eşit taksitte 

ödenecektir (amortisman kaydı ihmal edilmiştir). 

 
Söz konusu taksitli satış işlemine ilişkin olarak muhasebe birimi tarafından yapılması 
gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?  
  

a) 

102 – Banka Hs. 

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

                                                        250- Arazi ve Arsalar Hs. 

805 – Gelir Yansıtma Hs. 

                                                        800 – Bütçe Gelirleri Hs. 

100.000 

200.000 

200.000 

 

100.000 

 

 

 

500.000 

 

100.000 

 b) 

102 – Banka Hs. 

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

                                                        252- Binalar Hs. 

830 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                        835– Gider Yansıtma Hs.  

100.000 

200.000 

200.000 

 

100.000 

 

 

 

500.000 

 

100.000 

c) 

100 – Kasa Hs. 

117 – Menkul Varlıklar Hs. 

217 – Menkul Varlıklar Hs. 

                                                        252 – Binalar Hs. 

805 – Gelir Yansıtma Hs. 

                                                        800 – Bütçe Gelirleri Hs.  

100.000 

200.000 

200.000 

 

100.000 

 

 

 

500.000 

 

100.000 
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d) 

140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

                                                         252 – Binalar Hs. 

805 – Gelir Yansıtma Hs. 

                                                         800 – Bütçe Gelirleri Hs.  

100.000 

200.000 

200.000 

 

100.000 

 

 

 

500.000 

 

100.000 

e) 

100 – Kasa Hs. 

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 

                                                         252 – Binalar  Hs. 

805 – Gelir Yansıtma Hs. 

                                                         800 – Bütçe Gelirleri Hs.  

100.000 

200.000 

200.000 

 

100.000 

 

 

 

500.000 

 

100.000 

 
 
 
 
 
 
  
12- Aşağıdakilerden hangisi 140 – Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi gereken 
tutarlardan değildir? 
 
 

a) Mecburi hizmet kaydı ile çeşitli okullarda okutturulan veya staj için gönderilen memur, 

öğretmen, öğrenci ve benzerlerinden başarılı olamayan veya herhangi bir şekilde akdi 

ihlal edenlerden alınması gereken tutarlar. 

b) Veznedarların muhafazası altında bulunan para, menkul kıymet ve değerli kâğıtlardan 

noksan çıkan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedilmesine karar 

verilenler. 

c) Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde 

mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar. 

d) Bu hesapta kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler. 

e) Tahakkuk ettirilen vergi alacakları. 
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13- Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur Bay (S)’ye ödenmesi gereken geçici 

görev yolluğu yanlış hesaplama sonucu 200 TL fazla ödenmiştir. Görevli memura 

fazladan ödenen bu miktar için muhasebe birimi tarafından yapılması gereken tahakkuk 

kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
    

  
a) 

120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 

                                                600 – Gelirler Hs.  

200  

200 

 b) 

120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 

                                                630 – Giderler Hs.  

200  

200 

c) 

140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 

                                                800 – Bütçe Gelirleri Hs.  

200  

200 

d) 

140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 

                                                102 – Banka Hs.  

200  

200 

e) 

140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 

                                                600 – Gelirler Hs.  

200  

200 
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14- Vergi Müfettişi Bay (F)’ye geçici görev yolluğu olarak verilen 1.000 TL avansa ilişkin mahsup 

evrakları verilmesi gereken süre içinde kurumuna verilmediğinden avansın mahsubu 

yapılamamıştır. 

 

Mahsup evraklarının süresi içinden verilmemesi nedeniyle söz konusu avans için 

muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

 
a) 

120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 

1.000  

1.000 

 b) 

140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 

1.000  

1.000 

c) 

121 – Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs. 

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 

1.000  

1.000 

d) 

630 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 

1.000  

1.000 

e) 

102 – Banka Hs. 

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 

1.000  

1.000 
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15- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne tarihi değeri olan ve hazine malı olduğu 

belirtilen altın vazo gönderilmiştir. Söz konusu vazonun ağırlığı 1 Kg’dır (1 gr altın=100 TL). 

  

Söz konusu işleme ilişkin olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

Muhasebe Birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

  
a) 

217 – Menkul Varlıklar Hs. 

                                                         600 – Gelirler Hs. 

100.000  

100.000 

 b) 

120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 

                                                         600 – Gelirler Hs. 

100.000  

100.000 

c) 

150 – İlk Madde ve Malzeme Hs. 

                                                         600 – Gelirler Hs. 

