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GENEL AÇIKLAMALAR 
 

1.   Bu sınav Abdullah Gül Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için 

hazırlanmış konu alanlarına ait testi içermektedir. 

2.   Bu kitapçıkta 100 soru bulunmaktadır. 

3.   Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden 

fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4.   Sınav süresi 150 dakikadır. 

5.   Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme yapılmayacaktır. 

6.   Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu üzerinde 

kurşun kalemle yapılacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı 

işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

8.   Sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 
 
 
 

 
 
 
 

KITAPÇIK TÜRÜ 

A B 
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SORULAR 

 

1) T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üye tam sayısının kaçta kaçının kararı 

ile genel ve özel af ilanına karar verir?  

a) Üçte iki  

b) Beşte üç  

c) Dörtte üç  

d) Üçte bir 

 

2) T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı 

seçilebilme nitelikleriyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Halk tarafından seçilmesi  

b) Kırk yaşını doldurmuş olması  

c) Yüksek öğrenim yapmış olması  

d) Yalnızca TBMM üyeleri arasından 

seçilmesi 

 
3) T.C. Anayasası’na göre “sendika kurma hakkı” 

aşağıdaki hangi sebepten dolayı 

sınırlandırılamaz?  

a) Genel ahlakın korunması  

b) Suç işlenmesinin önlenmesi  

c) Yüksek işsizliğin önlenmesi  

d) Başkalarının haklarının korunması 

 
4) Hukuk normlarının hiyerarşik açıdan 

sıralanışına göre Kanun’dan sonra hangi 

mevzuat gelir?  

a) Yönetmelik  

b) Tüzük  

c) Genelge  

d) Tebliğ 

 
 
 
 
 
 

5) Aşağıdaki hallerin hangisinde kanun idari 

işlemlerin yürütmesinin durdurulması kararı 

verilmesini sınırlayamaz?  

a) Savaş halinde 

b) Sıkıyönetim halinde   

c) Genel seçim halinde  

d) Genel sağlık nedenleriyle  

6) Memurlarla yapılan toplu sözleşme sırasında 

çıkan uyuşmazlıklarda son sözü söyleme 

yetkisi kime aittir?  

a) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu   

b) Çalışma Bakanlığı  

c) Bakanlar Kurulu  

d) Yüksek Hakem Kurulu  

 
7) Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi 

için Anayasa da özel bir sınırlama nedeni 

öngörülmüş değildir?  

a) Toplantı ve gösteri hakkı 

b) Mülkiyet hakkı 

c) Çalışma hakkı 

d) Dernek kurma hakkı   

 
8) Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliği’ne göre; aşağıda üniversite 

rektörünün seçilmesi ve atanması süreciyle 

ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Rektörlük seçim toplantısı rektörün 

çağrısı ile olur. 

b) Toplantıya sadece öğretim üyeleri 

katılır. 

c) Birinci toplantıda üniversite öğretim 

üyelerinin yarısı hazır bulunmazsa 

toplantı bir hafta sonra yinelenir. 

d) İkinci toplantıda nisap aranmaksızın 

seçim yapılır. 
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9) Rektör görev başında olmadığında en fazla ne 

kadar süre ile rektör yardımcılarından birine 

vekâlet bırakabilir? 

a) 15 gün  

b) 1 ay  

c) 3 ay 

d) 6 ay 

 

 

 

10)  “Ceza vermeye yetkili amirler tarafından 

verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin 

kurullarınca verilen cezalar bu kurulların 

Başkanlıklarınca kararların imzalarının 

tamamlanmasını izleyen en çok ......... içinde 

ilgililere tebliğ olunur.” Yukarıdaki tümcede 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

a) bir ay  

b) on gün  

c) iki hafta  

d) yedi gün  

 

11) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim 

Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne 

göre kınama cezası alan bir personel cezanın 

uygulanmasından kaç sene sonra atamaya 

yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezanın 

özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?  

a) 3 yıl  

b) 5 yıl  

c) 10 yıl   

d) Kınama cezasının özlük dosyasından 

silinmesi istenemez.   

 

 
 
 
 
 
 

12) Rektörler hakkında uyarma, kınama ve 

aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?  

a) Senato  

b) Üniversite Yönetim Kurulu  

c) Üniversitelerarası Kurul Başkanı  

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

 

13) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre muhataba 

gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan 

belgeler en az kaç nüsha belirlenir?  

a) Bir 

b) İki  

c) Üç   

d) Dört 

14) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e gore sureli 

belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi 

yazı alanında hangi rankle belirtilir?  

a) Kırmızı 

b) Mavi 

c) Yeşil  

d) Mor 

 

15) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e gore fiziksel 

ortamda belgeye “tarih” yazım şekillerinden 

hangisi yanlıştır? 

a) 08.11.2015  

b) 08/11/2015 

c) 08-11-2015 

d) 08 KASIM 2015 

 

16) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin 
yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ 
kenarından kaç cm boşluk bırakılarak 
düzenlenir?  

a) 1 

b) 1,5 

c) 2 

d) 2,5   
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17) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi değildir ? 

a) Özel bütçeli kuruluşlar 

b) Maliye Bakanlığı 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu 

d) Sermaye Piyasası Kanununa tabi 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile 

enerji, su, ulaştırma ve 

telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet 

gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler  

 

18) Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya 
tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak 
girişimleri tanımı aşağıdaki ifadelerden 
hangisine aittir? 

