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1- Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap 

verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun düzenlemediği husus aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi.  

b) Kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanması.  

c) Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanması. 

d) Mali kontrol. 

2- 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan sosyal güvenlik kurumları, Kanuna ekli kaç sayılı cetvelde yer alır? 

a) I   b) II       c) III   d) IV 

 

3- Bakanların mali ve hukuki sorumlukları kime/kimlere karĢıdır? 

a) Sayıştay’a.        b) TBMM ve Cumhurbaşkanına.   

c) Anayasa Mahkemesine.       d) Cumhurbaşkanına. 

 

4- 5018 sayılı Kanunun 18. maddesine göre, merkezî yönetim bütçe kanun teklifi kim/ hangi mercii tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?  

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı       b) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

c) Cumhurbaşkanı        d) Strateji ve Bütçe Ofis Başkanı 

 

5- Kurumların mali yönetim ve kontrol sistemlerinin iĢleyiĢinin gözetilmesi ve izlenmesinden birinci derecede 

kimler sorumludur? 

a) Bakanlar        b) Harcama yetkilisi           c) Üst yönetici        d) Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

 

6- 5018 sayılı Kanunun 19. maddesine göre, kamu yatırım programı, merkezî yönetim bütçe kanununa uygun 

olarak anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kanunda öngörülen sürede CumhurbaĢkanı 

kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır. 

Kanuna göre, kamu yatırım programının ne zaman yayımlanması gerekir? 

a) Ekim ayının ilk haftası.        b) Aralık ayının son haftası. 

c) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün sonra.  d) Eylül ayının son haftası. 

 

7- Harcama sürecinin merkezindeki görevli olarak kabul edilen harcama yetkilisinin görev ve sorumlulukları 

arasında olmayan husus aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Ödenek gönderme belgesini imzalamak.               b) Harcama yetkilisi mutemedini görevlendirmek.   

c) Harcama talimatını imzalamak.                    d) İhale komisyon üyeliği yapmak. 

 

8- 5018 sayılı Kanunun 34. maddesine göre, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri 

karĢılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, bazı tutarların 

ödenmesinde öncelik verilir.  

AĢağıdakilerden hangisi öncelikli ödemeler arasında yer alır? 

a) Memur maaşları.                b) Ödenmesi talep edilen emanet paralar. 

c) Uçuş tazminatları.         d) Hizmet ihalesi bedelleri.    

 

9- 5018 sayılı Kanunun 35. maddesine göre, belirli Ģartlar dahilinde yüklenicilere bütçe dıĢı avans ödenebilir. 

AĢağıdakilerden hangisi bütçe dıĢı avans verilmesinin Ģartlarından değildir? 

a) İşte ivedilik olması                  b) Yüklenme tutarının %30 unu geçmemesi    

c) Sözleşmede belirtilmesi          d) Teminat alınması                                             
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10- 5018 sayılı Kanunun 37. maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin 

dayanaklarının bütçelerinde gösterilmesi gerekir.  

Bu kapsamda özel bütçeli bir idarenin gelirlerinin dayanağı nedir? 

a) Kanun              b) KHK                c) Yönetmelik             d) Yönetim Kurulu Kararı. 

 

11- 5018 sayılı Kanunun 45. maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin 

zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taĢınır ve taĢınmazları, yurt içinde veya yurt dıĢında, 

bedellerini peĢin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Bu Ģekilde kamu 

idarelerinin edindiği taĢınmazlar Hazine veya diğer kamu idarelerinin kendi tüzel kiĢilikleri adına tapu 

sicilinde tescil olunur.  

Bu kapsamda aĢağıdaki idarelerin hangisinin edindiği taĢınmaz kendi tüzel kiĢiliği adına tapu siciline tescil 

olunur? 

a) MİT Başkanlığı                      b) TBMM   

c) Cumhurbaşkanlığı        d) Karayolları Genel Müdürlüğü 

 

12- 5018 sayılı Kanunun 60. maddesine göre, alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve 

benzeri malî iĢlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama 

birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleĢtirilir. Ancak,  harcama birimlerinin talebi 

ve üst yöneticinin onayıyla bu iĢlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.  

Bu durumda harcama birimlerine ait alım, satım, yapım, kiralama gibi mali iĢlemlerin destek hizmetlerini 

yürüten birim tarafından yerine getirilmesinde hangi yetki devredilemez? 

a) Harcama talimatının imzalanması      b) Komisyonun oluşturulması   

c) İhale kararının imzalanması                d) Harcama yetkiliği. 

         

13- AĢağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin özelliklerinden değildir? 

a) Kaynakların ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek amacıyla yapılır. 

b) Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için yapılan bir faaliyettir. 

c) Bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

d) Kurum üst yönetimi tarafından yapılan bir denetim türüdür. 

 

14- 5018 sayılı Kanunun 19. maddesine göre, merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 

konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılabilir.  

Geçici bütçe uygulamasıyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Geçici bütçe ödenekleri bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. 

b) Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın 

bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.  

c) Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer. 

d) Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, geçici bütçe döneminde yapılan harcamalar ile tahsil olunan 

gelirler cari yıl bütçesine dahil edilmeyip geçici bütçe uygulaması sonlandırılır. 

