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1. T.C. Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Yasama yetkisi Türk Milleti adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 

yetki devredilemez. 

B) Yürütme yetkisi ve görevi, 

Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve 

kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir. 

C) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 

ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 

D) Yasama, yargı ve yürütme yetkisi 

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasının 

değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 

edilemez hükümlerinden biri değildir? 

A) Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu 

hakkındaki hüküm 

B) Cumhuriyetin nitelikleri 

C) Devletin bütünlüğü, Resmî dili, bayrağı, 

milli marşı ve başkenti 

D) Devletin temel amaç ve görevleri 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına 

göre, düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe teşkil 

edemez? 

A) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğünün korunması 

B) Kamu güvenliğinin korunması 

C) Suçların önlenmesi 

D) Sanatın ve sanatçının korunması 

4. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasında 

düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin 

niteliklerinden biri değildir? 

A) Kişiliğe bağlı olması 

B) Dokunulmaz olması 

C) Vazgeçilmez olması  

D) Devredilebilir olması 

 

5. T.C. Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı’nın 

hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle 

geçici olarak görevinden ayrılması 

hallerinde, Cumhurbaşkanına kim vekâlet 

eder? 

A) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

B) Adalet Bakanı 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

D) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

6. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden 

hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve 

yetkilerinden değildir? 

A) Kanunları tekrar görüşülmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 

göndermek 

B) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları 

atamak 

C) Sayıştay Başkanı’nı seçmek 

D) Yürütme yetkisine ilişkin konularda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarmak 
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7. T.C. Anayasasına göre, aşağıdakilerden 

hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

bilgi edinme ve denetim yollarından biri 

değildir? 

A) Meclis araştırması 

B) Genel görüşme 

C) Gensoru 

D) Meclis soruşturması 

 

8. T.C. Anayasasına göre, idari mahkemelerce 

verilen ve kanunun başka bir idari yargı 

merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 

son inceleme mercii aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B) Danıştay 

C) Sayıştay 

D) Yargıtay 

 

9. Türk Milleti Tekâlifi Milliye Emirlerini 

yerine getirerek Türk ordusunun silah, 

cephane, yiyecek, içecek ve kıyafet 

ihtiyacını karşılamak için seferber olmuş ve 

ordu-millet bütünlüğünün benzersiz bir 

örneğini sergilemiştir. 

Yukarıdaki açıklama Türk Milletinin hangi 

özelliğini ifade etmektedir? 

 

A) Barışseverliğini 

B) Bağımsız yaşamaya verdiği önemi 

C) Farklılıklara saygılı oluşunu 

D) Yeniliklere açık olmasını 

 

10.  Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı kabul 

edilen Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışında 

Resmi görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hariciye Nazırı 

B) 10. Alay Komutanı 

C) 9. Ordu Müfettişi 

D) Sıkıyönetim Komutanı  

 

11.  Atatürk Milli Mücadele döneminde 

yaşananları Nutuk adlı eserinde kaleme 

alarak Türk Milletinin bu destansı 

mücadelesinin yeni nesiller tarafından 

öğrenilmesini istemiştir. 

 

Atatürk’ün bu çalışması Atatürk ilke ve 

inkılaplarının dayandığı temel esaslardan 

hangisi ile ilgilidir? 

 

A) Ülke bütünlüğü 

B) Milli tarih bilinci 

C) Mili kültürün geliştirilmesi 

D) Egemenliğin millete ait olması 

 

12.  Mustafa Kemal ve yakın arkadaşı Fethi Bey 

(Okyar), işgale karşı seslerini duyurmak 

amacıyla İstanbul’da “Minber” adlı bir 

gazete çıkarmışlardır. 

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ve Fethi 

Bey (Okyar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) Vatansever oldukları 

B) İşgallere tepki gösterdikleri 

C) İstanbul Hükümetinde görev aldıkları 

D) Fikirlerini yaymaya çalıştıkları 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1
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13.  Mustafa Kemal’in içinde bulunduğu yerler, 

okuduğu okullar ve yabancı dil bilgisi O’nun 

fikir dünyasının gelişmesinde ve Devletin 

içinde bulunduğu sorunlara çözümler 

üretmesinde etkili olmuştur.  

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek 

olarak gösterilemez?   

 

A) Balkanlardaki milletlerin içinde 

bulunduğu durumu fark etmesi  

B) Yabancı dilde okuduğu gazete ve dergiler 

ile dünya gündemini takip edebilmesi 

C) İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada 

yönetim ile ilgili yaşanan sıkıntıları fark 

etmesi   

D) Yabancı devletlerin egemenliğine 

girilmesi gerektiğini savunması 

 

 

14.  Atatürk, “Hattı Müdafaa yoktur, sathı 

müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. 

Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla 

ıslanmadıkça vatan terk olunamaz” sözünü 

aşağıdaki savaşlardan hangisinde 

söylemiştir? 

A) Büyük Taarruz 

B) Sakarya Meydan Muharebesi 

C) Çanakkale Savaşı 

D) I. İnönü Savaşı 

 

 

 

 

 

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de 

Ankara’da açılan Büyük Millet Meclisinin 

özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Millet iradesini temsil eden bir kuruldur 

B) Kurulması ile Temsil Heyetinin görevi 

sona ermiştir. 

C) İlk günkü toplantısına Mustafa Kemal 

Paşa başkanlık etmiştir 

D) Yurdun düşmandan temizlenmesi 

öncelikli hedef olarak benimsenmiştir. 

 

 

16.  Resmi yazışmalarda “ilgi” bölümü ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer 

belge veya belgelerin belirtildiği 

bölümdür. 

B) İlgi yan başlığı, muhatap bölümünün son 

satırından itibaren iki satır boşluk 

bırakılarak ve yazı alanının solundan 

başlanarak yazılır. 

C) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, 

devamı "İlgi:" yan başlığının ve 

sıralamayı gösteren harflerin altı boş 

bırakılarak alt satıra yazılır  

D) İlgide, ilgi tutulan belgenin tarihi ve 

sayısına yer verilmez.  
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17.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

"ACELE" ve “GÜNLÜDÜR" ibarelerini 

taşıyan belgelere cevap verilmesi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) "ACELE" ibaresi taşıyan belgeye 15 iş 

günü içinde; "GÜNLÜDÜR" ibaresi 

taşıyan belgeye 5 iş günü içinde cevap 

verilir. 

B) "ACELE" ibaresi taşıyan belgeye derhal 

ve süratle; "GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan 

belgeye belirtilen süre içinde cevap 

verilir. 

C) "ACELE" ibaresi taşıyan belgeye 7 gün 

içinde; "GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan 

belgeye belirtilen süre içinde cevap 

verilir. 

D) "ACELE" ibaresi taşıyan belgeye 

ivedilikle; "GÜNLÜDÜR" ibaresi taşıyan 

belgeye 30 gün içinde cevap verilir. 

 

18.  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, 

belgeye süresi içinde cevap verilmemesi 

durumunda muhataba yazılan yazı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kınama yazısı 

B) Uyarma yazısı 

C) Tekit yazısı 

D) İtiraz yazısı 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

 

A) Az veren candan, çok veren maldan. 

B) Her inişin bir yokuşu vardır. 

C) Doluya koydum almadı, boşa koydum 

dolmadı. 

D) Ahmet deli dolu bir çocuktu. 

 

20.  “Bir okur olarak çoğunlukla romanı 

sinemaya yeğlerim. Çünkü oradaki dünya, 

biraz da benim düşüncelerimle renklenir. 

Kişilerin yaşam öyküleri, duygu ve 

düşünceleri benim yorumumla biçimlenir.” 

 

Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Roman sinemadan daha zevkli bir 

sanattır. 

B) Roman okuyucusuna, sinema da 

izleyicisine geniş dünyalar sunar. 

C) Roman kolayca biçimlenebilecek bir 

sanattır. 

D) Romanda okuyucunun düşünceleri, hayal 

gücü ön plandır. 

 

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” 

sözcüğü “ölçüsünde, derecesinde” 

anlamında kullanılmıştır? 

 

A) Oraya gidene kadar arabayı babam 

kullandı. 

B) Bisiklet almak için bin lira kadar 

biriktirmiş. 

C) Onun bahsettiği kadar güzelmiş buralar. 

D) Akşama kadar ödevlerini bitirdi. 
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I. Kovasını ve merdivenini yanında 

taşıdığından dolayı yürürken güçlük 

çekiyordu.  

II. Elbisenin her yerine boya ve kireç 

bulaşmıştı. 

III. Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı 

parçaları yapışmıştı.  

IV. Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi. 

 

22.  Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde neden-sonuç ilişkisi birlikte 

verilmiştir? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

kısaltmalara getirilen eklerde yanlışlık 

yapılmıştır? 

 

A) AYM`nin kararlarını ilgiyle takip 

ediyoruz. 

B) TEMA`nın ağaçlandırma faaliyetine 

katıldık. 