a) İstekli 

b) Tedarikçi 

c) İstekli olabilecek 

d) Müteahhit 

 

19) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak 
amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, 
ilân veya daveti izleyen kaç gün içinde ihale 
komisyonu üyelerine verilir? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 10 

 

20) Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden 
fazla istekli arasında belirli bir zaman 
aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle 
fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen 
miktarlarının tespitine ilişkin şartları 
belirleyen anlaşma ,4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununda aşağıdakilerden  hangisi ile 
tanımlanır? 

a) Sözleşme 

b) Belli istekliler arasında anlaşma 

c) Çerçeve anlaşma 

d) Çevresel etki değerlendirme (ÇED) 

anlaşması 

 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Aralarında kabul edilebilir doğal bir 

bağlantı bulunması şartıyla mal ve 

hizmet alımları birlikte ihale edilebilir. 

b) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 

mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 

kısımlara bölünebilir 

c) Belli istekililer arasında ihale usulü 

temel usullerdendir. 

d) İdareler, pazarlık usulü ile ihale 

yöntemini eşik değerin altındaki alımları 

için kullanabilir. 

 

22) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale 
Komisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya 

nitelikte personel bulunmaması halinde, 

bu Kanun kapsamı dışındaki idarelerden 

komisyona üye alınabilir. 

b) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. 

Komisyon kararları çoğunlukla alınır. 

Kararlarda çekimser kalınamaz. 

c) İhale komisyonunca alınan kararlar ve 

düzenlenen tutanaklar, komisyon 

başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve 

görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

d) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve 

kararlarından sorumludur. Karşı oy 

kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini 

komisyon kararına yazmak ve 

imzalamak zorundadır. 
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23) 4734 sayılı Kanununa göre yaklaşık maliyet ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yaklaşık maliyet katma değer vergisi 

dahil olmak üzere idarelerce belirlenir. 

b) Yaklaşık maliyete ihale  ilânlarında yer 

verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile 

resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere 

açıklanmaz. 

c) Yaklaşık maliyete  ön yeterlilik  

ilânlarında yer verilmez. 

d) Mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinin ihalesi yapılmadan önce 

idarece, her türlü fiyat araştırması 

yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir. 

 

 

24) Aşağıdakilerden hangisi ihale dışı bırakılma 
sebeplerinden değildir? 

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı 

verilen, alacaklılara karşı borçlarından 

dolayı mahkeme idaresi altında bulunan 

veya kendi ülkesindeki mevzuat 

hükümlerine göre benzer bir durumda 

olanlar. 

b) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin 

mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

sosyal güvenlik prim borcu olanlar. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin 

mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

vergi borcu olanlar. 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, 

mesleki faaliyetlerinden dolayı 

yargılanması devam edenler. 

 

 

 

 

 

25) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik 
değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerle 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

a) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların 

ilânları, ihale tarihinden en  az kırk gün 

önce ilan edilir, 

b) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların 

ilânları, ihale tarihinden en yirmibeş gün 

önce ilan edilir,   

c) Belli istekliler arasında ihale usulü ile 

yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, 

son başvuru tarihinden en az ondört gün 

önce ilan edilir,  

d) Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya 

bu değerleri aşan belli istekliler arasında 

yapılacak ihalelerde ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucunda yeterliği 

belirlenen adaylara ihale gününden en 

az on gün önce davet mektubu 

gönderilmesi zorunludur. 

 

 

26) Açık ihale usulü ile yapılmasına karar verilmiş 
olan Abdullah Gül üniversitesi 2015 yılı 
bilgisayar alım işine ait ihale dokümanı 
hazırlanmış , yaklaşık maliyeti 100.000 TL ve 
ihale günü 20.11.2015 Cuma saat 10 .00 olarak 
belirlenmiştir. Bu ihale ilanına ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) 100.000 TL yaklaşık maliyetli ihale için 

ilana gerek yoktur 

b) En geç 13 Kasım 2015 tarihinde ilan 

edilmelidir 

c) En geç 14 Kasım 2105 tarihinde ilan 

edilmelidir. 

d) En geç 15 Kasım 2105 tarihinde ilan 

edilmelidir. 
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27) X Üniversitesi İlave Derslik yapım işi ihalesine 
aşağıdakilerden hangisi katılamayacaklar 
arasında sayılamaz ? 

a) İhalenin yaklaşık maliyet hesaplama 

işinde görevlendirilmiş memur Bay A nın 

baldızının %9 hisseli ortağı olduğu  M 

Mimarlık Limited Şirketi 

b) İhale yetkilisinin %5 hissesine sahip 

olduğu Y Anonim Şirketi 

c) İhale  komisyonu uzman üyesi Doçent Dr 

Bayan B nın kayınpederinin % 5 hisseli 

ortağı olduğu ait  T adi ortaklığı 

d) İhale Komisyonu üyesi mühendis Bay C 

nın eşinin kardeşine ait Y İnşaat Firması 

 

28) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Konsorsiyum üyeleri, hak ve 

sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte 

yapmak üzere, iş ortaklığı  üyeleri ise, 

hak ve sorumluluklarını ayırarak işin 

kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 

kısımlarını yapmak üzere ortaklık 

yaparlar. 

b) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya 

tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya 

konsorsiyum olarak iki türlü 

oluşturulabilir. 

c) İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, 

konsorsiyum anlaşmalarında ise 

koordinatör ortak belirtilir 

d) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif 

verebilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) Aşağıdakilerden hangisi Doğrudan Temin 
yönteminin uygulanabileceği durumlardan 
değildir ? 

a) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 

bulunan idarelerin onbeş milyar (Ellibin 

üçyüzseksenbeş Türk Lirası) diğer 

idarelerin beşmilyar Türk Lirasını 

(Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk 

Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil 

ağırlama faaliyetleri kapsamında 

yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye 

ilişkin alımlar. 