 

15- 5018 sayılı Kanunun 19. maddesine göre, bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar 

doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iĢ, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karĢılanmasında 

kullanılır. 

 Bu kapsamda mahkeme kararı gereğince ödenmesi gereken borçlar hangi tertipten ödenir? 

a) İlama bağlı borçlar tertibinden.                           b) Mahkeme harç ve masrafları ekonomik kodundan. 

c) Borcun kaynağı olan ilgili bütçe tertibinden.    d) Yedek ödenekten. 

 

16- Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini oluĢturan unsurlar aĢağıdakilerden hangisinde tam 

olarak gösterilmiĢtir? 

a) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler birimi. 

b) Muhasebe ve mali hizmetler birimi ve gerçekleştirme görevlileri ve iç denetim. 

c) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetim. 
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d) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler birimi ve gerçekleştirme görevlileri. 

 

17- Kanunun 31. maddesine göre, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi 

harcama yetkilisidir. Ancak, teĢkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin 

belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde 

harcama yetkisi, mahallî idarelerde ĠçiĢleri veya Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, diğer idarelerde ise Hazine ve 

Maliye Bakanlığının uygun görüĢü üzerine yürütülebilir. 

Bu kapsamda personel sayısı çok az olduğu için harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan bir 

belediyede harcama yetkisini kim kullanabilir? 

a) Sadece belediye başkanı                                   b) Daire müdürlerinden biri 

c) Belediye başkanı veya onun belirleyeceği kişiler   d) İçinde bulunulan ilçenin kaymakamı 

 

18- 5018 sayılı Kanunun taĢınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aĢağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır?  

a) Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınan taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilir.  

b) Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alma suretiyle edinilen taşınmazlar, Hazine adına tescil edilir.  

c) İstanbul Üniversitesi, hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte hizmet binasını 

finansal kiralama yoluyla edinebilir.  

d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum İlindeki kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi eliyle de yürütebilir. 

 

19- Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın kaçıncı düzeyini 

de kapsayacak Ģekilde gösterilir? 

a)1.    b)2.    c)3.   d)4. 

 

20- 5018 sayılı Kanunun 70. maddesine göre, kamu zararı oluĢturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama 

programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek 

miktarını aĢan harcama talimatı verilmesi mali sorumluluk gerektirmektedir.  

Kanunun anılan maddesine göre, ödenek üstü harcamadan kim/ kimler sorumludur ve ödenek üstü 

harcamanın yaptırımı nedir? 

a) Üst yönetici ve harcama yetkilisi birlikte sorumludur. Bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil 

yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 

b) Harcama yetkilisi sorumludur. Bu kişiye her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net 

ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 

c) Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi birlikte sorumludur. Bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve 

tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir. 

d) Harcama yetkilisi sorumludur. Bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net 

ödemeler toplamının bir katı tutarına kadar para cezası verilir. 

 

21- Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren belge aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Orta vadeli mali plan.     b) Bütçe çağrısı.  

c) Bütçe hazırlama rehberi.     d) Bütçe gerekçesi. 

 

22- 5108 sayılı Kanunun 18. maddesine göre, Kanun kapsamında olan bazı idareler bütçelerini Eylül ayı sonuna 

kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de CumhurbaĢkanlığına gönderirler. 

AĢağıdakilerden hangisi bütçesini doğrudan TBMM’ye sunamaz?  

a) Rekabet Kurumu                   b) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

c) SPK                     d) Kamu İhale Kurumu 
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23- 5018 sayılı Kanunun 41. maddesine göre, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 

yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.  

Anılan Kanun hükmüne göre, aĢağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir? 

a) Merkezi yönetim faaliyet raporu   b) Genel faaliyet raporu 

c) İdare faaliyet raporu    d) Birim faaliyet raporu 

 

24- 5018 sayılı Kanunun 34. maddesine göre, ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, 

bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, ilgili olduğu mali yılsonundan 

baĢlayarak beĢ yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın belgeleri verilmediğinden 

dolayı ödenemeyen borçlar hakkında ne yapılır?  

a) Bütçe emanetleri hesabına alınır.       

b) Beş yıl daha beklenilir. 

c) Kamu idareleri lehine zamanaşımına uğrar.   

d) Herhangi bir işlem tabi tutulmadan bekletilir 

 

25- 5018 sayılı Kanunun 43. maddesine göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için dıĢ denetim 

raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarak hazırlanan genel uygunluk 

bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekmektedir.  

Anılan madde hükmüne göre, genel uygunluk bildirimi ne zaman ve hangi kurum tarafından TBMM’ye 

sunulur? 

a) Sayıştay tarafından kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 içinde. 

b) Sayıştay tarafından merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75  gün içinde. 

c) Cumhurbaşkanı tarafından kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde. 

d) Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 içinde. 

 

26- AĢağıdakilerden hangisi kamu hizmetini yürütecekler arasında sayılmamıĢtır? 

a) Yevmiyeli personel       b) Sözleşmeli personel      

c) Memur          d) İşçiler 

 

27- 657 sayılı Kanunun 6. maddesine göre Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına 

sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak 

zorundadırlar.  