C) Diziler sürekli RTÜK`a şikâyet ediliyor. 

D) TÜBİTAK`ın yeni bir projesi epey ilgi 

gördü. 

 

24.  5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanuna göre Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyelerini 

aşağıdakilerden hangisi seçer ve atar? 

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B) Cumhurbaşkanı 

C) Sayıştay 

D) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

25.  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi 

hediye alma yasağı kapsamındadır? 

 

A) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd 

veya buna benzer nitelikte olanlar 

B) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda 

veya etkinliklerde kazanılan ödül veya 

hediyeler 

C) Hizmetten yararlananların vereceği her 

türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü 

hediyeler 

D) Tanıtım amacına yönelik, herkese 

dağıtılan ve sembolik değeri bulunan 

reklam ve el sanatları ürünleri 

 

 

26.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

düzenlilik denetimi aşağıdaki hangi iki tür 

denetimi içermektedir?    

 

A) Performans denetimi - Mali denetim 

B) Mali denetim - Uygunluk denetimi 

C) Yargı denetimi - Performans denetimi 

D) Uygunluk denetimi - Performans 

denetimi  

 

27.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

denetim ve incelemeler sonucu hazırlanarak 

Sayıştay Başkanı tarafından Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunulan veya kamu 

idarelerine gönderilen rapor 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Faaliyet Raporu 

B) Stratejik Plan 

C) Sayıştay Raporu 

D) Denetim Raporu 

 



          T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI  
  GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI 

                            ( ŞEF ) 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

                 A 
 

6 
 

28.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre,  

aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın denetim 

alanına girmez?  

 

A) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 

bağlı her çeşit idare, kuruluş ve 

müesseseler 

B) Özel bütçeli idarelerin kurdukları her 

çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, 

işletme ve şirketler 

C) Genel bütçeli idarelerin doğrudan 

doğruya ya da dolaylı olarak ortak 

oldukları müessese ve şirketler 

D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları 

 

29.  6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın 

organlarından birisi değildir? 

A) Daireler Kurulu 

B) Genel Kurul 

C) Denetim, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu 

D) Yönetim Mensupları Yükseltme ve 

Disiplin Kurulu 

 

 

30.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra kaç 

gün içerisinde yerine getirilir?  

 

A) 30 gün 

B) 60 gün 

C) 90 gün 

D) 120 gün  

 

 

 

31.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre,  

aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın 

görevleri arasında yer almaz? 

 

A) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve 

işlemlerini hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde denetlemek 

B) Genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin; gelir, gider ve mallarına 

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve 

diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığını denetlemek 

C) Sorumluların hesap ve işlemlerinden 

kamu zararına yol açan hususları kesin 

hükme bağlamak 

D) Genel uygunluk bildirimini Hazine ve 

Maliye Bakanlığına sunmak 

 

 

32.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay Başkanı seçimi ile ilgili olarak 

aşağıdakileren hangisi yanlıştır? 

 

A) Sayıştay Başkanının görev süresi üç yıldır 

B) Sayıştay Başkanı TBMM Genel 

Kurulunca seçilir. 

C) Başkanın görev süresi yeni Başkan 

göreve başlayıncaya kadar devam eder. 

D) Görevi sona eren Başkan boş kadro şartı 

aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak 

göreve devam eder. 
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33.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi Genel Kurulun 

görevlerinden değildir? 

 

A) Genel uygunluk bildirimlerini görüşmek 

B) İçtihadın birleştirilmesi kararı almak 

C) Sayıştay’a ilişkin kanun teklifleri 

hakkında görüş bildirmek 

D) Sayıştay dairelerince verilen ilamları son 

hüküm mercii olarak karar bağlamak 

 

34.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Temyiz Kurulu ile ilgili olarak ifade 

edilenlerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Sayıştay Genel Kurulunca seçilir. 

B) Dört daire başkanı ve her daireden 

seçilecek üçer üye olmak üzere 28 kişiden 

teşekkül eder. 

C) Her yıl Kurul üyelerinin dörtte biri 

yenilenir. 

D) Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile 

toplanır. 

 

35.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

“içtihadın birleştirilmesi kararı” aşağıdaki 

kurulardan hangisi alır? 

A) Yüksek Disiplin Kurulu 

B) Genel Kurul 

C) Rapor Değerlendirme Kurulu 

D) Temyiz Kurulu 

 

 

36.  6085 sayılı Sayıştay Kanununda; 

“Kurul, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki 

yıl için seçilen iki daire başkanı ve her 

daireden birer üye ile denetimden sorumlu 

başkan yardımcısından oluşur. Kurulun 

başkanı Sayıştay Başkanıdır. Kurul, üye 

tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. 

Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı 

tarafından incelenmesi istenen konular 

hakkında görüş bildirir.” 

Şeklinde tanımlanan Kurul aşağıdakilerden 

hangisidir 

 

A) Temyiz Kurulu 

B) Genel Kurul 

C) Daireler Kurulu 

D) Rapor Değerlendirme Kurulu 

 

37.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Temyiz Kurulunca verilen bozma kararı 

sonrası yapılan işlem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bozma kararı kesindir. 

B) Bozma kararı halinde evrak yeniden 

karara bağlanmak üzere başka bir daireye 

gönderilir. 

C) Bozma kararı halinde evrak yeniden 

karara bağlanmak üzere o kararı veren 

daireye gönderilir. 

D) Bozma kararı halinde evrak karar 

düzeltme için üst merciye gönderilir. 
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38.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında 

denetçiler tarafından kamu zararına yol açan 

bir husus tespit edildiğinde sorumluların 

savunmaları alınarak mali yılsonu itibariyle 

hazırlanan rapor hangisidir?  

 

A) Yargılamaya esas rapor  

B) Denetim raporu 

C) Sayıştay denetim raporu 

D) Kamu zararı raporu 

 

 

39.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, 

Sayıştay Başkanı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Sayıştay Başkanı, Sayıştayı yönetir ve 

temsil eder.  

B) Sayıştay Başkanı, Kurumun en üst 

yöneticisi olup genel işleyişten 

sorumludur. 

C) Sayıştay Başkanı, Genel Kurulun başkanı 

olup gerekli gördükçe Temyiz Kurulu ve 

Daireler Kuruluna da başkanlık eder. 

D) Sayıştay Başkanı, daire başkanlarını 

seçer.   

 

 

 

 

 

 

 

40.  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerince 

mali konularda düzenlenecek yönetmelikler 

ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici 

işlemler hakkında aşağıdaki kurullardan 

hangisi “görüş” bildirir? 

A) Temyiz Kurulu 

B) Rapor Değerlendirme Kurulu 

C) Daireler Kurulu 

D) Genel Kurul 

 

41.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğinde geçen “aynı düzeyde 

görev” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk 

açısından aynı grupta ya da grup içinde alt 

gruplar olması halinde aynı alt grupta 

gösterilen görevleri 

B) Aynı birimin benzer iş tanımına giren 

görevleri 

C) Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk 

açısından farklı gruplarda ya da farklı 

grup içinde alt gruplar olması halinde alt 

gruplarda yer alan görevleri 

D) Aynı birimin farklı iş tanımına giren 

görevleri 
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42.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 

görevde yükselmeye tabi kadrolarda farklı 

bir grupta yer almaktadır?  

A) Bilgisayar işletmeni 

B) Ambar memuru 

C) Mutemet 

D) Sivil savunma uzmanı 

 

43.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi 

görevde yükselmeye tabi bir kadro değildir? 

 

A) Koruma ve güvenlik amiri 

B) Şef 

C) Avukat 

D) Güvenlik şefi 

 

44.  Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğine göre, aşağıdaki durumlardan 

hangisi görevde yükselme sınavına 

başvurabilmek için gerekli şartlardan 

değildir? 

A) Son üç yıl içerisinde aylıktan kesme 

cezası almamış olmak 

B) Son üç yıl içerisinde kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası 

almamış olmak 

C) Son üç yıl içerisinde kınama cezası 

almamış olmak 

D) Son üç yıl içerisinde aylıktan kesme veya 

daha ağır bir ceza almamış olmak 

45.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, Devlet 

memurluğundan çıkarma cezası vermeye 

yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra 

Sayıştay Başkanı 

B) Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra 

Yüksek Disiplin Kurulu 

C) Disiplin amirinin isteği üzerine Yüksek 

Disiplin Kurulu 

D) Disiplin amirinin isteği üzerine Disiplin 

Kurulu 

 

46.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi yönetim 

mensuplarına ilişkin disiplin kurulunda yer 

almaz? 

 

A) Üye 

B) Daire başkanı 

C) Personel ve Eğitim Müdürü 

D) Başdenetçi 
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47.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi Sayıştay yönetim 

mensuplarına kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasını vermeye yetkilidir? 