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek 

kişi tarafından karşılanabileceğinin 

tespit edilmesi 

c) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal 

alımı veya kiralanması.           

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme 

sürecine ihtiyaç gösteren ve seri 

üretime konu olmayan nitelikte olması. 

 

30) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de 

faaliyette bulunmasına izin verilen 

yabancı bankaların düzenleyecekleri 

teminat mektupları teminat olarak kabul 

edilebilir 

b) Devlet iç borçlanma senetlerinden 

,nominal değere faiz dahil edilerek ihraç 

edilenler, anaparaya tekabül eden satış 

değeri üzerinden teminat olarak kabul 

edilir. 

c) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen 

diğer değerlerle değiştirilemez 

d) Teminat mektupları dışındaki teminatlar 

ihale komisyonlarınca teslim alınamaz 
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31) Aşağıdaki ifadelerden hangileri tekliflerin 
değerlendirilmesi aşamasında doğru değildir? 

a) Tekliflerin değerlendirilmesinde, 

öncelikle belgeleri eksik olduğu veya 

teklif mektubu ile geçici teminatı 

usulüne uygun olmadığı ilk oturumda 

tespit edilen isteklilerin tekliflerindeki 

eksik belgelerin tamamlattırılıp  

teminatlarının  düzeltilmesi sağlanır. 

b) Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin 

teklifleri ile birim fiyat teklif 

cetvellerinde aritmetik hata bulunan 

teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

  

c) İhale komisyonunun talebi üzerine idare 

tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması 

ve  değerlendirilmesinde yararlanmak 

üzere net olmayan hususlarla ilgili 

isteklilerden yazılı olarak tekliflerini 

açıklamalarını isteyebilir. 

d) Açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında 

değişiklik yapılması veya ihale 

dokümanında yer alan şartlara uygun 

olmayan tekliflerin uygun hale 

getirilmesi amacıyla istenilmez ve 

yapılmaz.  

 

32) İhale kararı, ihale yetkilisince onaylanmadan 
önce idarece, ihale üzerinde kalan istekli ile 
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 
sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı 
olduğunun tespit edilmesi halinde 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Diğer isteklilerin durumları araştırılarak 

en avantajlı teklifi verenle devam olunur 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 

veren üçüncü istekli ile devam olunur 

c) İhale yetkilisince onaylanacak teklif 

sahibi ile devam olunur 

d) İhale iptal olunur 

 

 

 

33) Açık ihale usulü ile ihale ve temin edilen X 
üniversitesinin yemek hizmeti alım işine ait 
sözleşme, ihale sonucunun bütün isteklilere 
bildirimini takip eden ......... gün geçmedikçe 
imzalanamaz.  
Boşluğu aşağıdakilerden hangisi 
doldurmalıdır? 

a) 5 gün  

b) 10 gün 

c) 15 gün 

d) 20 gün 

 

34) Kesin teminat hesaplanmasına esas değer 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Geçici teminat bedeli üzerinden 

b) Yaklaşık maliyet bedeli üzerinden 

c) İhale bedeli üzerinden 

d) ihale doküman bedeli üzerinden 

 

35) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Kayıt 
Yönetmeliği üst yönetici tanımlarına göre 
yanlıştır?  

a) Bakanlıklarda-Bakan  

b) Diğer kamu idarelerinde en üst yönetici  

c) İl özel idarelerinde vali   

d) Belediyelerde belediye başkanı  

 

36) Aşağıdaki Kurumlardan hangilerinin Taşınırları 
Taşınır Kayıt Yönetmeliğine tabidir?  
 

a) Anatamir Fabrikası  

b) Orman Kanunu hükümleri uyarınca 

yargılama müddetince müsaderesine 

karar verilen Kamyon  

c) Emniyet Genel Müdürlüğü Silah 

enventeri  

d) Jandarma İlçe Komutanlığının büro 

mefruşatı 
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37) Taşınır Kayıt Yönetmeliği gereğince taşınırların 
giriş-çıkış kayıtlarına esas alınacak değerlerle 
ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  

a) Bağış ve hibe yoluyla edinilen 
taşınırlarda kayıt edeli aranmaz  

b) Satın alma suretiyle edinme ve değer 
artırıcı değişiklik hallerinde maliyet 
bedelidir  

c) Bedelsiz devir ile yok olma, kırılma, 
bozulma, kaybolma, çalınma, hurdaya 
ayırma ve fire hallerinde kayıtlı değeridir  

d) Bağış ve hibe yoluyla edinilen 
taşınırlarda; bağış ve hibede bulunan 
tarafından ispat edici bir belge ile değeri 
belirtilen değeridir  

  
 

 

38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok 

olamaz. 

b) Adaylık süresi içersinde adaylar başka 

kurumlara nakiledilemez.  

c) Aday memurlar, önce bütün memurların 

ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime tabi 

tutulurlar. 

d) Temel ve hazırlayıcı eğitim farklı 

kurumlarda da yapılabilir. 