Devlet memurları bu hususu ne zaman belirtirler?  

a) Aday memurluğa başladıktan sonra 1 ay içinde yapılacak yemin merasimiyle. 

b) Aday memurluğa başladıktan sonra 6 ay içinde yapılacak yemin merasimiyle. 

c) Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde yapılacak yemin merasiminde. 

d) Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç altı ay içinde yapılacak yemin merasiminde. 

  

28-AĢağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklardan değildir? 

a) Sadakat.   b) Tarafsızlık ve devlete bağlılık. 

c) Davranış ve işbirliği.  d) Çekilme. 

 

29- AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunla öngörülmeyen bir sınıftır? 

a) Denetim hizmetleri.     b) Yardımcı hizmetler.  

c) Sahil güvenlik hizmetleri. d) Mülki İdare Amirliği 

 

30- AĢağıdaki suçlardan hangisi ile hükümlü bulunmak Devlet memurluğuna alınmada engel oluĢturmaz? 

a) İrtikap.           b) Rüşvet.      c) İstimal ve istihlak kaçakçılığı.       d) Dolandırıcılık 

 

31- AĢağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir? 

a) Özel Kalem Müdürlüğü.  b) Valilik. 

c) İl Sağlık Müdürlüğü.   d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
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32- Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde 

dikkate alınmak üzere nasıl bir iĢlem uygulanır? 

a) Bir kademe ilerlemesi uygulanır.               b) Bir derece ilerlemesi uygulanır. 

c) Bir derece bir kademe ilerlemesi uygulanır.  d) İki kademe uygulanır. 

 

33- 657 sayılı Kanunun 130. maddesine göre, Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası 

verilemez. Anılan Kanun hükmüne göre, disiplin cezalarında savunmanın kaç günden az olmamak üzere süre 

verilerek alınması gerekir? 

a) 3                       b) 5                      c) 7                  d) 10 

 

34-AĢağıdaki hallerden hangisinde dolu kadroya vekâletten söz edilmez? 

a) Hastalık izni.      b) Geçici görev.   

c) Görevden uzaklaştırma.   d) Başka bir ile atama 

 

35- Devir teslimle yükümlü olduğu halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilen Devlet memuru kaç yıl 

geçmeden yeniden Devlet memurluğuna atanamaz? 

a) 4 b) 3 c) 2 d) 1  

 

36- 4483 sayılı Kanun kapsamında suç iĢlediği düzenlenen Raporla anlaĢılan ilçe Malmüdürü hakkında 

soruĢturma izni vermeye yetkili makam neresidir? 

a) Cumhuriyet Başsavcısı      b) Vali     c) Kaymakam           d) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

37- Ön inceleme ile görevlendirilen kiĢi veya kiĢiler, 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi 

Kanuna göre iĢlem yapabilirler? 

a) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu      b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

c) Türk Ceza Kanunu     d) 3628 sayılı Kanun 

 

38- AĢağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu kapsamında mal bildiriminde bulunması gereken kiĢilerden değildir?  

a) Dışarıdan atanan bakanlar.    b) Muhtarlar.  

c) Gazete sahibi gerçek kişiler.    d) Siyasi parti genel başkanları.  

 

39- AĢağıdakilerden hangisi mal bildiriminin konusuna girmez? 

a) Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine ve eşlerine ait bulunan taşınmaz mallar. 

b) Kanun kapsamına giren görevlilerin velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz mallar. 

c) Görevliye yapılan aylık net ödemenin, 1.derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla 

tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, 

hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları. 

d) Ödeme yapılmayan görevlilerin, 4.derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla 

tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, 

hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları. 

 

40- AĢağıdakilerden hangisi idari dava türlerinden biri değildir? 

a) İptal davaları.     b) Tam yargı davaları. 

c) Uyuşmazlıklara ilişkin davalar.   d) İade-i itibar davaları 

 

41- AĢağıdakilerden hangisi idari yargıya baĢvuru yollarından biri değildir? 

a) İstinaf    b) Yargılamanın yenilenmesi    c) Kararın düzeltilmesi     d) Temyiz 

 

42- 659 sayılı KHK ye göre, idareler bünyesinde, üst yönetici tarafından oluĢturulan, hukuk birimi amiri ve 

hukuki uyuĢmazlıkla ilgili birim amirinin bulunduğu en az üç üyeden oluĢan komisyona ne denir? 

a) Değerlendirme komisyonu.     b) Hukuki mütalaa komisyonu.  

c) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu.   d) Hukuki ihtilafları çözme komisyonu. 
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43- Ġdari uyuĢmazlıkların sulh yoluyla halli hakkında aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

a) Sulh başvurusu, belli bir konuyu ve somut bir talebi içermiyorsa, idari makam tarafından reddedilir.  

b) Sulh istemine ilişkin başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.  

c) Sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak ayrıca dava yoluna başvurulabilir.  

d) Sulh başvurularının altmış gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. 

