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1. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasının 

“Genel Esaslar” bölümünde yer almaz? 

 

A) Devletin şekli 

B) Cumhuriyetin nitelikleri 

C) Yasama yetkisi 

D) Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

 

2. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden 

hangisi milletlerarası hukuktan doğan 

yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, 

durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya 

tamamen durdurulması hallerinden biri 

değildir? 

 

A) Savaş 

B) Sıkıyönetim 

C) Seferberlik 

D) Olağanüstü hal 

 

3. “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 

imtiyaz tanınamaz.” ifadesi, T.C. 

Anayasasının hangi genel esası ile doğrudan 

ilgilidir? 

 

A) Egemenlik 

B) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü 

C) Kanun önünde eşitlik 

D) Devletin bütünlüğü 

 

 

 

 

4. T.C. Anayasasına göre, eğitim ve öğrenim 

hakkı ve ödevi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 

yoksun bırakılamaz. 

B) Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya 

sadakat borcunu ortadan kaldırır. 

C) İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar 

için zorunludur. 

D) Devlet, maddi imkânlardan yoksun 

başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve 

başka yollarla gerekli yardımları yapar. 

 

5. T.C. Anayasasına göre, adliye 

mahkemelerince verilen ve kanunun başka 

bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme mercii 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Yargıtay 

C) Sayıştay 

D) Danıştay 

 

6. T.C. Anayasasına göre, kanunları 

yayımlamak kimin görev ve 

yetkilerindendir? 

 

A) Anayasa Mahkemesi 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

C) Cumhurbaşkanı 

D) Adalet Bakanlığı 
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7. T.C. Anayasasında “Mal bildirimi” hangi 

hak ve ödevler arasında düzenlenmiştir? 

 

A) Çalışma hakkı ve ödevi 

B) Kişinin hakları ve ödevleri 

C) Ekonomik haklar ve ödevler 

D) Siyasi haklar ve ödevler 

 

8. T.C. Anayasasına göre, kanun teklif etmeye 

kim yetkilidir? 

 

A) Adalet Bakanı 

B) Cumhurbaşkanı 

C) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

D) Milletvekilleri 

 

9. Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 

diyerek barıştan yana olduğunu göstermiştir.  

 

Buna göre Atatürk Döneminde gerçekleşen; 

 

I. Sadabat ve Balkan Paktının 

imzalanması 

II. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin 

imzalanması 

III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması 

 

Gelişmelerinden hangileri, dış siyasette 

barışçılığın esas tutulduğunu gösterir? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

 

 

 

10.  Türkiye Cumhuriyeti'nde 3 Mart 1924'te 

kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

medreseler kapatılmış, azınlık okulları Mili 

Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve bu 

okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya 

derslerinin Türk öğretmenler tarafından 

okutulması uygulamasına geçilmiştir. 

 

Yukarıdaki bilgiye göre, birbirini 

tamamlayan Atatürk ilkeleri 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Devletçilik – Laiklik 

B) Laiklik - Milliyetçilik  

C) İnkılapçılık – Halkçılık  

D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik 

 

 

11.  “Bir ülkenin kendi iç ve dış siyasetini 

kendi iradesiyle belirlemesidir.” ifadesi, 

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı 

temel esaslardan hangisi ile ilgilidir? 

 

A) Ülke bütünlüğü 

B) Bağımsızlık ve özgürlük 

C) Milli birlik ve beraberlik 

D) Milli kültürün geliştirilmesi 

 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı 

döneminde kurulan yararlı cemiyetlerden 

biri değildir? 

 

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti 

B) Kilikyalılar Cemiyeti 

C)  Redd-i İlhak Cemiyeti 

D) Mavr-i Mira Cemiyeti 
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13.    Atatürk, Türk İnkılabının felsefesini; 

“Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir.” 

sözü ile ifade etmiştir. 

 

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin 

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapıldığı 

söylenemez? 

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 

B) İstanbul Üniversitesinin kurulması 

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması 

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 

çıkarılması 

 

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin 

işgallere karşı Kuvva-yi Milliye birliklerinin 

kurarak mücadeleye başlamasının 

gerekçelerinden biri değildir?  

 

A) Ülkeyi savunacak olan Türk Ordusunun 

terhis edilmesi 

B) Yeni topraklar fethetme düşüncesi 

C) Osmanlı hükümetinin işgallere karşı 

sessiz kalması 

D) Türk Ordusunun silah ve cephanelerine 

el konulması 

 

15.  Misakı Milli sınırları içinde olmasına 

rağmen Türkiye sınırları dışında kalan ve 

Atatürk’ün; “Kırk asırlık Türk yurdu, 

düşman elinde kalamaz” dediği yer 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Hatay 

B) Batı Trakya 

C) Batum 

D) Musul 

 

16.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler 

saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen 

belge taleplerini talebin kendilerine 

ulaşmasından itibaren en geç kaç gün içinde 

yerine getirir? 

 

A) 15 iş günü 

B) 7 iş günü 

C) 5 iş günü 

D) 10 iş günü 

 

 

17.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, resmi 

yazışmalarda “dağıtım” bölümü ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Belgenin birden fazla muhataba 

gönderilmesi durumunda dağıtım 

bölümüne yer verilir. 

B) "Dağıtım:" başlığı ek varsa "Ek:" 

bölümünden sonra, ek yoksa imza 

bölümünden sonra uygun satır boşluğu 

bırakılarak yazı alanının solundan 

başlanarak yazılır.  

C) “Gereği:” kısmı “Dağıtım:” başlığının 

üstüne, “Bilgi:” kısmı ise “Gereği:” 

kısmının altına yazılır. 

D) Belgenin gereğini yerine getirme 

durumunda olanlar “Gereği:” kısmına, 

belgenin içeriği hakkında bilgi sahibi 

olması istenenler ise “Bilgi:” kısmına 

yazılır.  

 

 



         T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  
 GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI 

           ( YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ) 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

                A 
 

4 
 

18.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelikte “aidiyet 

zinciri” aşağıdakilerden hangisini ifade 

etmektedir? 