 

A) Disiplin amirleri 

B) Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra 

Sayıştay Başkanı 

C) Başkan Yardımcısı 

D) Daire Kurulu 

 

48.  Sayıştay Yönetim Mensuplarına İlişkin 

Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, Sayıştay 

Yönetim Mensupları Disiplin ve Yüksek 

Disiplin Kurullarının başkan ve üyelerinin 

görevlendirilme süresi kaç yıldır? 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 4 yıl 

D) 5 yıl 

 

49. Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Birim Amirliği şeklinde kurulmamıştır? 

A) Baştabiplik 

B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

C) Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı 

D) İç Denetçilik 

50.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 

görevlerinden değildir?  

A) Kadroların; ihdası, iptali, değişikliği, 

dağıtımı ve tahsisine ilişkin çalışmaları 

yapmak 

B) Yükselme ve disiplin kurullarının 

sekretarya hizmetlerini yürütmek 

C) Sayıştay personel giderlerine ilişkin bütçe 

önerilerini hazırlamak 

D) Mensuplara ilişkin askerlik işlemlerini 

gerçekleştirmek 

 

51.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Mali İşler Müdürlüğünün görevlerinden 

birisidir? 

A) Telefon, su, doğalgaz, elektrik, harç, 

sigorta ve benzeri diğer ödemeleri 

gerçekleştirmek. 

B) Yönetim birimlerinden gelen talepler 

doğrultusunda hizmet içi eğitim 

çalışmalarını yürütmek 

C) Personel ödemeleri ile ilgili gerekli 

kesinti işlemlerini yapmak 

D) Tahsis edilemeyen lojmanların 

aidatlarının ödenmesi ile ilgili işlemleri 

yürütmek 
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52.  Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi 

Lojman Tahsis ve Emlak Müdürlüğünün 

görevlerinden değildir? 

A) Sayıştayın taşınır ve taşınmazlarının 

gerekli bakım ve onarımlarını yapmak 

B) Lojmanların bakım ve onarım 

ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere 

bildirmek 

C) Konut tahsis komisyonunun sekretarya 

hizmetlerini yürütmek 

D) Tahsis edilemeyen lojmanların 

aidatlarının ödenmesi ile ilgili işlemleri 

yürütmek 

 

53.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

ve Esaslarına göre; içerdiği bilgi itibariyle 

çok gizli, gizli ve özel gizlilik dereceleri ile 

korunması gerekmeyen ancak bilmesi 

gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi 

istenmeyen evrak aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gelen evrak 

B) Giden evrak 

C) Kişiye özel 

D) Hizmete özel 

 

 

 

 

54.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

Ve Esaslarına göre, aşağıdakilerden hangisi 

gizlilik derecesine sahip evrak değildir? 

A) Gizli 

B) Çok gizli 

C) Özel 

D) Tasnif dışı 

 

55.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

Ve Esaslarına göre, evrak kayıt işlemlerine 

ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Tasnif edilen evrak, türlerine göre Evrak 

Müdürlüğü servislerine dağıtılır. 

B) Gelen fakslar kayıt işlemine tabi tutulup 

evrak tarihi ve numarası verildikten sonra 

söz konusu faksın teyidine aynı tarih ve 

numara verilir. 

C) Elektronik yolla gelen evraktan, ihbar 

mahiyetinde olanlar ile bilgi edinme 

mahiyetinde olanların çıktısı alınmaz ve 

evrak kaydına tabi tutulmaz. 

D) Denetim konusu olup doğrudan grup 

başkanına veya denetçilere gönderilen 

evrak gerekli kayıt işlemleri için Evrak 

Müdürlüğüne teslim edilir. 
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56.  Sayıştay Başkanlığı Evrak Yönetimi Usul 

Ve Esaslarına göre, “gizlilik dereceli 

evrakın açılmasından” kimler sorumludur? 

A) Gizlilik dereceli evrak sadece Başkan 

tarafından açılabilir. 

B) Gizlilik dereceli evrak sadece denetimden 

sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından 

açılabilir. 

C) Gizlilik dereceli evrak Başkan yardımcısı 

veya yetkilendireceği bölüm başkanı 

tarafından açılabilir. 

D) Gizlilik dereceli evrak Başkan, başkan 

yardımcısı veya yetkilendireceği bölüm 

başkanları tarafından açılabilir. 

 

57.  Sayıştay Başkanlığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi Yönergesine göre, 

elektronik ortamda hazırlanan belgenin 

süreli olması halinde, sistemden 

aşağıdakilerden hangisi seçilemez? 

