
DENEME TESTİ- I 
 

1- 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, bütçe ödeneklerinin kullanımında 
ayrıntılı harcama programları dışında neye dikkat edilir? 
a) Serbest bırakma işlemi b) Aktarma işlemi 
c) Revize işlemi d) Ekleme işlemi 

 
2- 5018 sayılı Kanunun 33. maddesine göre gerçekleştirme görevlileri, harcama 
talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin 
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması 
görevlerini yürütürler. 
Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerince yürütülmez? 
a) İşin yaptırılması. 
b) Mal veya hizmetin alınması. 
c) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesi. 
d) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun araştırılması. 

 
3- 5018 sayılı Kanunun 71. maddesinde kamu zararının belirlenmesinde esas alınan 
hususlar maddeler halinde sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, maddede sayılan 
hususlardan değildir? 
a) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması. 
b) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde 
yapılmaması. 
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması. 
d) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi 
nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet 
getirilmesi. 

 
4- 5018 sayılı Kanunun 41. maddesinde, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis 
edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl 
faaliyet raporu hazırlanır. 
Buna göre birim faaliyet raporu hangi yetkili tarafından hazırlanır ve kime sunulur? 
a) Harcama yetkilisince hazırlanır ve üst yöneticiye sunulur. 
b) Muhasebe yetkilisince hazırlanır ve harcama yetkilisine sunulur. 
c) Üst yönetici tarafından hazırlanır ve bağlı bulunulan Bakana sunulur. 
d) Görevlendirilen gerçekleştirme memuru tarafından harcama yetkilisine sunulur 

 
“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe 
sınıflandırmasına uygun olarak....... itibariyle düzenlenir”. 

 
5- 5018 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken 
ibare aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fonksiyonlar b) Kesimler c) Programlar d) Fasıllar 

 
6- Bağış ve yardımlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış 
finansman kaynağından sağlananlarda, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından 



 

uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca 
harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. 
b) Bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. 
c) Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın 
amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. 
d) Ancak, bu ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis 
amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı 
aşmayan ve beş yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerinde Cumhurbaşkanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici 
yetkilidir. 

 
7- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin 
hususlar kim tarafından belirlenir? 
a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca. b) Cumhurbaşkanlığınca 
c) Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunca d) Gelir İdaresi Başkanlığınca. 

 
8- Malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler kimin 
tarafından uyumlaştırılır? 
a) Hazine ve Maliye Bakanlığınca, b) İlgili idarelerce. 
c) Strateji başkanlıklarınca. d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca. 

 
9- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, 
yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek 
yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, 
işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ne ile düzenlenir? 
a) Kanun b) KHK c) Yönetmelik    d) Cumhurbaşkanlığı Kararı 

 
10- Kamu idareleri arasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkları kim 
çözümler? 
a) Mahkemeler b) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı d) Cumhurbaşkanlığı 

 
5018 sayılı Kanunun 31. maddesine göre, “ Yükseköğretim Kurulunda harcama 
yetkilileri …… belirlenir.” 
11- Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bütçe Kanunuyla b) Ödenek gönderme belgesiyle 
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca. d) Milli Eğitim Bakanlığınca. 

 
12- Vergi ve benzeri mali yükümlülükler nasıl konulur, değiştirilir veya kaldırılır? 
a) Kanunla konulur, Hazine ve Maliye Bakanlığınca değiştirilip kaldırılır. 
b) Cumhurbaşkanı kararıyla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. 
c) Kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. 
d) Kanunla konulur, gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilir ve kaldırılır. 