 

A) Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla idare tarafından hazırlanan her 

türlü bilgiyi 

B) Resmi yazışmalar kapsamında 

oluşturulan belgelerin yapısı, formatı ve 

şifrelenme mekanizması gibi teknik 

hususları 

C) Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine 

kadar olan süreci 

D) Resmi işlemin gerçekleştirildiği tarih ve 

zaman bilgisini ihtiva eden kayıtları 

 

19. Esaretin Bedeli adlı filmde Andy, genç ve 

başarılı bir bankacıdır. Haksızlığa uğradığı 

için birini öldürmek suçundan yargılanır ve 

ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank 

Hapishanesi'nde dayak, işkence gibi her 

türlü durum yaşanmaktadır; fakat Andy yine 

de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu 

etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış 

açısıyla çevresindeki tüm mahkûmları, 

parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam 

olabileceğine inandırır. 

 

 Yukarıdaki metinde adı geçen “Andy” için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

 

A) Esaretin özgürlüğü engelleyemeyeceğini 

düşünür. 

B) Olumlu bir kişilik yapısı sergiler. 

C) İnsanların ilgisini çekebilecek bir yapısı 

vardır. 

D) Hedefleri için şiddet kullanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

I. Bir şeyin daha farkına varmıştım, kimi 

zaman ben de onlar kadar “uçuk, kaçık”tım. 

II. İlerleyen yıllarda bazı başucu yazarlarımla 

tanıştım. 

III. Çocukken beni etkilemiş kitapların 

yazarlarını yere göğe koyamazdım. 

IV. Büyük olasılıkla kitaplarla haşır neşir olarak 

büyümüş herkes böyle yapmıştır. 

V. Bu bir özdeşleşme idi.  

20.  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 

anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama 

nasıl olmalıdır? 

 

A) I- III- IV- II- V  

B) III-IV- II- I- V 

C) II- V- I- II- IV  

D) V- II- III–VI –I 

 

 

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

 

A) Ankara’lılar bu olaya çok sevindiler. 

B) TRT’de çok güzel filmler gösteriliyor. 

C) Ali’nin çantası kaybolmuş. 

D) Şikâyetlerinizi RTÜK’e bildirin. 
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Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) 

gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri 

bilmek( ) 

  

22.  Yukarıdaki cümlede ayraçla ( ) belirtilen 

yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama 

işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 

 

A) (.) (,) (.)  

B) (:) (,) (…)  

C) (:) (;) (.) 

D) (:) (,) (.) 

 

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

A) Piramitlerin nasıl yapıldığına dair gizem 

hala çözülememiştir. 

B) Piramitler, anıt mezarların en eskileridir. 

C) Keops piramiti, dünyanın yedi harikasından 

birisidir. 

D) Piramitler, yaklaşık otuz yılda 

tamamlanmıştır. 

 

24.  5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, aşağıdaki 

kurumlardan hangisinde çalışan personeli 

kapsamaz? 

 

A) Sağlık Bakanlığı 

B) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

C) İstanbul Üniversitesi  

D) Kamu İhale Kurumu 

 

25.   5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri 

Etik Kurulunun görevlerinden değildir? 

 

A) Kamu görevlilerinin görevlerini 

yürütürken uymaları gereken etik 

davranış ilkelerini hazırlayacağı 

yönetmeliklerle belirlemek 

B) Üyeleri arasından birini Kurul Başkanı 

olarak seçmek 

C) Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği 

iddiasıyla re’sen veya yapılacak 

başvurular üzerine gerekli inceleme ve 

araştırmayı yaparak sonucu ilgili 

makamlara bildirmek  

D) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek 

üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak 

 

 

26.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın 

organlarından birisi değildir?  

 

A) Daireler 

B) Genel Kurul 

C)  Temyiz Kurulu 

D) Savcılık  

 

 

27. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi düzenlilik denetimi 

kapsamında yer almaktadır?  

 

A) Performans denetimi 

B) Uygunluk denetimi 

C) Yerindelik denetimi 

D) Yargı denetimi 
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28.  “Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile 

mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol 

sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas 

alınarak, mali rapor ve tablolarının 

güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin yapılan 

denetim”, 6085 sayılı Sayıştay Kanununda 

hangi isimle adlandırılır? 

 

A) Mali denetim 

B) Uygunluk denetimi 

C) Mali uygunluk denetimi 

D) Hukukilik denetimi 

 

29.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay raporlarına esas olmak üzere, 

denetim ve incelemeler sonucunda denetim 

grup başkanlıkları veya denetçiler tarafından 

hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Yargılamaya esas rapor 

B) Faaliyet raporu 

C) Denetim raporu 

D) Dış denetim genel değerlendirme raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın yetkileri 

arasında yer almaz?  

 

A) Kamu idareleri ve görevlileriyle 

doğrudan yazışmak 

B) Sözlü bilgi almak üzere her derece ve 

sınıftan ilgili memurları çağırmak 

C) Denetimler sırasında gerekli görülmesi 

halinde Sayıştay dışından uzman 

görevlendirmek 

D) Tespit edilen kamu zararının denetim 

esnasında tahsilini sağlamak   

 

31.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay Başkanı seçimi ile ilgili olarak 

aşağıdakileren hangisi yanlıştır?  

 

A) Sayıştay Başkanı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Kurulunca seçilir. 

B) Sayıştay Başkanının görev süresinin 

dolmasından otuz gün önce seçime 

başlanır ve seçime başlama tarihinden 

itibaren otuz gün içinde seçim 

sonuçlandırılır. 

C) Sayıştay Başkanı makamının herhangi 

bir sebeple boşalmasından on gün sonra 

Sayıştay Başkanı seçimine başlanır ve 

seçime başlama tarihinden itibaren otuz 

gün içinde seçim sonuçlandırılır 

D) Sayıştay Başkanı seçilebilmek için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tamsayısının üçte birinden az olmamak 

kaydıyla, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğunun oyu aranır. 
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32.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştayda kurulacak birimler nasıl 

belirlenir? 

 

A) Sayıştay Başkanının kararı ile 

B) Sayıştay Genel Kurulun teklifi ve 

Sayıştay Başkanının kararı ile 

C) Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay 

Genel Kurulunun kararı ile 

D) Daireler Kurulu kararı ile 

 

33.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Başkanlık aşağıdakilerden hangilerinden 

teşekkül eder?  