 

39) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
aynı ilde bir göreve atanan Devlet Memuru, 
atama emrinin kendisine tebliğ edilmesinden 
itibaren kaç gün içinde yeni görev yerinde 
başlamak zorundadır? 

a) Tebliğ tarihini izleyen iş günü  

b) Tebliğ tarihinden 5 (beş) gün sonra 

c) Tebliğ tarihinden 7 (yedi) gün sonra 

d) Tebliğ tarihinden 15 (onbeş) gün sonra 

 

 

 

 

 

 

40) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
devlet memuru iken muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmak üzere silah altına 
alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp 
memuriyete dönmek isteyenlerin terhis 
tarihinden itibaren kaç gün içinde 
kurumlarına başvurmaları gerekmektedir? 

a) 60 

b) 45 

c) 30 

d) 15 

 

41) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
erkek memura karısının doğum yapması 
nedeniyle isteği üzerine kaç gün izin 
verilebilir? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 10 

 

42) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
yıl içerisinde üstün başarı ile ödüllendirilen 
personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın 
hangi ayında Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilir? 

a) Kasım 

b) Aralık 

c) Ocak 

d) Şubat 

  

43) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi için aile yardım 
ödeneği verilir? 

a) Devletçe okutulan çocuklar, 

b) Burs alan çocuklar, 

c) Öğrenim görürken tatil döneminde 

çalışan çocuklar, 

d) Her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışan çocuklar, 
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44) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
sınıfları 1-2-3 ve 4.üncü derecelerdeki 
kadrolarına, derece yükseltmesindeki usul 
kaydı aramaksızın, atamasındaki usule göre 
daha aşağıdaki derecelerden hangi sınıfa 
atama yapılamaz? 

a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 

b) Genel İdari Hizmetler Sınıfı 

c) Teknik Hizmetler Sınıfı 

d) Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

 

45) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
devlet memurlarının savunma yapabilmeleri 
için en az kaç gün süre verilir? 

a) 10 

b) 7 

c) 5 

d) 3 

 

 

46) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
6 (altı) yıl sureli yükseköğrenimi bitirenlerin 
yükselebilecekleri derece ve kademe 
aşağıdakilerde hangisidir? 

a) 2. Derecenin son kademesi 

b) 3. Derecenin son kademesi 

c) 4. Dercenin son kademesi 

d) 1. Dercenin son kademesi 

 

47) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, 
verilecek raporda gösterilecek lüzüm üzerine, 
uzatmalar hariç, kanser, verem ve akıl 
hastalığı gibi uzun sureli bir tedaviye ihitiyaç 
gösteren hastalığı halinde ne kadar hastalık 
izni verilir? 

a) 6 ay 

b) 12 ay 

c) 18 ay 

d) 20 ay 

 

 

 

 

 

 

48) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
Devlet memurlarına verilecek izinlere ilişkin 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Karısı doğum yapan memura isteği 

üzerine 5 gün izin verilir. 

b) Yıllık izinlerine zolunlu hallerde giriş ve 

dönüş için en çok ikişer gün yol izin 

verilebilir. 

c) Kadın memura doğum yapması 

durumunda once 6 haftalık mazeret izni 

verilir. 

d) Karısı doğum yapan memura isteği 

halinde en çok 12 aya kadar aylıksız izin 

verilebilir. 

 

49) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele 
ait kadrolarda % (yüzde) kaç engelli personel 
çalıştırmak zorundadırlar? 

a) % 3 

b) % 5 

c) % 7 

d) % 10 

 

50) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi) Başkanlığı bir önceki yıla ait bütçe 
gelir ve bütçe gider farkının yüzde (%) kaçı 
Yükseköğretim Kurulu hesabına aktarmalıdır?  

a) % 50 

b) % 30 

c) % 25 

d) % 20 

 

51) Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme 
Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek 
toplantıya katılma üçreti (Huzur Hakkı) bir 
yılda en fazla kaç toplantı için ödenir? 

a) 10 

b) 11 

c) 12 

d) 15 
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52) Yardımcı Doçentler bir üniversitede her 
seferinde ikişer veya üçer yıllık sürelerle en 
fazla kaç yıl uzatılabilir? 

a) 10 

b) 12 

c) 14 

d) 15 

 

53) Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya 
çekilmek yada işten çekilmiş sayılmak yoluyla 
öğretim görevinden ayrılanlar, akademik 
ünvanlarını koruyabilirler. Ancak profesörlük, 
doçentlik veya yardımcı doçentlik ünvanlarını 
kazananlar her ünvan dönemi içinde 
Yükseköğretim Kurumlarında fiilen kaç yıl 
görev yaptıktan sonra bu ünvanlarını 
kullanabilirler? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

54) Yükseköğretim Denetleme Kurulu 
Üyeliklerine ataması yapılanlar hangi ayda 
göreve başlarlar? 

a) Eylül 

b) Ekim 

c) Mart 

d) Ocak 

 

55) Bir öğrencinin Yükseköğretim Kurumlarından 
çıkarma kararı aşağıdaki birimlerden 
hangisine bildirilmez? 

a) Bütün Yükseköğretim Kurumlarına 

b) Yükseköğretim Kuruluna 

c) Bütün Emniyet Müdürlüklerine 

d) Bütün Askerlik Şubelerine 

 

56) Üniversitelerde Döner Sermaye Gelirlerinden 
tahsis edilen kısmın yüzde (%) kaçı bilimsel 
araştırma projeleri kapsamında kullanılır? 