 
13- Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevi değildir? 
a) Bütçe kayıtlarını tutmak 
b) Genel uygunluk bildirimini hazırlamak. 
c) İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek. 
d) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

 
 
 



14- Muhasebe yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca yürütülür. 
b) Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. 
c) Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. 
d) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 
usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 

 
15- 4734 sayılı Kanuna göre, yaklaşık maliyet hangi hallerde açıklanır? 
a) İlanlarda b) Teknik şartnamelerde 
c) İdari şartnamelerde d)Teklif zarflarının ihale komisyonu huzurunda açılmasında 

 
16- İhale komisyonuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, birinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili 
idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir 
personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale 
komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. 
b) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, Kanun 
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. 
c) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 
d) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân 
veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 

 

17- A Malmüdürlüğü tarafından yapılan ihalede yüklenicinin sahte teminat 
verdiğinin tespit edilmesi halinde yasaklama kararının kimin tarafından verilmesi 
gerekir? 
a) Defterdarlık b) Kaymakamlık 
c) Valilik d) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 
İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ihale,....................... 
üzerinde bırakılır. 

 
18- Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin. 
b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif veren isteklinin. 
c) İdarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyete en yakın teklif sahibi isteklinin. 
d) Hizmet sunucusunun. 

 
19- İtirazen şikâyet başvurusu hangi mercie yapılmalıdır? 
a) İlgili idareye. b) Hazine ve Maliye Bakanlığına. 
c) Kamu İhale Kurumuna. d) Mahkemeye. 

 
20- 4734 sayılı Kanunun 58. maddesine göre, yasaklama kararları ne zaman verilir? 
a) Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün 
içinde verilir. 
b) Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın işlendiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde 
verilir. 



 

c) Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın işlendiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde 
verilir. 
d) Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 30 gün 
içinde verilir. 

 
21- İş artışlarıyla ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Yapım işleri dışında mal ve hizmet alımları için de iş artışına gidilmesi mümkündür. 
b) Mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı yapılabilir. 
c) İş artışı yapılacak mal ve hizmet alımlarının birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan 
türden olması gerekir. 
d) Götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında da % 20 
oranına kadar iş artışına gidilebilir. 

 
22- Gerçek kişi yüklenicinin ölmesi halinde ne yapılır? 
a) İşin varisleri tarafından yerine getirilmesi gerekir. 
b) İşin varisleri tarafından ölen yüklenicinin kesin teminatı değiştirilmeden yerine 
getirilmesi gerekir. 
c) İşin tasfiye edilerek kesin teminatın gelir kaydedilmesi gerekir. 
d) İşin tasfiye edilerek kesin teminatın iade edilmesi gerekir. 

 
23- Bagaj kapsamına girmeyen eşya aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek 
eşya. 
b) Memur ve hizmetlinin şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya. 
c) Yolcunun seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması 
mümkün olanlar. 
d) Yolcunun yanında getirdiği her türlü şahsi eşyası. 

 
24- Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalde harcırah 
beyannamelerini ne kadar süre içerisinde vermek zorundadır? 
a) Bir hafta b) Bir ay c) İki ay d) Zaman aşımı 
süresi içerisinde 

 
25- Hizmetli tanımına girip de ilk dört derece için öngörülmüş olan harcırahı 
alabilecek görevli grubu kimlerdir? 
a) Ödenek mukabili çalışanlar b) Yardımcı hizmetliler 
c) Personel kanunlarına göre aylık alanlar d) Hiç biri 

 
26- Gerekli hâllerde mali yılın ikinci yarısı için, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
tespit edilen kat sayıları aşağıdakilerden hangisi değiştirmeye yetkilidir? 
a) Cumhurbaşkanı b) Hazine ve Maliye Bakanı 
c) TBMM d) Çalışma Bakanı 

 
27- Kademe ilerlemesi için gerekli olan şartların tamamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a ) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması. 
b) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması. 
c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 
d) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede 
ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 



 

28- Hediye alma yasağının kapsamını kim belirler? 
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Sayıştay 
c) Cumhurbaşkanlığı d) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

 
29- Askerlik hizmetini ifa eden devlet memurları terhis tarihinden itibaren en geç kaç 
gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır? 
a) 10 b) 20 c) 30 d) 6 ay 

 
30- Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları ilk defa göreve 
atanırken aşağıdaki hangi derece ve kademeden göreve başlar? 
a) 10/2 b) 11/2 c) 12/2 d) 13/3 

 
31- Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden değildir? 
a) Memurluktan çıkarılma. 
b) Memurluk sırasında memurluğa alınma şartlarından her hangi birini kaybetme. 
c) Memurluktan çekilme. 
d) Görevden uzaklaştırma. 