 

44- AĢağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? 

a) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak.         

c) Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit edip önlemek amacıyla risk analizi yapmak.  

d) Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini yapmak 

45- AĢağıdakilerden hangisi Malmüdürlüğünde bulunabilecek servislerden değildir? 

a) Vezne ve muhasebe servisleri  b) Personel servisi 

c) Tahakkuk     d) Hazine avukatlığı 

 

46- Ġdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece iliĢkin iĢlemleri internet üzerinden 

gerçekleĢtirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortama ne denir? 

a) Elektronik kamu alımları platformu      b) Dinamik alım sistemi 

c) Elektronik eksiltme                             d) Çerçeve anlaşma 

 

47- Ġhale komisyon kararının ihale yetkilisince imzalanması veya imzalanmaması fiili ihale komisyon kararının 

üyelerce imzalanmasından sonra kaç gün içinde yapılmalıdır? 

a) Üç iş günü.       b) Beş iş günü.          c) On gün.             d) On iş günü. 

 

48- AĢağıdakilerden hangisi ihale dokümanı arasında yer alan belgelerden değildir? 

a) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap özet cetveli . b) İdari şartname. 

c) Teknik şartname.                                            d) Sözleşme tasarısı. 

 

49 - 4734 sayılı Kanuna göre,  kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde düzeltme ilanı, ilânların 

yayımlanmasını takip eden kaç gün içinde yapılmalıdır? 

a) Onbeş gün                  b) On gün               c) Beş gün                  d) Üç gün 

 

50 - Ġhale komisyonu kararlarıyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) İhale komisyonu kararları alınırken komisyon eksiksiz olarak toplanır.  

b) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.  

c) Kararlarda çekimser kalan üye kararda, çekimser kalma nedenini belirtmek zorundadır.  

d) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 

 

51- Teklif mektupları ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. 

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir. 

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış 

olması zorunludur. 

d) Teklif mektupları işin yaklaşık maliyeti de belirtilmek kaydıyla teklif edilen indirim oranını içerecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

  

52- Geçici teminat hangi bedel ve oran üzerinden alınır? 

a) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenen oran üzerinden alınır. 

b) Yaklaşık maliyetin %3’ü üzerinden alınır. 

c) Yaklaşık maliyetin %3’ünden az olmamak üzere alınır. 

d) Teklif edilen bedelin %6’sı üzerinden alınır. 

 

53– 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine göre, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı tam 

olarak ne zaman iade edilmelidir? 

a) Sözleşme imzalandıktan hemen sonra.    b) Kesin teminatı verdikten sonra. 

c) Taahhüt konusu işe başladıktan sonra.   d) Taahhüt konusu işin tamamlanmasından sonra. 

 

54- AĢağıdakilerden hangisi için istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir? 

a)  Ülkenin ihtiyaç duyduğu her türlü yazılım.    b) Yerli yazılım. 

c)  Acil temini gereken savunma mal ve hizmetleri.    d) Her türlü yerli malı 
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55- AĢağıda yer alan durumların hangisinin varlığı hâlinde, ihtiyaç doğrudan teminle karĢılanamaz? 

a) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu 

olması. 

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

d) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması 

 

56- AĢağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmesi öngörülmeyen sözleĢme türünden 

biridir? 

a) Yapım işleri için anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. 

b) Yapım işleri için toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme. 

c) Mal ve hizmet alımı için götürü bedel sözleşme. 

d) Mal ve hizmet alımı için anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. 

 

57- Tip sözleĢmelerle ilgili olarak doğru olmayan husus aĢağıdakilerden hangisidir? 

a)  Mal, hizmet ve yapım işlerinde standart uygulamayı sağlar. 

b) İdareler bu sözleşmeleri dikkate alarak sözleşme düzenlerler 

c) Mal, hizmet ve yapım işlerinde uygulanan sözleşme türlerinden değildir. 

d) Kamu İhale Bülteninde yayımlanırlar. 

 

58 – ĠĢ artıĢı ile ilgili olarak aĢağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? 

a)  Mal ve hizmet alımlarında sözleşmesinde öngörülmek ve aynı tutarda teminat alınmak kaydıyla  % 30 a kadar iş 

artışına gidilebilir. 

b) Yapım işlerinde sözleşmesinde öngörülmek ve aynı tutarda teminat alınmak  % 10’a  kadar iş artışına gidilebilir. 

c) Yapım işlerinde birim fiyat sözleşmelerde Cumhurbaşkanı kararıyla % 40 a kadar iş artışına gidilebilir. 

d) Taahhüt konusu işlerin sözleşmede öngörülen tutarla bağlantılı olması, iş artışına gidilmemesi gerekir 

 

59- SözleĢmenin zorunlu durumlarda devri konusundaki yetki kime aittir? 

a) İhale komisyonundur.        b) İhale yetkilisinindir. 

c) Üst yöneticinindir.             d) KİK’in uygun görüşü üzerine ilgili idarenindir. 

 

60- ĠĢ artıĢlarıyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

a) İş artışı, yapım sözleşmeleri dışında mal ve hizmet alımlarında da söz konusu olabilir. 

b) İş artışına gidilmesi için öngörülemeyen durumların varlığı gerekir. 

c) Artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması gerekir. 

d) Artışına konu işin idareyi külfete sokmaksızın, asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olması 

gerekir. 

 

61- Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

uygulanmasında hangi tanıma girer? 

a) Hizmetli         b) Memur      c) İşçi          d) Geçici personel 

 

62- Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Üçüncü dereceli kadroya 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükmüne göre atanan 5. dereceli memur, harcırahını 

kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden alır.  

b) Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret/ ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı gündeliklerinin 30 

katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır.  

c) Ödenek mukabili çalışanların harcırahları hiçbir suretle 4. derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 

d) Terfi suretiyle atananların harcırahı, eski aylık derecesi üzerinden ödenir.  