100.000  

100.000 

d) 

110 – Hisse Senetleri Hs. 

                                                         600 – Gelirler Hs. 

100.000  

100.000 

 e) 

912 – Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 

                 913 – Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs. 

100.000  

100.000 

 
  
 
16- Tarsus Kaymakamlığı tarafından kayıtlı değeri 20.000 TL, birikmiş amortismanı 18.000 TL 

olan taşıt hurdaya ayrılmıştır. Bu işleme ilişkin olarak Tarsus Malmüdürlüğü tarafından 

aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmıştır. 

 
 

*…………….. 

257 – Birikmiş Amortismanlar Hs. 

                                                                                   254 – Taşıtlar Hs. 

                                                                                   **…………….. 

20.000 

18.000 

 

 

20.000 

18.000 

 
   
Yukarıdaki muhasebe kaydında boş bırakılan alanlarda kullanılması gereken hesaplar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) *255 – Demirbaşlar Hesabı **257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

b) *254 – Taşıtlar Hesabı **257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

c) *630 – Giderler Hesabı **600 – Gelirler Hesabı 

d) *830 – Bütçe Giderleri Hesabı **800 – Bütçe Gelirleri Hesabı 

e) *294 – Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı **299 – Birikmiş 

Amortismanlar Hesabı 
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17- Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi varlıklardan değildir? 
 

a) Binalar 

b) Sanat Eserleri 

c) Taşıtlar 

d) Demirbaşlar 

e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

 
 
 
18- Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası bakım onarım gideri olan 20.000 TL + 

%18 KDV, nakit yetersizliği nedeniyle hak sahibine ödenememiştir. Söz konusu işleme 

ilişkin olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Birimi tarafından yapılması gereken 

muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) 

630 – Giderler Hs. 

                                                325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hs. 

830 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                835 – Gider Yansıtma Hs. 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 b) 

630 – Giderler Hs. 

                                                320 – Bütçe Emanetleri Hs. 

830 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                835 – Gider Yansıtma Hs. 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

c) 

630 – Giderler Hs. 

                                                 333 – Emanetler Hs. 

830 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                835 – Gider Yansıtma Hs. 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

d) 

630 – Giderler Hs. 

                                                333 – Emanetler Hs. 

805 – Gelir Yansıtma Hs. 

                                                800 – Bütçe Gelirleri Hs. 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

e) 

630 – Giderler Hs. 

                                                323 – Bütçeleştirilmiş Borçlar Hs. 

830 – Bütçe Giderleri Hs. 

                                                835 – Gider Yansıtma Hs. 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 

 

23.600 
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19-  “Bu hesap; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve harcama 

talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Bakanlıkça (Maliye Bakanlığı) belirlenecek 

ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve 

zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi 

için kullanılır.” 

 
Yukarıda bahsedilen hesap aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) 322 – Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 

b) 325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 

c) 320 – Bütçe Emanetleri Hesabı 

d) 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

e) 323 – Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı  

 
 
 
 

 
20- Çaldıran Yatılı Bölge İlk Öğretim Okulu (YİBO) pansiyon mutemedi tarafından paralı yatılı 

öğrencilerden pansiyon ücreti olarak tahsil ettiği 600 TL ile öğrenci ve görevlilerden yemek 

parası olarak tahsil ettiği 400 TL’yi Çaldıran Malmüdürlüğü veznesine yatırmıştır. 

 

Söz konusu işleme ilişkin olarak muhasebe birimi tarafından yapılması gereken 

muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 

a) 

102 – Banka Hs. 

                                                      332 – Okul Pansiyonları Hs. 

1.000  

1.000 

 b) 

100 – Kasa Hs. 

                                                      332 – Okul Pansiyonları Hs. 

                                                      333 – Emanetler Hs. 

1.000  

880 

120 

c) 

100 – Kasa Hs. 

                                                      333 – Emanetler Hs. 

1.000  

1.000 

d) 

100 – Kasa Hs. 

                                                      333 - Emanetler Hs. 

                                                      337 – Mutemetlikler Cari Hs. 

1.000  

880 

120 

 e) 

102 – Banka Hs. 

                                                      600 – Gelirler  Hs. 

1.000  

1.000 
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21- Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğünün banka hesabına yatırılan 20.000 TL’nin kim 

tarafından yatırıldığı tespit edilemediğinden vergi dairesi muhasebe birimi tarafından aşağıdaki 

muhasebe kaydı yapılmıştır. 

 

  

102 – Banka Hesabı 

                                                                   …………………………….. 