 
32- Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 
hastalığa yakalanan memura en fazla ne kadar süre ile izin verilebilir? 
a) 18 ay b) 6 ay c) 12 ay d) 36 ay 

 
33- Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili merci kimdir? 
a) Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin 
Kurulu. 
b) İdari mahkemeler. 
c) Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya 
yetkili amirler. 
d) Memurun görev yaptığı ilin valisi. 

 
34- Mecburi hizmet ve yükümlülükleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki 
katı kadar, mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler 
(Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
c) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla 
süre ile dış memleketlere gönderilen memurlar yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar 
mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
d) Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden 
itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar. 

35- 3628 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, “…..mal bildirimlerini gerektiğinde 
inceleme yetkisine sahiptir.” Boşluğa gelmesi gereken ibare aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Kamu Görevlileri Etik Kurulu b) Yüksek Disiplin Kurulu 
c) Personel Genel Müdürü d) Disiplin amiri 



 

36- 4483 sayılı Kanuna göre, ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor konusunda 
doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini 
görevlendiren merciin bütün yetkilerini haizdirler. 
b) Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
işlem yapabilirler; 
c) Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak 
suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir 
rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. 
d) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle 
ayrı ayrı belirtilir. 

 
37- 4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olayları kapsar. 
b) Soruşturma izni bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek 
konuları kapsamaz. 
c) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç 
olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. 
d) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. 

 
38- Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara 
geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine kaç ay 
eklenir? 
a)1 b) 2 c)3 d)6 

 
39- Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen 
ticari vesika olan faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 
azami kaç gün içinde düzenlenmesi gerekir? 
a) 3 b)5 c)7 d)10 

 
40- Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere ne 
denir? 
a) Tasarruf değeri b) Maliyet bedeli c) Borsa değeri    d)İtibari değer 

 
41- Aşağıdaki kazançlardan hangisi ticari kazanç değildir? 
a) Satınalınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen 
satılmasından elde edilen kazançlar. 
b) Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. 
c) Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden. 
d) Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir 
araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair 
suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar. 

 
42-3065 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi verginin konusunu teşkil eden 
işlemler arasında sayılmamıştır? 
a) Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 



 

hizmetler 
b) Mal ve hizmet ihracatı 
c) Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler 
d) Posta, telefon, telgraf, teleks hizmetleri ile radyo ve televizyon hizmetleri 

 
43- Hangi durumda gayrimenkullerin kiralanması karşılığında tevkifat yapılmaz? 
a) Vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemelerinden 
b) Mazbut vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemelerinden 
c) Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemelerinden 
d) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira 
ödemelerinden, 

 
44- 193 sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur 
olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile 
bunlardan tevkif ettikleri vergileri ne zamana kadar vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar? 
a) Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar b) Ertesi ayın 23. günü akşamına kadar 
c) Ertesi ayın 25. günü akşamına kadar d) Ertesi ayın sonuna kadar 

 
45- En yüksek gelir vergisi tarifesi kaçtır? 
a)%20 b) %27 c) %35 d)%40 

 
46- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazançta 
safi kazancın tespitinde indirilebilecek giderlerden biri değildir? 
a) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları b) İşle ilgili seyahat giderleri 
c) Amortisman d) İşle ilgili araç kiralama bedeli 

 
47- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, engellilik indirimi konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece 
engelli sayılır. 
b) Çalışma gücünün asgarî yarısını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, 
asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır. 
b) Engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 
d) Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelik ile belirlenir. 

 
48- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden 
inşaat ve onarma işleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin 
bittiği yıl kati olarak tespit edilir 
b) Bu durumda tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. 
c) Mükellefler madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve 
giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında 
göstermeye mecburdurlar. 



 

d) Mükellefler bu şekildeki düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim 
yılını takip eden yılın Mayıs ayının sonuna kadar vermeye mecburdurlar. 