A) İvedi 

B) Çok ivedi 

C) Günlüdür 

D)  Süresizdir 

 

 

 

 

 

 

58.  Sayıştay Başkanlığı Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi Yönergesine göre, kurum 

dışından gelen veya kurum içinde hazırlanan 

belgelerin ilgili yerlere dağıtımı, 

Başkanlıkça önceden belirlenmiş dağıtım 

planına ve sürecine uygun olarak 

aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır? 

A) Saynet 

B) EBYS 

C) Saycap 

D) Saybis 

 

59.  Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki Devri 

Yönergesine göre, imza devrine ilişkin 

aşağıda belirtilen esaslardan hangisi 

yanlıştır? 

A) İmza devri, imza yetkisinin somut bir 

biçimde ismen belirlenmiş Başkanlık 

personelinden yine ismen belirlenmiş 

diğer bir Başkanlık personeline devri 

suretiyle gerçekleşir. 

B) İmza yetkisini devreden asıl kişi, yetkisini 

terk etmiş sayılır ve imza atmaya devam 

edemez. 

C) İmza devri kişiler arasında yapıldığından 

imza yetkisi kendisine devredilen kişinin 

görevinden ayrılması halinde imza devri 

kendiliğinden sona erer 

D) İmza devrinin devri asıl yetkili Makamın 

onayı ile mümkündür 
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60.  Sayıştay Başkanlığı İmza ve Yetki Devri 

Yönergesine göre, yetki devri ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Yetki devri makamlar arasında yapılır. 

B) Yetki devri çerçevesinde yapılan iş, işlem 

veya eylemin gerçek sahibi yetkiyi 

devralan kişidir. 

C) Yetkisini devreden asıl kişi devrettiği 

yetkisini kullanabilir. 

D) Yetki devrinde devir sonrası sorumluluk 

yetkiyi devralana geçer. 

 

61.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi memurluğu 

sona erdiren hallerden biri değildir?  

A) Kanun hükümlerine göre memurluktan 

çıkarılma 

B) Memurluk sırasında memurluğa alınma 

şartlarından her hangi birini kaybetme 

C) Memurluktan çekilme  

D) Görevden uzaklaştırma 

 

62.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, görevde tutulmasında veya belli 

yerlerde istihdam edilmesinde güçlük 

bulunan elemanlar için yapılan ödeme 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) İş güçlüğü zammı  

B) İş riski zammı  

C) Temininde güçlük zammı  

D) Mali sorumluluk tazminatı 

63.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı 

halinde Devlet memurunun bulunduğu 

kadro boşalır?  

A) Memurun bir yerden başka bir yere 

atanması                                                  

B) Memurun tutuklanması 

C) Memurun gözaltına alınması         

D) Memurun görevden uzaklaştırılması 

 

64.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdaki atamaların hangisinde 

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten 

itibaren vekâlet aylığı ödenmez? 

 

A) Kurum içinden yapılan atamalar 

B) Kurum dışından yapılan atamalar 

C) Açıktan yapılan atamalar 

D) Veznedarlık görevine yapılan atamalar 

 

65.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 

düzenlenen mazeret izni ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, 

isteği üzerine on gün babalık izni verilir. 

B) Memura kendisinin veya çocuğunun 

evlenmesi halinde isteği üzerine yedi gün 

izin verilir. 

C) Memura eşinin, çocuğunun, kendisinin 

veya memurun eşinin ana, baba ve 

kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 

yedi gün izin verilir. 

D) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, 

doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 

toplam onaltı hafta süreyle isteği üzerine 

analık izni verilir. 
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66.  4857 sayılı İş Kanununa göre, iş ilişkisinin 

bir süreye bağlı olarak yapılmadığı 

sözleşme türü aşağıdakilerden hangisini 

ifade eder? 

 

A) Kısmi süreli iş sözleşmesi 

B) Belirsiz süreli iş sözleşmesi 

C) Belirli süreli iş sözleşmesi 

D) Deneme sözleşmesi 

 

67.  4857 sayılı İş Kanununda yazılı koşullar 

çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan 

çalışma aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Esnek çalışma 

B) Telafi çalışması 

C) Fazla çalışma 

D) Asgari çalışma 

 

68.  4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdaki 

hallerden hangisi çalışma süresinden 

sayılmaz? 

 

A) Çocuk emziren kadın işçilerin 

çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek 

süreler. 

B) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede 

bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 

götürülmeleri esnasında geçen süreler 

C) İşveren tarafından sırf sosyal yardım 

amacıyla işyerine götürülüp getirilme 

esnasında araçlarda geçen süreler 

D) İşçinin işveren tarafından başka bir yere 

gönderilmesi veya işveren evinde veya 

bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi 

bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl 

işini yapmaksızın geçirdiği süreler 

 

69.  4857 sayılı İş Kanununa göre, aşağıdaki 

fesih hallerinden hangisinde, iş akdi bir tam 

yıldan fazla süren işçi kıdem tazminatına 

hak kazanamaz? 