20.000  

20.000 

  
 

Yukarıdaki muhasebe kaydında boş bırakılan alanda olması gereken hesap 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) 325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 

b) 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 

c) 333 – Emanetler Hesabı 

d) 835 – Gider Yansıtma Hesabı 

e) 320 – Bütçe Emanetleri Hesabı 

 
 
 
  
22- Hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılanlar, 

aşağıdaki hangi hesaba borç veya alacak kaydedilir? 

 

a) 510 – Nakit Hareketleri Hesabı 

b) 500 – Net Değer Hesabı 

c) 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 

d) 512 – Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı 

e) 519 – Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 

 
  
  

  
 

23- 600- Gelirler Hesabı, 610- İndirim, İade ve İskontolar Hesabı, 630- Giderler Hesabı ve 

698- Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarının bakiyeleri dönem sonunda aşağıda belirtilen 

hesaplardan hangisine aktarılır? 

 

a) 630 –Giderler Hesabı 

b) 610 – İndirim İade ve İskontolar Hesabı 

c) 690 – Faaliyet Sonuçları Hesabı 

d) 500 – Net Değer Hesabı 

e) 895 – Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 
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24- Aşağıdakilerden hangisi 800 – Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilecek 

işlemlerden değildir? 

 
a) Nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat. 

b) Bağış ve yardım olarak alınan nakitler. 

c) Alacak hesaplarına kayıtlı tutarlara ilişkin olarak tahsil edilen faizler. 

d) Bütçe gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurlarca tahsil edildikten sonra 

zimmete geçirilen tutarlar. 

e) Tahakkuklu bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden bankaca karşılığı olmadığı için yılı 

içinde iade edilenler. 

 
 
 
25- Aşağıdakilerden hangisi 830 – Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilecek 

işlemlerden değildir? 

 

a) Ödeneğine dayanılarak bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir 

nedenle hak sahiplerine ödenmeyenler. 

b) Ön ödemeler hesap grubunda yer alan hesaplara borç kaydedilen tutarlardan bütçe 

gideri olarak mahsup edilmesi gerekenler. 

c) Bütçeleştirilecek borçlar hesabına kaydedilmiş olan tutarlardan ödeneğine dayanılarak 

ödeme emri belgesine bağlananlar. 

d) Bütçe giderleri hesabının yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla 

yapılan kayıtlar. 

e) Ödeneğine dayanılarak genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara yatırılan sermayeler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

MEVZUAT 

 

 

1- Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatı ile aşağıdakilerden hangisini yargılamaz? 

 

a) Cumhurbaşkanı 

b) Yüksek yargı üyeleri 

c) TBMM başkanı 

d) Milletvekilleri 

e) Bakanlar kurulu üyeleri 

 

 

2- İdarenin görev alanına girmeyip yargının görev alanına giren bir konuda idarenin karar 

almasına ne denir? 

 

a) Yetki gaspı 

b) Yetki devri 

c) Fonksiyon gaspı 

d) Yetki tecavüzü 

e) Yetkide paralellik 

 

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Bir idari işlemin hazırlık aşamasında gerekli görüşlerin alınmaması halinde işlem şekil 

yönünden hukuka aykırılık sonucunu doğurur. 

b) İşlemin yapılması sırasında izlenen şekil ve usul kurallarına işlem geri alınırken, 

kaldırılırken, değiştirilirken de uyulması gerekir. 

c) Bir kollektif işlemde karar yeter sayısına uyulmaması halinde işlem şekil yönünden 

hukuka aykırılık sonucunu doğurur. 

d) Yetki devrinde yetkiyi devralan makamda değişiklik olması halinde yetki devri sona erer. 

e) Yetki devri yazılı olmalıdır ve devredilen yetkinin sınırları açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
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4- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Orta Vadeli Program (OVP) için doğrudur? 
 

 
I. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu OVP’nin hazırlanmasına yasal zemin 

oluşturur. 

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile kabul edilir. 

III. Yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak her yıl 

yenilenen dinamik bir yapıdadır 

IV. Kalkınma Bakanlığı tarafından diğer kurumların da işbirliğiyle hazırlanır. 

V. Kalkınma Planının onaylanması ile başlayan bütçe hazırlık süreci Orta Vadeli 

Program ile devam eder. 