 
49- Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi 
hangi aylarda ödenir? 
a) Şubat ve Haziran aylarında b) Mart ve Temmuz aylarında 
c) Haziran ve Eylül aylarında d) Temmuz ve Eylül aylarında 

 
50- Yabancı ülkelere gönderilecek bu birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu 
durumlarının devamı sırasında harcıraha müstehak aile fertlerini Türkiye sınırları 
dahilinde ikamet edecekleri bir mahalle kadar gönderenlere harcırah olarak ne 
verilir? 
a) Aile masrafı  b) Yer değiştirme masrafı 
c) Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı     d) Yer değiştirme masrafı ile yol masrafı 

 
51- Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü 
üzerine bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından 
yurtiçine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderilen aile fertleri için bu 
Kanun hükümlerine göre harcırah olarak ne ödenir? 
a) Aile masrafı   b) Yevmiye c) Yol masrafı   d) Yer değiştirme masrafı 

 
52- Yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri nasıl belirlenir? 
a) Ödenek gönderme belgesiyle. b) İlgili bakan tarafında. 
c) Hazine ve Maliye bakanlığınca. d) Enstitü başkanınca. 

 
53- Tahsili zamanaşımına uğrayan gelirlerin silinmesine ilişkin usul ve esaslar kimin 
tarafından belirlenir? 
a) İçişleri Bakanlığı b) Hazine ve Maliye Bakanlığı 
c) Cumhurbaşkanlığı d) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 
54- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesine göre, bütün 
ödemelerin ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapılması esastır. Ancak, 
ilgililerin talepleri hâlinde belirlenen ödemeler muhasebe birimlerince, kasadan veya 
çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu 
kapsamda kasadan yapılabilecek ödemelerden biri değildir? 
a) Muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen teminat ve depozitolardan alındığı gün iade 
edilmesi gerekenler. 
b) Bakanlıkça belirlenen limit dâhilindeki ön ödemeler ve emanet yabancı kaynaklar hesap 
grubundaki hesaplardan yapılacak ödemeler. 
c) Er ve erbaşlara yapılacak münferit ödemeler ile banka şubesi bulunmayan yerlerde 
kasa limiti dâhilindeki ödemeler. 
d) Nakit yetersizliği nedeniyle bütçe emanetleri hesabına alınmış olan tutarların ödemesi. 

 
55- MYMY’nin 20. maddesine göre,” Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe 
Biriminin banka hesapları arasında mevzuatı uyarınca otomatik olarak 
gerçekleştirilen aktarma işlemleri için ……….düzenlenmez.” Boşluğa gelmesi 
gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gönderme emri b) Çek c) Talimat d) EFT 



 

56- Bina yapım işi ile ilgili olarak kesin kabul sırasında yükleniciden 5.000.- TL 
alacaklı çıkılması durumunda yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 

252- Binalar Hesabı 
b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 

600- Gelirler Hesabı 

c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 
333- Emanetle Hesabı 

 
57- Mükellef A dan tahsil edilen 3.000.- TL’lık gelir vergisi tahsilâtının 500.- TL’lik 
kısmının yapılan inceleme sonucu mükellef A ya iade edilmesine karar verilmiştir. 
Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 810- Bütçe G. Red ve İadeler 

100- Kasa Hesabı 
b) 630- Giderler Hesabı 

333- Emanetler Hesabı 
c) 810- Bütçe Gel. Red ve İadeler 

100- Kasa Hesabı 
600- Gelirler Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 

d) 610- İndirim, İade ve İskontolar Hesabı 
325- Nakip Talep ve Tahsisleri H 

810- Bütçe Gel. Red ve İadeler Hesabı 
805- Gelir Yansıtma Hesabı 

 
58- Kayıtlarda yer alamayan 500.000.- TL tutarındaki arsa ve arazi hesaplara 
alınmıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 250- Arazi ve Arsalar Hs. 