 

A) Sayıştay Başkanı ve Başkan yardımcıları 

B) Sayıştay Başkanı, Başkan yardımcıları 

ve bölüm başkanları 

C) Sayıştay Başkanı, Başkan yardımcıları, 

bölüm başkanları ve grup başkanları 

D) Sayıştay Başkanı, Başkan yardımcıları, 

bölüm başkanları, grup ve ekip 

başkanları 

 

34.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve 

bölüm başkanlarından oluşan, Kurumun 

stratejik planı ve yıllık performans 

programını hazırlamak ve denetime ilişkin 

yönetmelik, standart ve rehberleri 

hazırlamak gibi görevleri olan Kurul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Rapor Değerlendirme Kurulu 

B) Denetim, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu 

C) Genel Kurul 

D) Temyiz Kurulu 

 

35.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre,  

Sayıştay Genel Kurulu ile ilgili olarak 

belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince 

hazırlanacak yönetmelikler hakkında 

görüş bildirmek Genel Kurulun 

görevidir. 

B) Sayıştay’a ilişkin kanun teklifleri 

hakkında görüş bildirmek Genel Kurulun 

görevidir. 

C) Genel Kurul mevcut üye sayısının en az 

üçte ikisi ile toplanır, mevcudun salt 

çoğunluğu ile karar verir. 

D) Genel Kurul, Sayıştay Başkanının 

başkanlığında daire başkanı, bölüm 

başkanları ve üyelerden oluşur. 

 

36.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerince 

mali konularda düzenlenecek yönetmelikler 

ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici 

işlemler hakkında görüş bildirme görevi 

aşağıdaki kurullardan hangine aittir?  

 

A) Temyiz Kurulu 

B) Genel Kurul 

C) Daireler Kurulu 

D) Rapor Değerlendirme Kurulu 
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37.  Aşağıdakilerden hangisi, 6085 sayılı 

Sayıştay Kanununa göre kanun yollarından 

değildir? 

 

A) Temyiz 

B) Yargılamanın iadesi  

C) Karar düzeltilmesi  

D) İçtihadın birleştirilmesi 

 

38.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay ilamları ile ilgili olarak 

belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) İlamlar gerekçeli olarak düzenlenir. 

B) İlamlardan ikişer nüshası daire başkanı 

ve üyeler tarafından imza edildikten 

sonra imzalı nüshalardan biri dairede 

alıkonulur. 

C) İlamlarda daire ve karar numarası, ilgili 

kamu idaresinin adı ve denetim dönemi 

yer alır. 

D) İlamda hüküm dışı bırakılan hususlar yer 

almaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay bütçesine ilişkin olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Sayıştay genel bütçeli bir kuruluştur. 

B) Sayıştay Başkanlığı, bütçesini ekim ayı 

sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunar.  

C) Sayıştayın muhasebe hizmetleri Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 

atanan muhasebe yetkilisince yerine 

getirilir. 

D) Sayıştay bütçesine ilişkin iş ve işlemleri 

Sayıştay Başkanı yürütür. 

 

40.  6085 sayılı Sayıştay Kanununda başka 

görev yasağı ile ilgili olarak aşağıda yer alan 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

A) Özel bir kanun ile yetki verilse dahi 

Sayıştay mensupları kamu idarelerinde 

görev alamazlar 

B) Özel bir kanun ile yetki verildiğinde 

Sayıştay mensupları gerçek kişiler 

yanında paralı görev alabilirler 

C) Özel bir kanun ile yetki verilse dahi 

Sayıştay mensupları tüzel kişiler yanında 

paralı veya parasız görev alamazlar 

D) Özel bir kanun ile yetki verilse dahi 

Sayıştay mensupları gerçek ve tüzel 

kişiler yanında bilirkişilik yapamazlar 
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41.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 

görevde yükselmeye tabi kadrolardan 

“yönetim hizmetleri” grubunda yer 

almamaktadır? 

 

A) Koruma ve güvenlik amiri 

B) Koruma ve güvenlik görevlisi 

C) Koruma ve güvenlik şefi 

D) Şef 

 

 

42.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, görevde yükselmeye 

ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen 

boş kadro sayısı kadar atama 

yapılmasında başarı puanı esas alınır.  

B) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav 

puanlarının aritmetik ortalaması esas 

alınmak suretiyle tespit ve ilan edilir. 

C) Başarı puanlarının eşit olması halinde 

bakılacak kriterlerden birisi sicil 

notudur. 

D) Sınavda başarılı olmalarına rağmen, ilan 

edilen kadro sayısı nedeniyle ataması 

yapılamayacak personelden en fazla asıl 

aday sayısı kadar personel yedek olarak 

belirlenebilir. 

 

 

 

 

43.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 

unvan değişikliği suretiyle atama 

yapılabilecek kadrolardandır? 

 

A) Program yardımcısı 

B) Tekniker 

C) Teknisyen yardımcısı 

D) Bilgisayar işletmeni 

 

 

I. En az dört yıllık yükseköğretim 

mezunu olmak 

II. En az iki yılı Sayıştayda mühendis, sivil 

savunma uzmanı, koruma ve güvenlik 

amiri, şef, tekniker, koruma ve güvenlik 

şefi veya programcı kadrolarında olmak 

üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak 

III. Şef ve tekniker kadrolarında en az beş 

yıllık hizmeti olmak 

IV. Tekniker ve teknisyen kadrolarında 

toplamda sekiz yıl hizmeti olmak  

 

 

44.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, yönetim hizmetleri 

grubundaki müdür kadrosuna görevde 

yükselme süratiyle yapılacak atamalarda 

yukarıda belirtilen şartlardan hangileri 

aranır? 

 

A) I ve IV 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) I, II, III  
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45.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, yönetim 

mensuplarına ilişkin disiplin kurulunu hangi 

mercii belirler?  

 

A) Sayıştay Başkanı 

B) Genel Kurul 

C) Daireler Kurulu 

D) Yüksek Disiplin Kurulu  

 

46.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezasının 

disiplin kurulunca reddedilmesi durumunda 

aşağıdakilerden hangisi geçerli bir işlemdir?  

 

A) Ret kararının alındığı tarihi izleyen 7 gün 

içinde başka bir disiplin cezası 

verilebilir. 

B) Ret kararının alındığı tarihi izleyen 30 

gün içinde başka bir disiplin cezası 

verilebilir. 

C) Ret kararının alındığı tarihi izleyen 15 

gün içinde başka bir disiplin cezası 

verilebilir. 