 
 

a) Sadece I 

b) I ve II 

c) II, III 

d) I, III ve IV  

e) II, III ve IV 

 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi Kalkınma Bakanlığı sorumluluğunda hazırlanan politika 

dokümanları arasında yer almaz? 

a) Öncelikli Dönüşüm Programları 

b) Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 

c) Ulusal İstihdam Stratejisi 

d) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

e) Yıllık Program 

 

 

 

6- Aşağıdaki analizlerden hangisi durum analizi bağlamında zorunlu analizlerden 

değildir? 

 

a) Önceki dönem stratejik planının değerlendirmesi 

b) Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi 

c) Senaryo analizi 

d) Kuruluş içi analiz 

e) Paydaş analizi 
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7- Bütçelerin hazırlanmasında, onaylanmasında, uygulanmasında ve denetiminde 

uyulması gereken kuralları ifade eden bütçe ilkelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Önceden İzin İlkesi; bütçelerin ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili 

organlarca kabul edilerek onaylanmasını ifade eder. 

b) Alenilik İlkesi; bütçe ile ilgili tüm işlem ve uygulamaların, herkesi gözü önünde, 

herhangi bir gizlemeye başvurulmaksızın gerçekleştirilmesini ifade eder. 

c) Gayri Safilik İlkesi; tüm gelir ve giderlerin gayri safi olarak bütçelerde gösterilmesini 

ifade eder. 

d) Ademi Tahsis İlkesi; bütçede belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesinin esas 

olduğunu ifade eder. 

e) Birlik İlkesi; tüm gelir ve giderlerin birden fazla değil tek bir bütçede gösterilmesini 

ifade eder. 

 
 
 
 

8-  
 

I. Köyler 

II. Vakıf Üniversiteleri 

III. Belediyeler 

IV. Sosyal Güvenlik Kurumları 

 

5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki kurumların bütçelerine bakıldığında 

yukarıdakilerden hangisi/hangileri “genel yönetim bütçesi” kapsamının dışında 

kalmaktadır?  

a) Yalnız I 

b) II ve III 

c) Yalnız II 

d) I, II, IV 

e) I ve II 

 
 

  

9- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıda belirtilenlerden hangisi Özel Bütçeli idarelere ilişkin 

doğru bir ifade değildir? 

 

a) Her bir özel bütçeli kurumun ayrı ayrı gelir cetveli (B) bulunmaktadır. 

b) 5018 sayılı kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kurumların bütçeleridir. 

c) Özel bütçeli kurumların kendi gelirleri bulunmaktadır. 

d) Bakanlıklar özel bütçeli idarelerdir. 

e) Özel bütçeli her bir kurumun ayrı kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır. 
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10- Özel Bütçeli İdarelerin tertip düzeyinde aylar itibarıyla yapabilecekleri harcamaları, 

gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini 

gösteren programa ne ad verilir? 

 

a) Ayrıntılı Finansman Programı  

b) Program Bütçe 

c) Revize Programı 

d) Mali Program 

e) Ödenek Programı 

 

 

 

11- Sermaye birikimi amacıyla karşılıksız olarak kaynak aktarmayı ifade eden ve ödenek 

miktarları Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen gider türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Sermaye giderleri 

b) Personel giderleri 

c) Sermaye transferleri 

d) Mal ve hizmet alım giderleri 

e) Cari Transfer 

 

 
 
12- 
 

I. Personel giderleri tertiplerinden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

II. Aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

III. Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 5018 sayılı Kanununun 21 inci maddesine göre 

aktarma yasaklarındandır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II 

c) I ve II 

d) II ve III 

e) I, II, III 

 

13- 5018 sayılı Kanuna göre harcama sürecinde mali sorumluluğu bulunmayan görevli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri 

b) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi 

c) Üst Yönetici 

d) Harcama Yetkilisi Mutemedi 

e) Yetkisiz tahsil ve ödeme yapanlar 
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14- ABC idaresinin muhasebe birimine bağlı veznesinde, 05 Ocak 2016 tarihinde denetçilerce 

yapılan kasa sayımda 1.250.- TL açık çıkmış ve bu durum sayım tutanaklarında belirtilmiştir. 

Sayım noksanı aynı tarihte muhasebe kayıtlarına alınmıştır. Daha sonra denetçilerce yapılan 

incelemede, veznedarın 25 Aralık 2015 tarihinde kasada muhafaza edilen paradan 1.250.-

TL’nin zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir.  

Kamu zararının oluştuğu tarihle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Zamanaşımına uğradığı için kamu zararı oluşmaz. 

b) Muhasebe birimince veznedar adına borç kaydı yapıldığı tarihte oluşur 

c) 25 Aralık 2015 tarihinde oluşur. 

d) Denetim raporunun düzenlendiği tarihte oluşur. 

e) 05 Ocak 2016 tarihinde oluşur. 