a) % 1 

b) % 3 

c) % 5 

d) % 10 

 

57) “Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk 
almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, 
konferans, seminer ve benzeri bilimsel 
toplantılarla; bilim ve meslekleri ile ilgili diğer 
toplantılara katılmalarına, araştırma ve 
incelemelerinin gerektirdiği yerlede 
bulunmalarına imkan tanınmaktadır.” 
Verilen ifadeye göre 1 (bir) haftalık yolluk 
almaksızın yurt dışında görevlendirmelerde 
öğretim görevlisi izni kim/kimlerden alır? 

a) Dekan 

b) Rektör 

c) Üniversite Yönetim Kurulu 

d) Hiçbiri 

 

58) Ünivesitelerde kısmi zamanlı olarak 
çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma 
karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı iş kanunu 
gereği 16 (onaltı) yaşından büyük işçiler için 
belirlenmiş olan günlük brüt asgari üçretin 
kaçta kaçını geçmemek üzere Yükseköğretim 
Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir? 

a) 1/2 

b) 1/3 

c) 1/4 

d) 1/5 

 

59) Dersin uzaktan öğretim yoluyla verilmesinde 
görev alan öğretim elemanı ve diğer 
personele, dersi uzaktan öğretim yoluyla 
almayı tercih eden öğrencilerden alınan 
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti 
toplamı yüzde (%) kaçı geçmemek üzere 
hazırlanır? 

a) % 80 

b) % 70 

c) % 60 

d) % 50 
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60) Üniverstelerde Yardımcı Doçent kadrosunda 
olup Bölüm Başkanlığı ve Enstitü müdür 
yardımcılığı görevini yapan bir personele, 
idari görev ödeneği almakta oldukları aylık 
gösterge ve ek gösterge brüt tutarının % 
(yüzde) kaçı olmalıdır? 

a) % 30 

b) % 25 

c) % 20 

d) % 15 

 

61) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 
göre öğretim elemanlarına almakta oldukları 
aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 
sayılı devlet memurları kanunu uyarınca 
belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucun 
buluncak miktarın azami kaç katına kadarı 
geliştirme ödeneği olarak ödenir? 

a) 7 

b) 6 

c) 5 

d) 4 

 

62) Profesör kadrosunda 4 (Dört) yılını 
tamamlamış öğretim üyelerine verilen ek 
gösterge rakamı kaçtır? 

a) 6400 

b) 3600 

c) 4800 

d) 5300 

 

63) Öğretim elemanlarına, haftalık okutması 
mecburi ders yükü saati dışında ikinci 
öğretimde en çok kaç saate kadar ek ders 
üçreti ödenir? 

a) 20 

b) 14 

c) 12 

d) 10 

 

 

 

 

 

64) Aşağıdakilerden hangisi öğretim 
elemanlarının bir üst dereceye 
yükseltilebilme şartlarından bir değildir? 

a) Derecesi içende en az 3 yıl bulunmuş 

olması, 

b) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir 

kademenin bulunması, 

c) Bulunduğu derecenin üçüncü 

kademesinde kademe aylığını bir yl fiilen 

almış olması, 

d) Bulunduğu derece ve kademe süresi 

içerinde olumlu sicil almış olması, 

 

65) Saat 17:00’den sonra başlayan gece öğretimi 
ile hafta tatili, yarıyıl veya yaz tatillerinde 
yapılan öğretimde ek ders ücretleri yüzde (%) 
kaç zamlı ödenir? 

a) % 30 

b) % 40 

c) % 50 

d) % 60 

 

66) Mal bildiriminde bulunacakların, mal 
bildiriminde bulunma zamanı ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Bakanlar Kurulu üyeliğine atamalarda 

atamayı izleyen bir ay içerisinde 

verilmesi zorunludur. 

b) Mal varlığında önemli bir değişiklik 

olduğunda bir ay içerisinde verilmesi 

zorunludur. 

c) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma 

tarihini izleyen bir ay içerisinde verilmesi 

zorunludur. 

d) Seçimle gelinen görevlerde seçimin 

kesinleşmesi tarihini izleyen bir ay 

içerisinde verilmesi zorunludur. 
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67) Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi Mal 
Bildiriminde bulunmazlar? 

a) Gazetelerin fıkra yazarları, 

b) Noterler, 

c) Tüzel Dernek Yöneticileri, 

d) Yeminli Mali Müşavirler, 

 

68) 5018 sayılı kanununa göre örtülü ödenekle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Kanunlarla verilen görevlerin 

gerektirdiği istihbarat hizmetlerini 

yürüten diğer kamu idarelerinin 

bütçelerine de konulabilir.  

b) Kanunlarla verilen görevlerin 

gerektirdiği istihbarat hizmetlerini 

yürüten diğer kamu idarelerinin 

bütçelerine örtülü ödenek konulamaz.  

c) Başbakanın kişisel harcamaları için 

kullanılamaz.  

d) Devlet itibarının gerekleri için 

kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine 

konulan ödenektir.  

 

69) Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve 
uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi 
tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar 
bir rapor halinde aşağıdakilerden hangilerine 
sunulur? 