600- Gelirler Hesabı 
b) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı 

500- Net Değer Hesabı 
c) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı 

600- Gelirler Hesabı 
805- Gelir Yansıtma Hesabı 

800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d) 250- Arazi ve Arsalar Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 
59- İlk Madde ve Malzeme Hesabında kayıtlı 11.000 TL’lik demirin yapımı devam 
eden otopark inşaatında kullanılması halinde yapılması gereken kayıt 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 
b) 630- Giderler Hesabı 

150-İlk Madde ve Mal. Hs 
c) 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 

103-Verilen Çek ve Gönd. Em Hesabı 
d) 258-Yapılmakta Olan Yat.Hs 

325-Nakit Talep ve Tahs. Hs 
 

60- Yıl içinde ödeme gününden önce ödenen aylıkların net tutarı hangi hesapta 
muhasebeleştirilir? 
a) Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı b) Personel Avansları Hesabı 
c) İş Avans ve Kredileri Hesabı d) Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 



 

61- Aşağıdaki hesaplardan hangisi yıl sonlarında devir verir? 
a) Verilen Çekler ve Gönd.Emirleri Hs b) Gelirler Hesabı 
c) Giderler Hesabı d) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hs 

 
62- Harcama yetkilisi mutemedinin zamanında mahsup edemediği için ilgili 
hesaplara alınarak kapatılan 500.-TL tutarındaki avans borcunun mutemet 
tarafından nakden muhasebe birimi veznesine yatırılması halinde yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 100-Kasa Hesabı 

160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 
b) 100-Kasa Hesabı 

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 

c) 100-Kasa Hesabı 
140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d) 630-Giderler Hesabı 
160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 

830- Bütçe Giderleri Hesabı 
835- Gider Yansıtma Hesabı 

 
63- Karşılıklı çalıştıkları için borç-alacak bakiyeleri daima birbirine eşit olması 
gereken hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 102-Banka h, 103- Verilen çekler ve gönderme emirleri h. 
b) 910-Alınan teminat mektupları h., 911-Alınan teminat mektupları emanetleri h. 
c) 940-Değerli kâğıt ambarları h., 945- Değerli kâğıt işlemleri h. 
d) 903-Kullanılacak ödenekler h., 904- Ödenekler h. 

 
64- Aşağıdaki hesaplardan hangisi ertesi yıla devir verir? 
a) 101- Alınan Çekler Hesabı b) 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı 
c) 600- Gelirler Hesabı d) 905- Ödenekli Giderler Hesabı 

 
65- 510- Nakit Hareketleri Hesabının bakiyesi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
a) Hesabın alacak veya borç bakiyesi dönem sonunda 519-Değer Hareketleri Sonuç 
Hesabına aktarılır. 
b) Hesap alacak karakterli bir hesaptır. 
c) Hesabın alacak bakiyesi net değer hesabına aktarılır. 
d) Bakanlığın talimatı üzerine hesabın alacak bakiyesi devir verebilir. 
66- Sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak teminat 
karşılığı verilen avanslar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir? 
a) 160- İş Avans ve Krediler hs. b) 259- Yatırım Avansları Hs. 
c) 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler hs. d) 161- Personel Avansları Hs. 



 

67- İhracatta KDV iadesi yapılırken hangi hesaplar borçlu çalışır? 
a) Gelirler, Bütçe Gelirleri 
b) Giderler, Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler 
c) İndirim, iade ve iskontolar, Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler 
d) Giderler, Bütçe Gelirleri 

 
68- Yersiz ödendiği için 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına alınan 50.- TL tutarındaki 
ödemenin nakden tahsil edilmesi halinde yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? (Faiz dikkate alınmayacaktır). 

 
a) 100- Kasa Hesabı 

800- Bütçe Gelirleri Hs. 
805- Gelir Yansıtma Hs. 

121- Gelirlerden Takipli Al. H. 

b) 100- Kasa Hesabı 
140- Kişilerden Alacaklar Hs. 