 

 

 

15- Kamu zararından doğan alacaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 

doğru değildir? 

I- Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. 

II- İcra yoluyla tahsilat tahsil şekillerinden biridir. 

III- Faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir. 

IV- Takip işlemleri merkezde muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır. 

 

a) I ve IV  

b) Yalnız I 

c) I ve III 

d) II ve IV 

e) II ve III 
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16- Aşağıdaki mal ve hizmet alımı ve/veya yapım işlerinden hangisi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine tabidir? 

 

a) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

 

b) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin 

mal veya hizmet alımları 

 

c) Bir kamu idaresinin; kendisine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye 

işletmesinden söz konusu döner sermaye işletmesinin ürettiği mal ve hizmet alımları   

 

d) İdarelerin, araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları 

 

e) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde 

yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca 

sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet 

güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işleri 

 

 

 

 

17- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre şartnamelerle ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari 

ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. 

b) Sadece yapım işlerinde bu işlerin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün 

olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler Kanun 

hükümlerine göre ayrıca hazırlattırılabilir. 

c) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale 

dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. 

d) Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, 

rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması 

esastır. 

e) Teknik şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, 

model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele 

yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.  
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18- İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yerli İstekli” başlıklı maddelerinde yer alan 

hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişiliklerdir. 

b) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır.  

c) Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler 

üzerinden değerlendirilir.  

d) Yerli istekli olunduğuna ilişkin idare tarafından gerektiğinde kanıtlayıcı başka belgeler 

istenilebilir. 

e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin 

yerli istekli olması zorunludur. 

 

  

19- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve 

yapım işleri bir arada ihale edilemez. 

b) İhale konusu işin yüklenicileri o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. 

c) Yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit 

veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilânları, 

ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa 

yayımlanmak suretiyle yapılır. 

d) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kamu İhale Kuruma hitaben 

yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. 

e) Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin sürelerin bitimini izleyen günden itibaren 

beş gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde 

kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 
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20- İhale Uygulama Yönetmelikleri uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

 

a) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık 

maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.  

b) Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği 

sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler 

için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. 

c) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde 

aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanında belirtilmesi yeterlidir. 

d) Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden 

önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen 

suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. 

e) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı 

tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. 

 

 

21- İç Denetçi (A), ABC Bakanlığında Personel Ödemeleri sürecine ilişkin denetim 

yapmaktadır. İç Denetçi (A), risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında  

“Yabancı dil tazminatının hatalı ödenmesi” şeklinde bir risk belirlemiştir. Yabancı dil 

tazminatları ödenmesi işleminin mevzuata uygunluğunu hedefleyen İç Denetçi (A) 

tarafından aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisinin test edilmesi gerekli değildir?   

 

a) Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin 

harcama yetkilisi onayı 

b) Personelin yabancı dil düzeyi 

c) Yabancı dil sınav tarihi 

d) Yabancı dil tazminatı ödenen personelin ödemeye esas derece ve kademesi 

e) Yabancı dil tazminatı miktarlarının tespitine ilişkin esaslarda belirtilen gösterge 

rakamları ile  “Dil Tazminatı Bilgileri Kontrol Raporu” bilgilerinin karşılaştırılması 

 

 

 

22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda, memura 

disiplin cezası verilmeden önce, savunmasını yapması için verilmesi gereken asgari süre 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) 10 gün 

b) 10 iş günü 

c) 7 gün 

d) 7 iş günü 

e) 1 ay 
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23- Aşağıdakilerden hangisi hizmet mallarından birisidir? 

 

a) Mera  

b) Orman  

c) Yaylak   

d) Karakol Binası  

e) Kıyı 

  

 

24- Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya 

tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin 

kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatın adı nedir? 

 

a) Kira   

b) İrtifak  

c) Ecrimisil  

d) Satış  

e) Ön İzin 

  

 

 

25- Aşağıdaki AB Bütçe ilkelerinden hangisi bütçe ödeneklerinin “Ekonomiklik, etkililik 

ve verimlilik” ilkelerine uygun bir şekilde kullanılmasına atıfta bulunmaktadır?  

 

a) Genellik İlkesi  

b) Sağlam Mali Yönetim İlkesi 

c) Birlik İlkesi  

d) Belirli Bir Amaç İçin Tahsis Edilme İlkesi  

e) Denklik İlkesi  

 

 

 

 