D) Disiplin kurulunun ret kararı nihai bir 

karardır. 

 

 

 

 

 

 

 

47.   Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, disiplin 

cezalarına itiraz konusunda aşağıda yer 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri 

kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

hafifletebilir 

B) İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri 

kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

ağırlaştırabilir 

C) İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri 

kararı gözden geçirerek verilen cezayı 

tamamen kaldırabilir 

D) Disiplin cezalarına karşı idari yargı 

yoluna başvurulabilir 
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48.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, yönetim 

mensuplarına ilişkin disiplin kurulu 

kimlerden oluşur?  

A) Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek bir 

üye başkanlığında, yine aynı kurulca 

seçilecek bir uzman denetçi, bir 

başdenetçi, bir müdür ve Personel ve 

Eğitim Müdürü 

B) Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek bir 

daire başkanının başkanlığında, yine 

aynı kurulca seçilecek bir üye, bir uzman 

denetçi, bir müdür ve Personel ve Eğitim 

Müdürü 

C) Sayıştay Daireler Kurulunca seçilecek 

bir üye başkanlığında, yine aynı kurulca 

seçilecek bir uzman denetçi, bir 

başdenetçi, bir müdür ve Personel ve 

Eğitim Müdürü 

D) Sayıştay Genel Kurulunca seçilecek bir 

üye başkanlığında, Daireler Kurulunca 

seçilecek bir uzman denetçi, bir 

başdenetçi, bir müdür ve Personel ve 

Eğitim Müdürü 

 

49.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri İle 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, Sayıştaydaki yönetim 

birimlerinin kurulması, kurulmuş bulunan 

yönetim birimlerinin birleştirilmesi, 

ayrılması ve kaldırılması nasıl gerçekleşir? 

 

A) Sayıştay Başkanının teklifi ve Genel 

Kurul kararı 

B) Sayıştay Başkanı kararı 

C) Sayıştay Başkanının teklifi ve Daireler 

Kurulu kararı 

D) Kanunla 

 

50.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri İle 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden 

hangisinde birim başkanlığı ve birim 

amirliği bir arada verilmiştir? 

 

A) Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı – 

Mali İşler Başkanlığı 

B) Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı – 

Yemekhane Müdürlüğü 

C) Yayın İşleri Başkanlığı – Evrak 

Müdürlüğü 

D) İç Denetim Birim Başkanlığı – Personel 

Ödemeleri Müdürlüğü 

 

51.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri İle 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 

görevlerinden birisidir? 

 

A) Personele yapılacak ön ödemelere ilişkin 

işlemleri yapmak. 

B) Yönetim birimlerinden gelen talepler 

doğrultusunda hizmet içi eğitim 

çalışmalarını yürütmek. 

C) Maaş ve yolluklar ile diğer personel 

ödemelerine ilişkin gerçekleştirme 

işlemlerini yapmak. 

D) Personel ödemeleri ile ilgili gerekli 

kesinti işlemlerini yapmak 
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52.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri İle 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Mali İşler Müdürlüğünün görevlerinden 

birisi değildir? 

A)  Sayıştay hizmetlerinin gerektirdiği 

yapım işleri, mal ve hizmet alımlarıyla 

ilgili işlemler ile bu işlemler sonrası 

sözleşme düzenleme, uygulama ve 

ödeme sürecinin gerektirdiği iş ve 

işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak. 

B) Sayıştayın satın alma, kiralama ve diğer 

tedarik işlerini gerçekleştirmek, personel 

ödemeleri dışındaki diğer ödemelerini 

yapmak. 

C) Telefon, su, doğalgaz, elektrik, harç, 

sigorta ve benzeri diğer ödemeleri 

gerçekleştirmek. 

D) Personel ödemeleri ile ilgili olanlar 

dışındaki ön ödemelere ilişkin işlemleri 

yapmak. 

 

53. Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul ve 

Esaslarına göre, “bilmesi gerekenlerin 

dışında diğer kişilerin bilmelerinin 

istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde iç 

ve dış menfaatimize ciddi şekilde zarar 

verecek bilgileri içeren evrak” hangi gizlilik 

derecesine sahiptir? 

  

A) Tasnif dışı 

B) Hizmete özel 

C) Gizli 

D) Çok gizli 

 

54.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

ve Esaslarına göre, aşağıdakilerden hangisi 

gizlilik derecesine sahip evrak değildir?  

 

A) Gizli 

B) Çok gizli 

C) Özel 

D) Kişiye özel 

 

55.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

ve Esaslarına göre, tasnif dışı evrakın 

tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Üzerinde çok gizli, gizli, özel, hizmete 

özel, kişiye özel ibarelerini taşıyanlar 

dışındaki her türlü evrak 

B) Bilmesi gerekenlerin dışında diğer 

kişilerin bilmelerinin istenmediği ve 

izinsiz açıklandığı takdirde devletin 

güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, 

iç ve dış menfaatimize ciddi şekilde zarar 

verecek nitelikte olan evrak  

C) İzinsiz açıklandığı takdirde, devletin 

menfaat ve prestijini haleldar edecek 

veya yabancı bir devlete faydalar 

sağlayacak nitelikte olan evrak 

D) İçerdiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli ve 

özel gizlilik dereceleri ile korunması 

gerekmeyen ancak bilmesi 

gerekenlerden başkası tarafından 

bilinmesi istenmeyen evrak 
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56.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

ve Esaslarına göre, Sayıştaya hitaben 

düzenlenmeyen, imzası olmayan ve eki 

tamam olmayan evraklar için nasıl bir usul 

izlenir?  

 

A) Evrak kayıt tarihi ve sayısı verilerek ilgili 

birimine havale edilir. 

B) Evrak kayıt tarihi ve sayısı verilmek 

kaydıyla ilgilisine iade edilir. 

C) Evrak kayıt tarihi verilir ancak evrak 

sayısı verilmeksizin ilgilisine iade edilir. 

D) İşlem yapılmadan ilgilisine gönderilir 

veya gönderene iade edilir 

  

57.   Sayıştay Başkanlığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi Yönergesine göre, 

elektronik ortamda güvenli elektronik imza 

ile hazırlanan belgelerde belge tarihi olarak 

aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?  