 

63- Memur veya hizmetli olmadıkları halde Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere 

verilecek yol masrafı ve gündelik tespit edilirken dikkate alınmayan husus aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Bilgi seviyeleri         b) Faaliyet sahaları      

c) Hizmet süresi           d) Mahalli şartlar 

 

64 - Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü memuru (A) saat: 10.00’da geçici görevli olarak memuriyet 

mahalli dıĢındaki Hekimhan Ġlçesine gitmiĢ, aynı gün saat: 21.00’de Malatya’ya dönmüĢtür. Gündeliği 60- TL 

olan Memur (A) ’ya ödenecek yevmiye tutarı aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 20.- TL  b) 30.- TL c) 40.- TL d) 60.- TL 
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65- Geçici bir görev ile baĢka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varıĢ tarihinden itibaren verilen 

gündelikler belirli sınırlandırmalara tabi tutularak ödenebilmektedir.  

AĢağıdakilerden hangisi bu sınırlandırmalara tabidir?  

a) Etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, kamu personeli  

b) Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar  

c) Teftiş ve soruşturma ile görevlendirilen denetim elemanları 

d) Hizmet içi eğitim seminerine katılanlar. 

 

66- 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre,  mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine 

bağlı oldukları ne ile belirlenir? 

a) Vergi kanunları           b) Bakanlık           c) Vergi dairesi        d) Yönerge 

 

67- Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre ücret, iĢverene tabi belirli bir iĢyerine bağlı olarak çalıĢanlara 

hizmet karĢılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Buna göre 

aĢağıdakilerden hangisi ücret olarak sayılmaz? 

a) Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 

tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan 

ödemeler ve yardımlar. 

b) Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya 

sağlanan para, ayın ve menfaatler. 

c) Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.  

d) Tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler 

 

68- Asgarî geçim indirimi (AGĠ) uygulamasıyla ilgili doğru olmayan husus aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) AGİ, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 

için uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarı üzerinden dikkate alınır. 

b) Mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için 

ayrı ayrı olmak üzere; üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir.  

c) "Çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile 

ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını 

doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.  

d)   İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. 

 

69- AĢağıdakilerden hangisi tevkifata tabi değildir?  

a) Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler.  

b) Mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.  

c) Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.  

d) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri. 

 

70- AĢağıdaki yazılı unsurlardan hangisi KDV matrahına dahil edilmez? 

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura vb. vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. 

b) Sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları.            

c) Vade farkı.            

d) Faiz. 

 

71- 05/12/2016 tarihinde muhatabına tebliğ edilen ecrimisil alacağının tahsil zaman aĢımı hangi tarihte sona 

erer? 

a) 31/12/2021                 b) 05/12/2021             c) 31/12/2026        d) 05/12/2026 

 

 

72- Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen 

kıymetlerin toplamına ne denir? 

a) İz bedeli              b)  Maliyet bedeli            

c) Gerçeğe uygun değer        d) İtibari değer 

 

73- AĢağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubundan değildir? 

a) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı      b) Akreditifler Hesabı  

c) Proje Özel Hesabı                                     d) Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 

 

74- DSĠ Genel Müdürlüğü muhasebe biriminin kasa ihtiyacı için veznedarca bankadan alınıp kasaya konulan 

para için yapılacak kayıt aĢağıdakilerden hangisidir?  

a) 100-Kasa Hesabı 

           102- Banka Hesabı 

b) 100-Kasa Hesabı 

            108-Diğer Hazır Değerler Hesabı 
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c) 100-Kasa Hesabı 

           103-Verilen Çek. ve Gön. Emirleri  

d) 108-Diğer Hazır Değerler Hesabı 

            103-Verilen Çek. ve Gön. Emirleri  

 

75- 2021 yılında Tarım Bakanlığına personel giderleri için toplam 350.000.- TL ödenek tahsis edilmesi halinde 

yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a)  903- Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

            904- Ödenekler Hesabı 

b) 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs 

             901- Bütçe Ödenekleri Hesabı 

 

c)  903- Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

           901- Bütçe Ödenekleri Hesabı 

d)  900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri H 

             904- Ödenekler Hesabı 

 

76- Hazine Ġç Ödemeler Muhasebe Birimince Keçiören Malmüdürlüğüne, ödemelerde kullanılmak üzere 

45.000.-TL nakit göndermiĢtir. Hazinece yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 

              102- Banka Hesabı 

b)  630- Giderler Hesabı 

            103- Verilen Çek ve Gönd. Emirleri  

c) 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 

              511- Muh. Bir. Arası İşlemler Hs. 

d)  510- Nakit Hareketleri Hesabı 

            103- Verilen Çek ve Gönd. Emirleri 

. 