805- Gelir Yansıtma Hs. 
800- Bütçe Gelirleri Hs. 

c) 100- Kasa Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hs. 

d) 100- Kasa Hesabı 
140- Kişilerden Alacaklar Hs 

 
69- Mükellef A Gelir Vergisi 2. taksit borcu için 30.000 TL tutarında Ziraat Bankası 
çekini Vergi Dairesine vermiştir. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) 101- Alınan Çekler Hesabı 

120- Gelirlerden Alacaklar Hs. 
805- Gelir Yansıtma Hesabı 

600- Gelirler Hesabı 

b)101- Alınan Çekler Hesabı 
120- Gelirlerden Alacaklar Hs. 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

c) 101- Alınan Çekler Hesabı 
121- Gelirlerden Takipli Alacaklar 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

c) 101- Alınan Çekler Hesabı 
121- Gelirlerden Takipli Alacaklar 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
600- Gelirler Hesabı 

 
70- Kasadaki nakit, banka hesaplarındaki mevcutlar, verilen borçlardan doğan 
alacaklar, senet, tahvil ve benzeri menkul varlıklar, sermaye payları, mali türevler, 
bir sözleşmeden doğan alacağı ifade eden haklar ve hesaplarda kayıtlı alacaklar gibi 
maddi ve maddi olmayan varlıklar dışındaki her türlü değerlere ne denir? 
a) Nakdi değer   b) Mali varlıklar  c) Mali olmayan varlıklar  d) Bilanço 

 
71- Bilanço hesapları bölümü, hangi ana hesap gruplarından oluşur? 
a) 1 numaradan 5 numaraya kadar b) 1 numaradan 4 numaraya kadar 
c) 1 numaradan 3 numaraya kadar d) 1 numaradan 9 numaraya kadar 



 

72- Veznede yapılan sayımda 2.000.- Amerikan dolarının eksik olduğu anlaşılmıştır. 
Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 140- Kişilerden Alacaklar Hs. 

105- Döviz Hs 
. 

b) 140- Kişilerden Alacaklar Hs. 
600- Gelirler Hesabı 

c) 140- Kişilerden Alacaklar Hs. 
800- Bütçe Gelirleri Hs 

d) 197- Sayım Noksanları Hs 
105-Döviz Hesabı. 

 
73- Muhasebe yetkilileri de dâhil olmak üzere, ……dan başka hiçbir kimse bankadan 
para alamayacağı gibi, muhasebe yetkilileri kefalete tabi olmadıklarından fiilen 
tahsilat ve ödeme yapamazlar ve ……. vekâlet edemezler. 
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ibare aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Veznedar/veznedar b) Muhasebe müdür yardımcıları/ veznedar 
c) Yetkili memurlar/ veznedar d) Yetkili memurlar/ Yetkili memurlar 

 
74- Malatya Vergi Dairesi Mükellefi A kurumlar vergisi borcunu, Gümüşhane Vergi 
Dairesi Müdürlüğüne yatırmıştır. Bağlı olunan Vergi Dairesince yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 100- Kasa Hesabı 

800- Bütçe Gelirleri Hesabı 
b) 511- Muh. Bir. Arası İş. Hesabı 

20- Gel.Alacaklar Hesabı 

c) 100- Kasa Hesabı 
120- Gelirlerden Alacaklar Hs. 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hs. 

d) 511- Muh. Bir. Arası İş. Hesabı 
120- Gel.Alacaklar Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

 
75- Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmek üzere hesaplara alınan 324.000.- TL nin 
yanlışlıkla 342.000.- TL olarak gönderilmiştir. Yapılması gereken düzeltme kaydı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 

600- Gelirler Hesabı 
333- Emanetler Hesabı 

b) 361- Öd. Sosyal Güvenlik ke. Hs. 
325- Nakit Talep ve Tahsisleri H 

d) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 
600- Gelirler Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 
361- Ödenecek Sos. Güv. Kes. Hs 

 
76- Kayıtlı değeri 500.- TL olan demirbaş 600.- TL’ye satılmıştır. Yapılması gereken 
kayıt aşağıdakilerden hangisidir (amortisman dikkate alınmayacaktır)? 
a) 100- Kasa Hesabı 