 

A) Belgeyi ilk hazırlayan makam tarafından 

güvenli elektronik imza ile imzaladığını 

gösteren zaman damgasındaki tarih 

bilgisi 

B) Belgeye ilişkin alınan fiziksel çıktıda yer 

alan tarih bilgisi 

C) Belgenin en son yetkili tarafından 

güvenli elektronik imza ile imzalandığı 

zamanı gösteren zaman damgasındaki 

tarih bilgisi 

D) Belgenin onaya sunan makam taarfından 

imzalandığı tarihi gösteren tarih bilgisi 

 

 

 

58.  Sayıştay Başkanlığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi Yönergesine göre, zorunlu 

nedenlerle güvenli elektronik imza 

kullanılamayan durumlarda, kimlik 

doğrulama amacıyla kullanılan ve EBYS 

üzerinde imza veya paraf yerine 

kullanılabilen elektronik yasal kimlik 

doğrulama sistemi neyi ifade eder? 

 

A) Elektronik onay 

B) Elektronik sistem 

C) Elektronik imza 

D) Elektronik ortam 

 

59.  Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki Devri 

Yönergesine göre, imza ve yetki devri 

konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) İmza devri kişiler arasında, yetki devri 

makamlar arasında yapılır. 

B) İmza devrinin devri asıl yetkili Makamın 

onayı ile mümkün iken, yetki devrinin 

devri mümkün değildir. 

C) İmza yetkisinin devri çerçevesinde 

yapılan iş, işlem veya eylemin gerçek 

sahibi imza yetkisini devralan kişi iken, 

yetki devri çerçevesinde yapılan iş, işlem 

veya eylemin gerçek sahibi yetkiyi 

devreden kişidir. 

D) İmza devrinde imza yetkisi kendisine 

devredilen kişinin görevinden ayrılması 

halinde imza devri kendiliğinden sona 

ererken, yetki devrinde ilgili Başkanlık 

personeli değişse de yetki devri 

geçerliliğini korumaya devam eder. 
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60.  Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki Devri 

Yönergesine göre, aşağıdakilerden hangisi 

yetki devrinin yasak olduğu hallerden 

değildir? 

 

A) Üstün astları üzerindeki denetim yetkisi 

B) Kanunen idari makamların bizzat kendisi 

tarafından imzalanması öngörülen 

işlemlere ilişkin imza yetkisi 

C) Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu 

görevlisine verilmiş olan yetkiler 

D) Kamu görevlileri arasındaki iş bölümünü 

kapsayan örgütlendirme yetkisi  

 

61.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, Devlet memurlarının öğrenim 

durumlarına göre yükselebileceği en son 

derece ve kademeyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) 2 yıllık yükseköğrenimi bitirenler 1. 

Derecenin 4. Kademesine kadar 

yükselebilir.  

B) 4 yıllık yükseköğrenimi bitirenler 1. 

Derecenin 4. Kademesine kadar 

yükselebilir.  

C) Liseyi bitirenler 3. Derecenin 8. 

Kademesine kadar yükselebilir.  

D) Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 

bitirenler 2. Derecenin 6. Kademesine 

kadar yükselebilir. 

 

 

 

62.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Memurun kademe ilerlemesinin 

yapabilmesi için bulunduğu kademede 

en az bir yıl çalışmış olması gerekir.  

B) Kalkınmada birinci derecede öncelikli 

yörelerde çalışılan her iki yıla bir kademe 

ilerlemesi uygulanabilmesi için bu 

bölgelerde mecburi olarak sürekli 

görevle atanan personel olarak çalışmak 

gerekir.  

C) İlerleyeceği bir üst kademenin boş 

olması gerekir. 

D) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin 

cezası almayan memurlara, bir kademe 

ilerlemesi daha uygulanır.  

 

 

63.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi derece 

yükselmesi yapılabilmesi için gerekli şartlar 

arasında sayılmamıştır? 

 

A) Üst derecelerden boş bir kadronun 

bulunması 

B) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu 

derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl 

bulunulmuş olması 

C) Kadronun tahsis edildiği görev için 

öngörülen niteliklerin elde edilmiş 

olması 

D) Derecesi içerisinde kınama ya da 

aylıktan kesme cezalarından birisinin 

alınmamış olması 
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64.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, ölüm yardımı ödeneği ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Devlet memurunun memur olmayan eşi 

öldüğü takdirde, kendisine ölüm yardımı 

ödeneği verilir. 

B) Ölüm yardımı ödeneği borç için 

haczedilemez. 

C) Memurun ölümü halinde sağlığında 

bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri 

vermemiş ise eşine ve çocuklarına, 

bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da 

yoksa kardeşlerine ölüm yardımı 

ödeneği verilir. 

D) Ölüm yardımı ödeneği, damga vergisi 

hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi 

tutulmaksızın ve ödeme emri 

aranmaksızın derhal ödenir.  

 

65.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

hükümlerine göre, görevden 

uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Zam ve tazminatlardan tam olarak 

yararlanırlar.  

B) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak 

yararlanırlar. 

C) Aylıkları 2/3 oranında hesaplanarak 

ödenir. 

D) Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak 

hesaplanır 

 

 

 

 

66.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdaki 

sürelerin hangisi çalışma süresinden 

sayılmaz? 

 

A) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden 

başka bir yerde çalıştırılmak üzere 

gönderilmeleri halinde yolda geçen 

süreler 

B) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır 

bir halde bulunmakla beraber 

çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 

bekleyerek boş geçirdiği süreler 

C) Çocuk emziren kadın işçilerin 

çocuklarına süt vermeleri için 

belirtilecek süreler 

D) Günlük çalışma süresinin ortalama bir 

zamanında işyerinin bulunduğu yerin 

gelenekleri ve işin gereğine göre 

ayarlanmak suretiyle verilen ara 

dinlenme süreleri 

 

67.   4857 sayılı İş kanununa göre 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İşveren vekilliği özel hükümlere 

dayanan özel bir statüdür. 

B) İşveren adına hareket eden ve işin, 

işyerinin ve işletmenin yönetiminde 

görev alan kimselere işveren vekili denir. 

C) İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve 

yükümlülüklerinden doğrudan işveren 

sorumludur. 

D) Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı 

o işyeri ile ilgili olarak, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf 

olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt işveren ile 

birlikte sorumludur. 
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68.  4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdaki 

hallerden hangisi işverene iş akdini haklı 

nedenle fesih hakkı vermez? 