I. DPT 
II. Maliye Bakanlığı 
III. Başbakanlık  
IV. Sayıştay  
V. TBMM 

  
a) I, II, V      

b) I, II, IV  
c) I, II, III; IV 

d) I, II, III, IV, V  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

70) Harcama yetkililiği ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

a) Harcama yetkisi devredildiğinde, yetkisini 
devreden kişi harcama talimatlarını 
imzalayabilir.  

b) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 
devredenin idarî sorumluluğunu ortadan 
kaldırır.   

c) Harcama yetkilisi, uhdesindeki bütün mali 
işlerin ve ödemelerin mevzuata uygun 
olmasından sorumludur.  

d) Üst yöneticinin onayı ile harcama 
yetkililiği belirli bir iş veya faaliyet için bir 
kişide birleştirilebilir.  

 

71) 5018 sayılı kanun ile iç kontrol ve ön mali 
kontrole ilişkin usul ve esaslara göre 
aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün 
unsurlarından değildir? 

a) Kontrol ortamı  
b) Kontrol görevlisi  
c) Kontrol faaliyetleri 
d) İzleme  

 
 

72) 5018 sayılı kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi iç denetçinin görevlerinden değildir? 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu 
idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 
değerlendirmek. 

b) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin 
belgeler esas alınarak, malî tabloların 
güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî 
denetimi yapmak.  

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması bakımından incelemeler 
yapmak ve önerilerde bulunmak.  

d) İdarenin harcamalarının,  malî işlemlere 
ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 
politikalara, kalkınma planına, 
programlara, stratejik planlara ve 
performans programlarına uygunluğunu 
denetlemek ve değerlendirmek.  
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73) 5018 sayılı kanuna göre kamu zararı 
oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı 
harcama       programlarına, serbest bırakma 
oranlarına aykırı olarak veya ödenek 
gönderme belgelerindeki ödenek miktarını 
aşan harcama talimatı veren harcama 
yetkililerine ne  kadar  para  cezası verilir? 

a) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dâhil yapılan bir aylık net ödemeler 
toplamının 3 katına kadar  

b) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dâhil yapılan bir aylık net ödemeler 
toplamının 2 katına kadar   

c) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dâhil yapılan bir aylık brüt ödemeler 
toplamının 3 katına kadar  

d) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dâhil yapılan bir aylık brüt ödemeler 
toplamının 2 katına kadar  

 

74) 5018 sayılı kanuna göre, 2014 yılına ait olup 
ödenememiş tazminat farkı mahkeme kararı 
ile 2015 yılında ödenmek istenirse nereden 
ödenir?  

a) Önceki yıldan kalan ödenekten   
b) Yedek ödenekten   
c) 2015 yılı bütçesinden  
d) İlave ödenek istenerek ödenir  

 

75) 5018 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden 
hangisi yüklenicilere bütçe dışı avans 
ödenebilmesinin şartlarından değildir?  

a) Avans verileceğinin şartnamede 
belirtilmiş olması   

b) Sözleşmelerinde hüküm bulunması   
c) Teminat alınmış olması   
d) Verilecek avansın yüklenme tutarının 

yüzdeotuzunu geçmemesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

76) Aşağıdakilerden hangisinde 5018 sayılı 
kanunun ekli cetvellerinde yer alan kurum ve 
cetvelin eşleşmesi yanlıştır? 

a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu III Nolu 
Cetvel   

b) Rekabet Kurumu III Nolu Cetvel   
c) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı II Nolu 

Cetvel  
d) Özelleştirme İdaresi Bakanlığı II Nolu 

Cetvel  

 

77) Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin 
performans programı hazırlama zorunluluğu 
yoktur?  

a) Sahil Güvenlik Komutanlığı  
b) Sermaye Piyasası Kurulu   
c) Türkiye Adalet Akademisi  
d) Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

78) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı kanunda 
sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz? 

 

a) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin 
sağlanması esastır.  

b) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak 
bütçelerde gösterilir.  

c) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis 
edilmemesi esastır.  

d) Bütçelerde ödenekler, belirli hedefleri 
gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.  
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79) 5018 sayılı kanuna göre harcama yetkisi ve 
yetkilisi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

a) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi 
nedenlerle harcama yetkililerinin 
belirlenmesinde güçlük bulunan idareler 
ile bütçelerinde harcama birimleri 
sınıflandırılmayan idarelerde harcama 
yetkisi, üst  yönetici veya üst  yöneticinin 
belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî 
idarelerde İçişleri Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine yürütülebilir.  

b) Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve 
yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama 
yetkilileri bütçede  tahsis edilen ödenekle 
belirlenir.  

c) Harcama yetkilileri bütçede öngörülen 
ödenekleri kadar, ödenek gönderme 
belgesiyle kendisine ödenek verilen 
harcama yetkilileri ise tahsis edilen 
ödenek tutarında harcama yapabilir.  

d) Kanunların verdiği yetkiye istinaden 
yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon 
ve benzeri kurul veya komite kararıyla 
yapılan harcamalarda, harcama 
yetkisinden doğan sorumluluk  kurul,  
komite  veya  komisyona ait olur.  