77- Mükellef A’ dan gelir vergisi borcu karĢılığı çek alınması halinde yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 101-Alınan Çekler Hesabı 

           600- Gelirler Hesabı 

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

           120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

b) 101-Alınan Çekler Hesabı 

           600- Gelirler Hesabı 

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

           800- Bütçe Gelirleri Hesabı   

 

c) 101-Alınan Çekler Hesabı 

              120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı   

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

           .  800- Bütçe Gelirleri Hesabı    

 

d) 101-Alınan Çekler Hesabı 

           120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı   

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

           600- Gelirler Hesabı 

 

78- Gelir vergisi borcu karĢılığı alınmıĢ olan ve tahsil için gönderilmiĢ olan çekin aynı gün içinde karĢılıksız 

çıkmasının anlaĢılması halinde yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

             101- Alınan Çekler Hesabı 

    120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 

             805- Gelir Yansıtma Hesabı 

 

b) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı  

             101- Alınan Çekler Hesabı 

    800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

             805- Gelir Yansıtma Hesabı 

c)  120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı  

             101- Alınan Çekler Hesabı 

     810- Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler  

             805- Gelir Yansıtma Hesabı 

 

d) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı  

             101- Alınan Çekler Hesabı 

    830- Bütçe Giderleri Hesabı 

             835- Gider Yansıtma Hesabı 

 

79- Pansiyonlu okulda görev yapan öğretmen ve personelden yemek parası olarak 1.000.-TL tahsilat yapılması 

halinde yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 100- Kasa Hesabı 

             332- Okul Pansiyonları Hesabı 

              

b)  100- Kasa Hesabı 

           332- Okul Pansiyonları Hesabı 

           600- Gelirler Hesabı 

 

c) 100- Kasa Hesabı 

             332- Okul Pansiyonları Hesabı 

             333- Emanetler Hesabı 

d) 100- Kasa Hesabı 

           332- Okul Pansiyonları Hesabı 

           511- Muhasebe Bir. Arası İşlemler   

 

 

80- Muhasebat Genel Müdürlüğünce vergi gelirlerinden Ankara BüyükĢehir Belediyesine 350.000.-TL pay 

ayrılmıĢtır. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 630- Giderler Hesabı 

          363- Kamu İdaresi Payları Hesabı   

   830- Bütçe Giderleri Hesabı 

          835- Gider Yansıtma Hesabı 

b)  630- Giderler Hesabı 

          362- Fonlar ve D. Kamu İd. Ad.  

                  Yapılan Tah. Hs 

     800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

          805- Gelir Yansıtma Hesabı 

 

c) 630- Giderler Hesabı 

          363- Kamu İdaresi Payları Hesabı   

d) 630- Giderler Hesabı 

          362- Fonlar ve D. Kamu İd. Ad.  
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                   Yapılan Tah. Hs 

   830- Bütçe Giderleri Hesabı 

          835- Gider Yansıtma Hesabı 

 

81-  GeçmiĢ yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı 350.000.- TL nin net değere aktarılması halinde 

yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 500- Net Değer Hesabı  

          580- Geçmiş Yıllar Olumsuz  

                   Faaliyet Sonuçları Hesabı             

b)  580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet  

              Sonuçları Hesabı  

             570- Geçmiş Yıllar Olumlu    

                     Faaliyet  Sonuçları Hesabı 

c) 580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet  

             Sonuçları Hesabı.  

          500- Net Değer Hesabı 

d) 500- Net Değer Hesabı 

           570-G.Yıllar Olumlu Faaliyet  

                  Sonuçları Hesabı 

 

82- Kayıtlarda bulunan 43.000.- TL değerinde gümrük teminatının zamanaĢımına uğradığında yapılması 

gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hs 

             600- Gelirler Hesabı 

    805- Gelir Yansıtma Hesabı 

             800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 

b) 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hs 

             600- Gelirler Hesabı 

 

 

c)   333-Emanetler Hesabı 

             600- Gelirler Hesabı 

    805- Gelir Yansıtma Hesabı 

            800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 

d)  320-Bütçe Emanetleri Hesabı 

             600- Gelirler Hesabı 

    805- Gelir Yansıtma Hesabı 

              800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

83- Mutemet A’nın almıĢ olduğu avansı mutemet B ye devrettiğinde yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

a) 100- Kasa H. 

             160- İş Avans ve Kredileri H. 

   160- İş Avans ve Kredileri H. 

             100- Kasa H. 

 

b) 160- İş Avans ve Kredileri Hs. 

               160- İş Avans ve Kredileri H. 

 

c) 630- Giderler H. 

           160- İş Avans ve Kredileri H. 

d) 161- Personel Avansları H. 

            160- İş Avans ve Kredileri H. 

 

84- AĢağıdaki iĢlemlerden hangisi 511- Muhasebe Birimleri Arası ĠĢlemler Hesabı aracılığıyla yapılamaz?  

a) Aynı bütçeli idare saymanlıkları arasında Hazine malı menkul kıymetlerin gönderilmesine ilişkin işlemler.  

b) Herhangi bir hesabın alacağında kayıtlı olup, aynı bütçeli başka saymanlıklara mahsuben yapılan aktarmalar. 

c) Aynı bütçeli başka saymanlıkta kayıtlı olan borçlarına mahsuben, ilgililerin hak edişlerinden yapılan kesintiler. 

d) Nakit ihtiyacı olan aynı bütçeli başka saymanlıklar arasındaki nakit aktarımları.  