 

A) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu 

sözleşmenin esaslı noktalarından biri 

için gerekli vasıflar veya şartlar 

kendisinde bulunmadığı halde bunların 

kendisinde bulunduğunu ileri sürerek 

yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler 

veya sözler söyleyerek işçinin işvereni 

yanıltması 

B) İşçinin, işverenin güvenini kötüye 

kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin 

meslek sırlarını ortaya atmak gibi 

doğruluk ve bağlılığa uymayan 

davranışlarda bulunması 

C) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel 

tacizde bulunması 

D) İşçinin işverenden izin almaksızın veya 

haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay 

içinde iki defa herhangi bir tatil 

gününden sonraki iş günü yahut bir ayda 

üç işgünü işe geç gelmesi 

 

69.  4857 sayılı İş kanununa göre, işçinin normal 

haftalık çalışma süresinin, çalışma biçimi 

bakımından tam süreli iş sözleşmesiyle 

çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha 

az belirlenerek yapılan sözleşmeye ne ad 

verilir? 

 

A) Deneme süreli iş sözleşmesi 

B) Kısmi süreli iş sözleşmesi 

C) Belirli süreli iş sözleşmesi 

D) Takım sözleşmesi 

 

70.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdaki 

hallerden hangisi işçiye iş akdini haklı 

nedenle derhal fesih hakkı verir? 

A) İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile 

çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir 

sebebin ortaya çıkması 

B) İşçinin sürekli olarak yakından ve 

doğrudan buluşup görüştüğü işveren 

yahut başka bir işçinin bulaşıcı hastalığa 

tutulması 

C) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun 

hükümleri veya sözleşme şartlarına 

uygun olarak hesap edilmemesi veya 

ödenmemesi 

D) İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan 

fazla süre ile işin durmasını gerektirecek 

zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması 

 

 

71.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’nun kapsamı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen 

bilgi veya belgeler Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’nun kapsamı dışındadır. 

B) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl 

edecek bilgi veya belgeler Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu’nun kapsamı dışındadır. 

C) Yargı denetimi dışında kalan idarî 

işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve 

mesleki onurunu etkileyecek nitelikte 

olanlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 

kapsamı dışındadır. 

D) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak 

yapılacak bilgi edinme başvuruları Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu’nun kapsamı 

dışındadır. 
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72.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 

göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru 

sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce 

kararın tebliğinden itibaren en fazla kaç gün 

içinde Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kuruluna başvurabilir? 

 

A) 15 

B) 30 

C) 60 

D) 10 

 

 

73.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele 

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi 

haksız mal edinme kapsamında değildir? 

 

A) Kanuna uygun olarak sağlandığı ispat 

edilmeyen mallar  

B) Genel ahlaka uygun olarak sağlandığı 

ispat edilmeyen mallar 

C) İlgilinin sosyal yaşantısı bakımından 

geliriyle uygun olduğu kabul 

edilemeyecek harcamalar şeklinde 

ortaya çıkan artışlar 

D) Kumar ve bahisten kazanılan mallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele 

Kanunu’na göre, mal bildirimi vermekle 

yükümlü kamu görevlileri, milletlerarası 

protokol veya nezaket kaideleri uyarınca 

yabancı devletlerden, hangi değerdeki 

hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı ne 

kadar süre içerisinde Kurumlarına teslim 

etmek zorundadırlar? 

 

A) Aldıkları tarihteki değeri 5 aylık net 

asgari ücret toplamını aşan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları 

tarihten itibaren bir ay içinde kendi 

kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 

B) Aldıkları tarihteki değeri 5 aylık net 

asgari ücret toplamını aşan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları 

tarihten itibaren üç ay içinde kendi 

kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 

C) Aldıkları tarihteki değeri on aylık net 

asgari ücret toplamını aşan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları 

tarihten itibaren bir ay içinde kendi 

kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 

D) Aldıkları tarihteki değeri on aylık net 

asgari ücret toplamını aşan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları 

tarihten itibaren üç ay içinde kendi 

kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. 
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75.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele 

Kanunu’na göre, mal bildiriminde 

bulunmakla yükümlü olanların bu 

bildirimlerini yenileme zamanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç 

Ocak ayı sonuna kadar 

B) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç 

Şubat ayı sonuna kadar 

C) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç 

Nisan ayı sonuna kadar 

D) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç 

Haziran ayı sonuna kadar 

 

76.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 

Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve 

kontrolünde uyulacak ilkelerden değildir?  

 

A) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis 

edilmesi esastır.  

B) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri 

bütçelerinde gösterilir.  

C) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları 

gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. 

D) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak 

bütçelerde gösterilir. 

 

 

 

 

 

77.  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanununa ekli kaç sayılı cetvelde yer alır? 

 

A) ( I ) sayılı cetvelde 

B) ( II ) sayılı cetvelde 

C) (III) sayılı cetvelde 

D) ( IV) sayılı cetvelde 

 

78.  Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre 

kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında 

yer almaz?   

 

A) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün 

olarak oluşturulur ve yürütülür.   

B) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin 

hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde 

uygulanır.  

C) Maliye politikası, sıkı para politikalarına 

uygun ve uyumlu bir şekilde yürütülür.   

D) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun 

şekilde yürütülür.  
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79.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanununa göre, Bakanlar, Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenen politikaların 

uygulanması ile bakanlıkların ve 

bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin 

kalkınma planlarına, yıllık programlara 

uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, bu çerçevede diğer 

bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini 

sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, 

mahallî idareler için hangi Bakana aittir? 

 

A) Hazine ve Maliye Bakanına 

B) Çevre ve Şehircilik Bakanına 

C) İçişleri Bakanına 

D) Milli Eğitim Bakanına 

 

 

80.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre “yüklenmeye girişilmesi” ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Yüklenme, usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya 

kanun veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükmüne dayanılarak iş 

yaptırılması, mal veya hizmet alınması 

karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme 

yükümlülüğüne girilmesidir.  

B)  Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan 

işler için yüklenmeye girişilemez. 

C) Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. 

D) Harcama yetkilileri, kendilerine tahsis 

edilen ödenekler için yüklenmeye 

girişemez.  