 

A) İş akdinin muvazzaf askerlik hizmeti 

nedeniyle işçi tarafından feshedilmesi 

B) Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 

bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini 

sona erdirmesi 

C) İşçinin ölümü 

D) Eşi doğum yapan işçinin iş akdini 

feshetmesi 

 

70.  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 
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71.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa 

göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

hazırlayacağı genel raporu, kurum ve 

kuruluşların bir önceki yıla ait raporları ile 

birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar 

aşağıdakilerden hangisine gönderir? 

 

A) Sayıştaya 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisine 

C) Milli Güvenlik Kuruluna 

D) Devlet Denetleme Kurulun 

 

72.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa 

göre İstenecek “bilgi veya belgenin niteliği” 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan 

kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan 

veya görevleri gereği bulunması gereken 

bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.  

B) Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme 

başvurusu kapsamında kendilerinden 

istenecek bilgi ve belgenin niteliğine, 

kendilerinde bulunup bulunmadığına 

bakmaksızın her türlü bilgi ve belgeyi 

başvuru sahibine vermek zorundadır.  

C) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir 

çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz 

neticesinde oluşturulabilecek türden bir 

bilgi veya belge için yapılacak 

başvurulara olumsuz cevap verebilirler. 

D) İstenen bilgi veya belge, başvurulan 

kurum ve kuruluştan başka bir yerde 

bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum 

ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye 

yazılı olarak bildirilir. 

 

73.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa 

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 

 

74.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa 

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 
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75.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi mal 

bildirimlerini gerektiğinde inceleme 

yetkisine sahiptir? 

A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

B) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu 

C) Sayıştay 

D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

 

76.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre; “kamu kaynaklarının 

tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve 

süreçleri” ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kamu mali yönetimi 

B) Genel uygunluk bildirimi 

C) Harcama birimi 

D) Genel mizan 

 

77.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, bakanlıklarda en üst 

yönetici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Bakanlıklarda en üst yönetici Strateji 

Geliştirme Başkanıdır. 

B) Bakanlıklarda en üst yönetici 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. 

C) Bakanlıklarda en üst yönetici Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

D) Bakanlıklarda en üst yönetici bakan 

tarafından belirlenir. 

78.  Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer 

alan bütçe türlerinden değildir? 

 

A) Mahalli idare bütçesi 

B) Genel bütçe 

C) İşletme bütçesi 

D) Özel bütçe 

 

79.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, Merkezî Yönetim Bütçe 

Kanununun uygulama sonuçlarını onama 

yetkisini aşağıdakilerden hangisi ile 

kullanır? 

A) Genel uygunluk bildirimi 

B) İdari faaliyet raporu 

C) Kesin Hesap Kanunu 

D) Soru önergesi 

 

80.  5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Merkezî Yönetim Bütçe 

Kanun Teklifi, malî yılbaşından en az kaç 

gün önce Cumhurbaşkanı tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? 

A) 30 Gün 

B) 45 Gün 

C) 60 gün 

D) 75 gün 
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81.  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliği, aşağıdaki kanunlardan 

hangisinin hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır? 

A) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 

B) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu 

C) 6183 sayılı Harcırah Kanunu 

D) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

 

82.  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğine göre, “kamu ihale 

mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare 

adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi 

için giderin konusunu, gerekçesini, 

yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki 

dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir 

ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile 

gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin 

bilgileri gösteren ve harcama 

yetkilisinin  imzasını taşıyan belge”  

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Onay belgesi 

B) Ödeme belgesi 

C) Harcama talimatı 

D) Fatura 

 

 

 

 

 

 

 

83.  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre; “gelir ve alacakların 

tahsili, giderlerin ve borçların hak 

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade 

edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 

saklanması, ilgililere verilmesi, 

gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin 

kayıtlarının yapılması ve raporlanması 

işlemleri” aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 

 

A) Muhasebe hizmeti 

B) İç kontrol 

C) İç denetim 

D) Dış denetim 

 

84.  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre; “ilgili mevzuatında 

öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi 

avans veya kredi şeklinde yapılan ödeme” 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Akreditif 

B) Yan ödeme 

C) Ön ödeme 

D) Mahsup 
 

85.  Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, 

aşağıdakilerden hangisi “taşınır 

işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak 

defterler ”den biri değildir?   