 

85- Malatya Beydağı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından takipli vergi borcu karĢılığı olarak daha önce teslim 

alınmıĢ olan çek, tahsil için bankaya gönderilmiĢtir. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 101- Alınan Çekler Hesabı 

               101- Alınan Çekler Hesabı 

b)   101- Alınan Çekler Hesabı 

               108- Diğer Hazır Değerler Hs 

 

c)  101- Alınan Çekler Hesabı 

              100- Kasa Hesabı 

 

d)  101- Alınan Çekler Hesabı 

                 600- Gelirler Hesabı 

      805- Gelir Yansıtma Hesabı 

                 800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 

86- Yersiz ödemeden dolayı 140- KiĢilerden Alacaklar Hesabına kayıtlı 350.-TL lik tutar, Bakanlığın talimatı 

üzerine terkin edilmiĢtir. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a)  630- Giderler Hesabı 

           140- Kişilerden Alacaklar Hs. 

b)  600- Gelirler Hesabı 

         140- Kişilerden Alacaklar Hs. 

 

c) 630- Giderler Hesabı 

           140- Kişilerden Alacaklar Hs.     

830- Bütçe Giderleri Hesabı 

           835- Gider Yansıtma Hesabı 

d)  600- Gelirler Hesabı 

          140- Kişilerden Alacaklar Hs.     

  805- Gelir Yansıtma Hesabı 

          800- Bütçe Gelirleri Hesabı 
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87- AĢağıdakilerden hangisi öz kaynaklar ana hesap grubu içinde yer almaz? 

a) Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları        b) Gelirler hesabı 

c) Değer hareketleri hesabı                              d) Net Değer 

 

 

88- Döviz hesabına kaydedilen hazine malı döviz tutarları için ne yapılır? 

a) Haftalık dönemler itibarıyla topluca paraya çevrilerek karşılığı bankaya konulur. 

b) Dış Ödemeler Muhasebe Birimine aktarılır. 

c) Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kayıtlarda bekletilir. 

d) İhtiyaç olan aynı bütçeli saymanlıklara gönderilir 

 

89- Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğünde bulunan altınlarda 43.000.- TL değerinde değer 

artıĢı olmuĢtur. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a)   217- Menkul Varlıklar Hesabı 

                600- Gelirler  Hesabı 

      805- Gelir Yansıtma Hesabı 

               800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 

b)   117- Menkul Varlıklar Hesabı 

                  600- Gelirler  Hesabı 

 

c)  117- Menkul Varlıklar Hesabı 

                  600- Gelirler  Hesabı 

      805- Gelir Yansıtma Hesabı 

               800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d)  217- Menkul Varlıklar Hesabı 

                  600- Gelirler  Hesabı 

 

90- Net değer hesabı ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Kamu idaresi hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, geçmiş yıllar olumlu-

olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark net değeri ifade eder. 

b) Kamu idaresinin hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan envanteri yapılarak hesaplara 

alınanlar duruma göre net gelir hesabı yerine gelirler veya giderler hesabına kaydedilir. 

c) Bilançoda öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar 

verilen tutarlar net değer hesabına kaydedilir. 

d) Net değer hesabı muhasebe sistemine geçilen ilk yıl bilançonun aktif ve pasifini dengeleyici kalem olarak çalışır. 

  

91- AĢağıdaki muhasebe iĢlemlerinden hangisinde 830- Bütçe Giderleri Hesabına alacak kaydı yapılır? 

a) Yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödenen tutarlardan tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesine 

karar verilen tutarlar. 

b) Tahakkuklu bütçe geliri karşılığı olarak teslim edilen banka çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda bankaca iade 

edilen tutarlar. 

c) Tahakkuklu bütçe geliri olarak yanlışlıkla tahakkuktan fazla yapılan tahsilata ilişkin tutarlar. 

d) Tahakkuksuz bütçe geliri olarak yanlışlıkla fazla yapılan tahsilata ilişkin tutarlar. 

 

92- Mükellef A nın takipli vergi borcu tahsil edilmiĢtir. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

(Gecikme zammı dikkate alınmayacaktır) 

a)  100- Kasa Hesabı 

            120- Gelirlerden Alacaklar Hs. 

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

            800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

b)  100- Kasa Hesabı 

            121- Gelirlerden Tak. Alacaklar  

     805- Gelir Yansıtma Hesabı 

            800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 

c)  100- Kasa Hesabı 

            121- Gelirlerden Tak. Alacaklar  

d)  121- Gelirlerden Tak. Alacaklar H 

             120- Gelirlerden Alacaklar Hs. 

 

93- Gün sonu itibariyle ödeneğine dayanılarak yapılan harcama tutarı 10.000.- TL dir. Yapılması gereken kayıt 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

            904- Ödenekler hesabı   

b) 905-Ödenekli Giderler Hesabı 

            903-Kullanılacak Ödenekler Hs.  

 

c)  901-Bütçe Ödenekleri Hesabı 

            905- Ödenekli Giderler Hs. 

d)  903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı 

            901-Bütçe Ödenekleri Hs. 

 

94- VatandaĢ A nın itirazı üzerine daha önce kendisinden tahsil edilen idari para cezasının tamamının iade 

edilmesine karar verilmiĢtir. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a)  600- Gelirler Hesabı 

                325- Nakit Talep ve Tahs.   