 

 

I. Görevlendirme yazısı 

II. Fatura, fatura düzenlenmeyen 

hallerde katılma ücretini gösteren 

belge 

III. Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine 

ilişkin belge 

IV. Zeyilname 

81.  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğine göre kamu kurum ve 

kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve 

vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve 

toplantılara katılanların katılma giderlerinin 

ödenmesinde yukarıdaki belgelerden 

hangileri ödeme belgesine bağlanır? 

 

A) I ve II 

B) I, II ve III 

C) II ve III 

D) I, II, III ve IV 

 

82.  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 

fatura yerine geçen belgelerden değildir? 

 

A) Serbest meslek makbuzu,  

B) Gider pusulası,  

C) Onay belgesi 

D) Müstahsil makbuzu 

 

83. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Ön Ödeme 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında değildir? 

 

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

B) Ankara Üniversitesi 

C) Millî Eğitim Bakanlığı 

D) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
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84.  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre “ön ödemelerde mahsup 

süresi ve sorumluluk” ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Her mutemet ön ödemelerden harcadığı 

tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili 

kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması 

halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise 

üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek 

ve artan tutarı iade ederek hesabını 

kapatmakla yükümlüdür.  

B) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi 

taşıyan harcama belgeleri avansın 

mahsubunda kabul edilir.  

C) Mahsup döneminde verilen harcama 

belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı 

tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son 

günü arasındaki tarihi taşıması gerekir. 

D) Denetim elemanları, yollukları ve diğer 

giderleri karşılığı aldıkları avanslara 

ilişkin harcama belgelerini, takip eden 

ayın onuncu gününe kadar idarelerine 

vermek ve varsa avans artığını iade 

etmekle, idareler de bunu aramakla 

yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.  Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt 

yetkililerinin görev ve sorumluluklarından 

biri değildir?  

 

A) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin 

kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal 

yönetim hesap cetvellerini istenilmesi 

halinde konsolide görevlisine göndermek. 

B) Ambar sayımını ve stok kontrolünü 

yapmak, harcama yetkilisince belirlenen 

asgari stok seviyesinin altına düşen 

taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

C) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları 

bulundukları yerde kontrol etmek, 

sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 

D) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim 

Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama 

yetkilisine sunmak. Kayıtlarını tuttuğu 

taşınırların yönetim hesabını hazırlamak 

ve harcama yetkilisine teslim etmek.  

 

86.  Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, 

“taşınırların kaydı” ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve 

bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına 

alınması esastır.  

B) Taşınırlar sadece miktar olarak kayıtlara 

alınarak takip edilir. 

C) Taşınır kayıtları, harcama birimleri 

itibarıyla yönetim hesabı verilmesine 

esas olacak şekilde tutulur.  

D) Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. 
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87.  İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul 

ve Esaslara göre “ön malî kontrolün 

niteliği” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş 

verilmemesi, malî karar ve işlemlerin 

harcama yetkilisi tarafından 

uygulanmasında bağlayıcıdır. 

B) Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş 

verilip verilmemesi, danışma ve önleyici 

niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin 

harcama yetkilisi tarafından 

uygulanmasında bağlayıcı değildir. 

C) Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole 

tâbi tutulması ve ön malî kontrol 

sonucunda uygun görüş verilmiş olması, 

harcama yetkilileri ve gerçekleştirme 

görevlilerinin sorumluluğunu ortadan 

kaldırır. 

D) Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole 

tâbi tutulması ve ön malî kontrol 

sonucunda uygun görüş verilmiş olması 

halinde, harcama yetkilileri ve 

gerçekleştirme görevlileri denetlenemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.  Aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre 

“görevler ayrılığı ilkesi” ile bağdaşmaz? 

 

A) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi 

görevi aynı kişide birleşemez.   

B) Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol 

görevini yürütenler, onay belgesi ve 

ekleri ile şartname ve sözleşme 

tasarılarının hazırlanması, malî karar ve 

işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve 

hizmetlerin teslim alınması gibi malî 

karar ve işlemlerin hazırlanması ve 

uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler  

C) Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol 

görevini yürütenler ihale komisyonu ile 

muayene ve kabul komisyonunda başkan 

ve üye olabilirler. 

D) Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol 

görevini yürütenler ihale komisyonu ile 

muayene ve kabul komisyonunda başkan 

ve üye olamazlar. 
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89.  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi, yol masrafı, 

yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme 

masrafının birlikte verilmesini icabettiren 

hallerden değildir?  

 

A) Yurt içinde veya yurt dışında geçici bir 

görevle yapmakta iken yurt içinde veya 

yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen 

atananlara yeni görev yerlerine kadar  

B) Yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi 

değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni 

görev yerlerine kadar 

C) Kadro dolayısı ile açıkta kalan veya 

vekalet emrine alınan memurlara açık 

aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye 

ettirecekleri yere kadar 

D) Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla 

geçici olarak yurt içinde veya dışında 

başka bir yere (memuriyet mahalli dışına) 

gönderilenlere geçici görev yerlerine 

kadar 

 

90.  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 

verilecek gündeliklerin miktarı, Bütçe 

Kanununa ekli hangi cetvelde gösterilir?  

 

A) A cetveli  

B) B cetveli 

C) E cetveli  

D) H cetveli 

 

 

 

 

91.  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aile 

masrafı aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak ifade edilmiştir? 

A) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için 

memur veya hizmetlilerin bu Kanuna 

göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile 

gündeliklerinden oluşur. 

B) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için 

memur veya hizmetlilerin yemek ücretleri 

ile yol masraflarından oluşur. 

C) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için 

memur veya hizmetlilerin bu Kanuna 

göre müstehak oldukları gündelik ile 

yemek masrafından oluşur, 

D) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için 

memur veya hizmetlilere bu Kanuna göre 

ödenecek yol masrafından oluşur. 

 

92.  6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre 

Türkiye düzeyinde teftiş,  denetim ve 

inceleme yetkisine haiz bulunanlara 

birinci derece kadrolu memur için tespit 

olunan gündelik miktarının kaç katı 

gündelik olarak ödenir?  

 

A) 1,3 katı 

B) 1,5 katı 

C) 2 katı 

D) 3 katı 
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93.  6245 sayılı Harcırah kanununa göre, 

yurtiçinden yer değiştirme masrafı ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Memur veya hizmetlinin kendisi için 

yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak 

hesaplanır. 