 
 

 

80) 5018 sayılı kanuna göre kamu hizmetlerinin 
zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki 
yöntemlerden hangisiyle edinilemez? 

a) Başka bir kamu kuruluşu tarafından satın 
alınanlar                          

b) Başka kurum tarafından kamulaştırılanlar  
c) Leasing  
d) Forfaiting  

 

81) 5018 sayılı kanuna göre kamu idareleri 
merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, 
merkez dışı birimlere        ödenek göndermek 
amacıyla düzenledikleri belge aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a) Ödenek aktarma formu   
b) Ödenek aktarma oluru  
c) Ödenek gönderme belgesi  
d) Ödenek gönderme formu  

82) Harcama yetkilisi mutemedi ABC’ye 01 
Haziran 2015 tarihinde avans verilmiş ancak, 
harcama yapmadığından aldığı avansı 03 
Haziran 2015 tarihinde harcama yetkilisi 
mutemedi DEF’ye devretmiştir. 5018 sayılı 
kanun dikkate alındığında avansın mahsup 
süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?         

a) 01 Temmuz 2015  
b) 02 Temmuz 2015  
c) 03 Temmuz 2015  
d) 04 Temmuz 2015  

 

83) Kamu zararının belirlenmesinde 
aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz? 

a) İş, mal veya hizmetin ortalama 
maliyetinden daha yüksek fiyatla alınması 
veya yaptırılması   

b) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak 
belirlenen tutardan fazla ödeme 
yapılması  

c) Mal alınmadan, iş veya hizmet 
yaptırılmadan ödeme yapılması  

d) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla 
veya yersiz ödemede bulunulması 

  

84) 5018 sayılı kanun ile Ön Kontrol ve Ön Mali 
Kontrole  ilişkin  Usul  ve  Esaslara  göre,  
görev  ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve 
mali karar ve işlemlere  ilişkin  olarak  iç  
kontrolün  işleyişinden aşağıdakilerden 
hangisi sorumludur?  

a) Üst yönetici   
b) Genel sekreter  
c) Strateji geliştirme daire başkanı  
d) Harcama yetkilisi  

 

85) 5018 sayılı kanuna göre kamu idarelerinin 
nakit mevcutlarının    tüm    ödemeleri    
karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya 
göre ödenir?  

a) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre   
b) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre  
c) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre  
d) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına 

göre  
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86) 5018 sayılı kanun ile iç kontrol ve ön mali 
kontrole ilişkin usul ve esaslar dikkate 
alındığında aşağıdakilerden hangisi ön mali 
kontrole tabi mali karar ve işlemlerden 
değildir? 

a) Geçici işçi pozisyonları  
b) Seyyar görev tazminatı cetvelleri  
c) Ödenek aktarma işlemleri  
d) Fazla mesai ödemeleri  

 

87) Sayıştay genel uygunluk bildirimi hazırlarken 
aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? 

a) Dış denetim raporları   
b) İç denetim raporları  
c) İdare faaliyet raporları  
d) Faaliyet raporu  

 

88) Bakmakla yükümlü olduğu 5 çocuğu, annesi 
ve babası bulunan, eşi çalışmayan memur 
sürekli görevle    Almanya’ya atanmıştır. 
Kendisi, yer değiştirme masrafının sabit 
unsuru olarak aşağıdakilerden hangisini alır? 

a) Yurtdışı gündeliğinin 8 katı   
b) Yurtdışı gündeliğinin 20 katı  
c) Yurtdışı gündeliğinin 40 katı  
d) Yurtdışı gündeliğinin 60 katı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89) Üniversitemiz Rektörlük Makamında görevli 
YY kişisi,Ankara’da 3 gün süre ile yolluklu ve 
yevmiyeli olarak   görevlendirilmiştir. 
Ankara’ya otobüs ile giden YY gidiş ve 
dönüşte 35’er TL’lik otobüs bileti almıştır.   
Akşam Saat 21:00’da AŞTİ otogardan 
konaklama  yeri  olan  ZZZ  ZZZZZ  
Misafirhanesine ulaşmak  için  50TL  taksi  
ücreti  ödemiştir.  Sabah görev yerine 
konaklama yerinden ulaşım için 50TL taksi 
ücreti ödemiş ve mesai saati bitimine kadar 
görev yerinde kalmıştır. Mesai saati bitiminde 
görev yerinden konaklama yerine 50TL taksi 
ücreti ödemiştir. AA, ikinci gün sabah 
konaklama yerinden göre yerine ulaşmak için 
45TL taksi ücreti ödemiş ve mesai saati 
bitimine kadar görev yerinde kalmıştır. Mesai 
saati bitiminde görev yerinden konaklama 
yerine 50TL taksi ücreti ödemiştir. AA, üçüncü 
ve son gün konaklama yerinden görev yerine 
ulaşmak için 40 TL taksi ücreti ödemiş ve 
mesai saati bitimine kadar görev yerinde 
kalmıştır. Mesai saati bitiminde görev 
yerinden AŞTİ otogara 50TL taksi ücreti 
ödemiştir.  AA, Kayseri otogardan da 
ikametgâhına 50TL taksi ücreti ödemiştir. 
YY’nin yolluk ödemeleri için aşağıdaki 
ifadelerden hangileri doğrudur?  

 

I. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan 70 TL 
otobüs ücreti alması gerekir   

II. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan toplam 
385 TL taksi ücreti alması gerekir.  

III. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan 35 TL 
otobüs ücreti alması gerekir.  

IV. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan 150 TL 
taksi ücreti alması gerekir.  

V. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan toplam 
455 TL ücret alması gerekir.  