255- Demirbaşlar Hesabı 
805- Gelir Yansıtma Hesabı 

800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

b) 100- Kasa Hesabı 
600- Gelirler Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
255- Demirbaşlar Hesabı 

c) 100- Kasa Hesabı 
630- Giderler Hesabı 

255- Demirbaşlar Hesabı 
835- Gider Yansıtma Hesabı 

800- Bütçe Gelirleri Hesabı 

d) 100- Kasa Hesabı 
255- Demirbaşlar Hesabı 
600- Gelirler Hesabı 

805- Gelir Yansıtma Hesabı 
800- Bütçe Gelirleri Hesabı 



 

77- Aşağıdakilerden hangisinde 600- Gelirler Hesabı çalışmaz? 
a) Dövizlerin değerlendirilmesinde doğan olumlu kur farlarında 
b) Faiz tahakkukunda 
c) Geç kapatılan avansın ana parasının mahsubunda 
d) Bağış olarak alınan taşıtların kaydında. 

 
78- Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ayniyat ambarı sayımında daha önce tespit 
edilmiş ve hesaplara alınmış olan 200-TL’lik noksanlığın ambar memurunun 
hatasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) 140- Kişilerden Alacaklar H. 

800- Bütçe Gelirleri H. 
b) 140- Kişilerden Alacaklar H. 

150- İlk Madde ve Malzemeler 

c) 197- Sayım Noksanları H. 
150- İlk Madde ve Malzeme H. 

d) 140- Kişilerden Alacaklar H. 
197- Sayım Noksanları H. 

 
79- 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olup aşağıdaki vergi 
kanunlarından hangisinin mükellefi olan kamu idareleri, Genel Yönetim Muhasebe 
Yönetmeliğinin bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve hesapların 
konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabidir? 
a) Katma Değer Vergisi Kanunu b) Damga Vergisi Kanunu 
c) Kurumlar Vergisi Kanunu d) Gelir Vergisi Kanunu 

 
80- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından 
hangisi özkaynaklar ana hesap grubunda yer almaz? 
a) Değer hareketleri 
b) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
c) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 
d) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 



DENEME TESTİ - I 

1 A 21 D 41 D 61 A 
2 D 22 D 42 B 62 B 
3 D 23 D 43 B 63 B 
4 A 24 B 44 B 64 A 
5 C 25 A 45 D 65 A 
6 D 26 A 46 A 66 B 
7 A 27 D 47 B 67 C 
8 A 28 D 48 D 68 B 
9 A 29 C 49 B 69 B 
10 A 30 C 50 C 70 B 
11 B 31 D 51 A 71 A 
12 C 32 D 52 A 72 D 
13 B 33 A 53 D 73 A 
14 A 34 A 54 D 74 D 
15 D 35 A 55 A 75 D 
16 A 36 B 56 A 76 D 
17 D 37 B 57 D 77 C 
18 A 38 C 58 B 78 D 
19 C 39 C 59 A 79 C 
20 A 40 A 60 B 80 B 


	2- 5018 sayılı Kanunun 33. maddesine göre gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ...
	3- 5018 sayılı Kanunun 71. maddesinde kamu zararının belirlenmesinde esas alınan hususlar maddeler halinde sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, maddede sayılan hususlardan değildir?
	4- 5018 sayılı Kanunun 41. maddesinde, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
	“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak itibariyle düzenlenir”.
	6- Bağış ve yardımlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
	7- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar kim tarafından belirlenir?
	8- Malî yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler kimin tarafından uyumlaştırılır?
	9- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli ...
	10- Kamu idareleri arasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkları kim çözümler?
	5018 sayılı Kanunun 31. maddesine göre, “ Yükseköğretim Kurulunda harcama yetkilileri …… belirlenir.”
	12- Vergi ve benzeri mali yükümlülükler nasıl konulur, değiştirilir veya kaldırılır?
	13- Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevi değildir?
	14- Muhasebe yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	15- 4734 sayılı Kanuna göre, yaklaşık maliyet hangi hallerde açıklanır?
	16- İhale komisyonuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
	17- A Malmüdürlüğü tarafından yapılan ihalede yüklenicinin sahte teminat verdiğinin tespit edilmesi halinde yasaklama kararının kimin tarafından verilmesi gerekir?
	19- İtirazen şikâyet başvurusu hangi mercie yapılmalıdır?
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