B) Memur ve hizmetlinin harcıraha 

müstehak aile fertlerinin her biri için 

yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar 

yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz) 

olarak hesaplanır. 

C) Her kilometre veya deniz mili başına, 

yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin 

yüzde beşi olarak hesaplanır. 

D) Her kilometre veya deniz mili başına, 

yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin 

yüzde ellisi olarak hesaplanır. 

 

94.  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılacak 

isteklilerden mesleki ve teknik yeterliliğin 

belirlenmesi için istenecek belgeler 

arasında yer almaz? 

A) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya 

kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve 

teklif vermeye yasal olarak yetkili 

olduğunu kanıtlayan belgeler 

B) İsteklinin üretim ve/veya imalat 

kapasitesine, araştırma-geliştirme 

faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına 

yönelik belgeler 

C) Bankalardan temin edilecek isteklinin 

malî durumu ile ilgili belgeler, 

D) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi 

için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat 

ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

 

95.  Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa göre ön yeterlik ilanlarında 

bulunması zorunlu hususlarından biri 

değildir? 

 

A) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet 

alımı ve yapım ihalelerinde ise işin 

yapılacağı yer 

B) İhale konusu işin başlama ve bitirme 

tarihi 

C) Ön yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler 

D) Tekliflerin geçerlilik süresi 

 

96.  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, 

ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 

kaç iş günü içinde ihale kararını onaylar 

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle 

iptal eder? 

A) 3 iş günü 

B) 5 iş günü 

C) 7 iş günü 

D) 10 iş günü 

 

97.  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre 

taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanlarına 

uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak 

amacıyla sözleşme yapılmasından önce ihale 

üzerinde kalan istekliden ihale bedeli 

üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç 

oranında kesin teminat alınır? 

 

A) %1 

B) %3 

C) %6 

D) %10 
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98.  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre, yerli 

malı teklif eden istekliler lehine fiyat 

avantajı sağlanmasına ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif 

eden istekliler lehine, %15 oranına 

kadar fiyat avantajı sağlanabilir.  

B) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif 

eden istekliler lehine, %10 oranına 

kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 

C) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak orta ve yüksek 

teknolojili sanayi ürünleri arasından 

belirlenen ve Kurum tarafından ilan 

edilen listede yer alan malların 

ihalelerinde, yerli malı teklif eden 

istekliler lehine %15 oranında fiyat 

avantajı sağlanması mecburidir.  

D) Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler 

lehine de %15 oranında fiyat avantajı 

sağlanması mecburidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa göre sözleşme türleri ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere 

ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim 

fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı 

işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine 

dayalı olarak; idarece hazırlanmış 

cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 

miktarı ile bu iş kalemleri için istekli 

tarafından teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme 

B) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı 

özellikleri ve miktarı idarece belirlenen 

işin tamamı için isteklinin teklif ettiği 

toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme 

C) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile 

yüklenici arasında imzalanan çatı 

sözleşme  

D) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş 

kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi 

götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat 

teklifi alma yöntemleri birlikte 

uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen 

ihaleler sonucunda karma sözleşme 
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100. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa göre sözleşmenin devri ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Sözleşme devredilemez. 

B) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale 

yetkilisinin yazılı izni ile başkasına 

devredilebilir.  

C) Sözleşme, Kamu İhale Kurumunun izni 

ile başkasına devredilebilir. 

D) İsim ve statü değişikliği gereği sözleşme 

devri yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ !!! 

BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 

 



1. Sınav saat 09:15'de başlar, 120 dakikadır, 11:15'de sona erer. 

2. Sınav başlamadan 10 dakika önce soru kitapçıkları dağıtılır. Adaylar tarafından kitapçıkların eksiklik- 

tamlığı kontrol edilir. Eksik kitapçıklar yedekleri ile değiştirilir. 

3. Sınav saati 09:15'den sonraki 20 dakika içerisinde sınav salonu terk edilemez. Bu süre içerisinde gelen 

adaylar sınava kabul edilir. Sınavın son 15 dakikasında sınav salonundan çıkılamaz. 

4. Sınav sırasında acil ihtiyaç hallerinde sınav sorumlularının izni ile iki gözetmen nezaretinde adaya 10 

dakika izin verilebilir. 

5. Sınav sırasında sınavın düzen, huzur ve güvenliğini bozanlar, kopya çekenler veya teşebbüs edenler 

hakkında sınav sorumlusu ve iki gözetmen imzası ile tutanak tutulur.  

6. Soru kitapçığı üzerindeki Adı, Soyadı, TC No, Sicil No, imza bilgilerinin aday tarafından tükenmez kalem 

ile doldurulması gerekir. 

7. Cevap kağıdı üzerindeki Adı, Soyadı, TC No, Sicil No, imza bilgilerinin aday tarafından tükenmez kalem 

ile doldurulması gerekir. 

8. Her sorunun DÖRT seçeneğinden yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap şıkkının kutucuğun içerisine 

taşırmadan okunaklı bir şekilde kurşun kalem ile kodlanacaktır. Cevap kağıdında bir soru birden çok 

cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek 

istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

9. Her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. İptal edilen sorular, tüm katılımcılar için doğru 

cevaplandırılmış sayılır. 

10. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış tam puan alanlar başarılı sayılır. 

11. Sınava girenlerin kimlik kontrolleri gözetmenler tarafından yapılır. Tereddüde yol açan durumlar 

tutanağa bağlanır. 

12. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınav yerlerine; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth 

ve benzeri cihazlar ile; her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, 

silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, ve bu gibi araçlar getirilmesi 

yasaktır. Bu tür eşya, araç-gereçlerle sınava girmiş adayların, eşyalarına, araç gereçlerine el konulur ve 

durum tutanağına bağlanır. 

13. Adayların sınavdan çıkarken soru kitapçıklarını cevap kağıdı ile birlikte teslim etmeleri gerekir. 

14. Sınav salonundaki oturum düzeni sınav başlamadan önce sınav sorumlusu tarafından sağlanır. Oturum 

düzenine ilişkin olarak sınav sorumlusu tutanağa bağlamak suretiyle düzenleme yapabilir. 

 

Sınavın kurallara uygun olarak yapılmasında göstereceğiniz özen için teşekkür ederiz. 

 

Başarılar Dileriz  

SINAV KURULU 

 

 


	Blank Page