 

A) Tüketim Malzemeleri Defteri  

B) Kasa Defteri 

C) Dayanıklı Taşınırlar Defteri  

D) Müze Defteri  
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86.  Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, 

“taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya 

ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan 

taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli 

işlemleri yapmaya veya yaptırmaya” 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

 

A) Harcama Yetkilisi 

B) Arşiv sorumlusu 

C) Şef 

D) Muhasebe Yetkilisi 

 

 

87.  Aşağıdakilerden hangisi, İç Kontrol ve Ön 

Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre 

iç kontrolün unsurları ve genel koşulları 

arasında yer almaz?  

 

A) Risk değerlendirmesi  

B) Kontrol faaliyetleri 

C) Gözetim 

D) Önleme 

 

88.  İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul 

ve Esaslara göre aşağıdakilerden hangisi iç 

kontrolün temel ilkelerinden biri değildir? 

 

A) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim 

sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

B) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde 

öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. 

C) İç kontrol sadece malî işlemleri kapsar. 

D) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem 

sürecinde yer alan bütün görevlileri 

kapsar. 

89.  6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, 

yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı 

yerde, aynı iş için ve geçici bir görev ile 

gönderilen aynı şahsa, görev mahalline varış 

tarihinden itibaren en fazla kaç gün için tam 

gündelik verilir? 

 

A) 30 

B) 60 

C) 90 

D) 180 

 

90.  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, 

harcırahın unsurları aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? 

 

A) Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer 

değiştirme masrafı 

B) Yevmiye, akaryakıt masrafı 

C) Yevmiye, giyecek masrafı ve yiyecek 

masrafı 

D) Yol masrafı, yevmiye ve yiyecek masrafı 

 

91.  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, 

harcırahını kati olarak veya avans suretiyle 

alanlardan zati sebepler yüzünden daimi 

veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün 

içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı 

derhal iade etmeye mecburdurlar. 

 

A) 30 gün 

B) 15 gün 

C) 10 gün 

D) 7 gün 
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92.  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. 

 

93.  6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince 

verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı 

aşağıdakilerden hangisi ile tespit edilir? 

 

A) Bütçe Kanunları  

B) Cumhurbaşkanı Kararı 

C) Yönetmelik  

D) Yönerge  

 

94.   4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, 

mal alımı ihalelerine teklif veren gerçek ve 

tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları 

ortak girişimleri ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Hizmet sunucusu 

B) Tedarikçi 

C) Danışman 

D) Dinamik alım sistemi 

95.  Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa göre uygulanacak ihale 

usullerinden biri değildir? 

 

A) Pazarlık usulü 

B) Açık ihale usulü 

C) Açık artırma usulü 

D) Belli istekliler arasında ihale usulü 

 

96. 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. 
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97.  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre 

yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin yüzde 

kaçından az olmamak üzere, istekli 

tarafından belirlenecek tutarda geçici 

teminat alınır? 

 

A) %1 

B) %3 

C) %6 

D) %10 

 

 

98.  Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun temel ilkelerinden değildir? 

 

A) İdareler, bu Kanuna göre yapılacak 

ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 

kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun 

şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve 

kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamakla sorumludur.  

B) Aralarında kabul edilebilir doğal bir 

bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapım işleri bir arada 

ihale edilemez.  

C) Kamu İhale Kanununa göre yapılacak 

ihalelerde doğrudan temin ve pazarlık 

usulü temel usullerdir. 

D) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 

mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

kısımlara bölünemez.  

 

 

 

 

99.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa göre, düzenlenecek 

sözleşmelerde aşağıdaki hususlardan 

hangisinin belirtilmesi zorunlu 

hususlardan biri değildir? 

 

A) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi  

B) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar  

C) Yüklenicinin eğitim durumu 

D) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip 

verilmeyeceği, verilecekse şartları ve 

miktarı 

 

100. Aşağıdakilerden hangisi, 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

ilkeleri arasında yer almaz? 

 

A)  Bu Kanuna göre düzenlenecek 

sözleşmelerde, ihale dokümanında yer 

alan şartlara aykırı hükümlere yer 

verilemez.  

B) Bu Kanunda belirtilen haller dışında 

sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.  

C) Bu Kanun kapsamında yapılan kamu 

sözleşmelerinin tarafları, sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve 

yükümlülüklere sahiptir.  

D) Bu Kanun kapsamında ihale dokümanı ve 

sözleşme hükümlerinde her türlü 

değişiklik yapabilir.  

 

 

 

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 
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