    810- Bütçe  Gelirleri Hesabı 

                805- Gelir Yansıtma Hesabı 

b)  600- Gelirler Hesabı 

                325- Nakit Talep ve Tahsisleri  

    810- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler  

                805- Gelir Yansıtma H. 
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c)  610- İndirim, İade ve İskontolar H. 

                325- Nakit Talep ve Tahs.H. 

    810- Bütçe Gelir. Ret ve İadeler H. 

                805- Gelir Yansıtma H. 

d)  630- Giderler H. 

                325- Nakit Talep ve Tah.  

    800- Bütçe Gelirleri H. 

                805- Gelir Yansıtma H. 

 

95- 570- Olumlu Faaliyet Sonuçları hesabında kayıtlı tutar, Bakanlığın talimatı ile net değer hesabına 

aktarılmıĢtır. Yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) 500- Net Değer Hesabı 

              570- Olumlu Faaliyet Son. Hs. 

b) 600- Gelirler Hesabı 

              500- Net Değer Hesabı 

 

c) 570- Olumlu Faaliyet Sonuçları Hs. 

                   500- Net Değer Hesabı 

d) 500- Net Değer Hesabı 

              600- Gelirler Hesabı 

 

96- Yüklenici A’nın olduğu kesin teminat mektubunun yerine aynı tutarda Devlet Tahvili vermeyi teklif etmesi 

ve bu teklifin idare tarafından kabul edilmesi halinde yapılması gereken kayıt aĢağıdakilerden hangisidir?   

a) 911- Alınan Tem. Mek. Emanetleri Hs.      

 910- A.Teminat Mektupları Hs.          

   912- Kişilere Ait Men. Kıy. Hs.        

 913- Kişilere Ait Men.Kıy.Em.Hs. 

b) 910- A.Teminat Mektupları Hs.      

            911- A.Tem. Mek. Emanetleri Hs 

    117- Menkul Varlıklar Hesabı 

            600- Gelirler Hesabı 

 

c) 910- A.Teminat Mektupları Hs.     

           911- A.Tem. Mek. Emanetleri Hs.      

    912- Kişilere Ait Men. Kıy. Hs.        

 913- Kişilere Ait Men.Kıy.Em. Hs 

d) 911- A.Tem. Mek. Emanetleri Hs.      

 910- A.Teminat Mektupları Hs.          

       

 

97- AĢağıdaki durumların hangisinde 630- Giderler Hesabı çalıĢmaz? 

a) Maaş ödemelerinde                                                       b) Geçici görev harcırahının mahsubunda  

c) Kırtasiye alımı için verilen avansın mahsubunda         d) Arsa satışından belediyeye pay ayrılmasında 

 

98- Muhasebe yetkilisi adına tahsilat yapmaya yetkili mutemetlerce yapılan tahsilat ve teslim alınan değerler 

için aĢağıdaki alındılardan hangisi düzenlenemez? 

a) Yurtdışı muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı   b) Tahsildar alındısı  

c) Muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı     d) Alındı belgesi 

 

99- Sağlık Müdürlüğünün genel bütçe kaynaklarından otomobil satın almasında nasıl bir kayıt yapılır? (Vergi 

dikkate alınmayacaktır) 

a) 254-Taşıtlar Hesabı 

            600-Gelirler Hs. 

b) 830-Bütçe Giderleri Hesabı  

            254-Taşıtlar Hesabı 

 

c) 254- Taşıtlar Hesabı  

             325- Nakit Talep ve Tahsisleri H 

   830-Bütçe Giderleri Hesabı 

             835-Gider Yansıtma Hesabı 

d) 257- Bir.Amort.ve Değer Düş. Karş.Hs 

            254-Taşıtlar Hesabı  

 

100- AĢağıdakilerden hangisi 162- Bütçe dıĢı avans ve krediler hesabında izlenmez? 

a) Erken ödenen maaşlar. 

b) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları.  

c) Emanetler hesabına alınan tutarlardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarlar. 

d) Maddi duran varlık hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar. 

  

www.hacibayramcolak.net


 

 

 

 

   GENEL DEĞERLENDĠRME TESTĠ I 

 

1 A 26 A 51 D 76 D 

2 D 27 C 52 A 77 B 

3 D 28 D 53 A 78 B 

4 C 29 A 54 B 79 C 

5 C 30 C 55 A 80 A 

6 C 31 C 56 D 81 A 

7 D 32 A 57 D 82 A 

8 B 33 C 58 C 83 B 

9 A 34 D 59 B 84 D 

10 A 35 B 60 D 85 A 

11 D 36 C 61 A 86 A 

12 D 37 B 62 B 87 B 

13 D 38 B 63 C 88 B 

14 D 39 D 64 C 89 D 

15 C 40 D 65 D 90 B 

16 C 41 C 66 A 91 A 

17 C 42 C 67 D 92 B 

18 B 43 C 68 A 93 B 

19 D 44 D 69 B 94 C 

20 B 45 B 70 A 95 C 

21 A 46 A 71 A 96 A 

22 B 47 B 72 B 97 C 

23 A 48 A 73 A 98 D 

24 C 49 A 74 B 99 C 

25 A 50 C 75 B 100 A 
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