VI. AA’nın ulaşımdan kaynaklanan toplam 
220 TL ücret alması gerekir.  

 

a) I ve II  
b) I, IV, VI  
c) I, II, V 
d) II, III, VI  
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90) Abdullah Gül Üniversitesi İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığında çalışan Bilgisayar 
İşletmeni (ABC) bir yıl süreyle Çorum Hitit 
Üniversitesinde görevlendirilmiştir. Çorum 
Hitit Üniversitesindeki görev süresinin   
beşinci ayında bir ay süreyle Yükseköğretim 
Kurulunda (Ankara) görevlendirilmiştir. 
Yükseköğretim      Kurulunda göreve başladığı 
gün kendi isteği üzerine İstanbul 
Üniversitesine atandığına dair atama onayı 
kendisine tebliğ edilmiştir. Bilgisayar 
İşletmeni (ABC)’ye ödenecek sürekli görev 
harcırahı için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?   

a) Kendi isteği ile kurum değiştirdiğinden 
harcırah ödenmez.   

b) Kayseri–İstanbul arası sürekli görev 
harcırahı ödenir.   

c) Ankara–İstanbul arası sürekli görev 
harcırahı ödenir.  

d) Çorum–İstanbul arası sürekli görev 
harcırahı ödenir.  
 
 

91) Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek 
istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı 
hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları 
harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir?   

a) Borçlar Kanunu  
b) İcra ve İflas Kanunu  
c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun   
d) Türk Ceza Kanunu  

 

92) 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) 15  
b) 30  
c) 45  
d) 60 

 

 

  

93) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğine göre, Devlet Malzeme 
Ofisinden (DMO) yapılan alımlarda 
aşağıdakilerden hangileri ödeme emri 
belgesine bağlanmaz? 

I. DMO kredi kapatma belgesi  
II. Sipariş günündeki döviz kuru 
III. Harcama talimatı  
IV. DMO kredi açma belgesi  
V. Ödeme günündeki döviz kuru  
 
a) I, II, III, IV 
b) I, II, IV, V  
c) I, III, IV, V  
d) I, III, IV  

 

94) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğine göre ödemelerin yapılacağı kişi 
bilgileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır? 

 

I. Vasilere yapılacak ödemelerde veraset 
ilamı  

II. Kayyımlara yapılacak ödemelerde 
kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı  

III. Velilere yapılacak ödemelerde noterce 
onaylanmış vekâletname örneği  

IV. Varislere yapılacak ödemelerde varis 
tayinine ilişkin mahkeme ilamı  

V. Vekillere yapılacak ödemelerde 
mahkeme ilamı  

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

 

95) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c 
maddesi veya özel mevzuatları gereğince  
istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların 
ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer 
öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde 
aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme 
belgesine bağlanmaz? 

a) Hizmet işleri kabul tutanağı  
b) Çeşitli Ödemeler Bordrosu  
c) Puantaj cetveli  
d) Harcama talimatı  
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96) Abdullah Gül Üniversitesi jeneratörlerinde 
ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere, aynı 
firmadan  sözleşmeli olarak akaryakıt 
deposuna  4 ton akaryakıt alınmış ve Enerjide 
Verimlilik Dergisine 2 yıl   süreliğine abone 
olunmuştur. Merkezi Yönetim Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğine göre, bu alımların ilk 
ödenmesi yapılırken aşağıdaki belgelerden 
hangileri ödeme emri belgesine bağlanır? 

I. Onay belgesi  
II. Akaryakıt için taşınır işlem fişi  
III. Dergiler için taşınır işlem fişi  
IV. Sözleşme  

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

 

97) İş riski, iş güçlüğü, malî sorumluluk tazminatı 
ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel 
hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve 
dağılım listelerinin, hangi ödeme belgesine 
bağlanması gerekir?  

a) Mali hizmetler birimince onaylandığı aya 
ait ödeme belgesine   

b) Mali hizmetler birimince onaylandığı ayı 
izleyen aya ait ödeme belgesine  

c) Tahakkuk birimince onaylandığı aya ait 
ödeme belgesine  

d) Tahakkuk birimince onaylandığı ayı 
izleyen aya ait ödeme belgesine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda 
görevli memur TTT yolluklu ve yevmiyeli 
görevli olarak 1    günlüğüne Bartın ili Ulus 
ilçesine görevlendirilmiştir. Görev yerine UU 
turizm ile gitmiş ve gidiş geliş için 120 TL 
bedelinde otobüs bileti almıştır. Otogardan 
konaklama yerine 20 TL karşılığında taksiye 
binerek EE, ilçedeki tek temiz otel olan LL 
derneğine ait PAK APART’ta konaklamıştır. 
Konaklama için 30 TL kredi kartından ödeme 
yapmıştır. Öğle yemeği için et satan çiftçi 
YY’den müstahsil makbuzu karşılığında 15 
TL’lik et almıştır.  Akşam yemeği içinde HH 
Restoran’da 25 TL’lik yemek yiyerek adisyon 
fişi almıştır. TTT, taksi kullandığı zamanlar 
taksi fişi almıştır. Merkezi Yönetim Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden 
hangisi fatura yerine geçen belgelerden 
değildir? 

 

a) Yolcu taşıma biletleri                          
b) Taksi fişi  
c) Müstahsil makbuzu                             
d) Adisyon fişi  
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99) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim 
Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre İhale 
usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, 
taahhüt dosyasında bulunması öngörülen 
belgeler ile Maliye Bakanlığınca taahhüt 
dosyasında bulunması gerekli görülen diğer 
belgelerden değildir? 

 

I. Kesin teminatın alındığına ilişkin 
alındının örneği  

II. Sosyal güvenlik kesintisinin yatırıldığına 
ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil 
edildiğine ilişkin harcama birimince 
onaylı yazı  

III. Sözleşmelerin devri halinde devir 
sözleşmesi  

IV. Süre uzatımı verilmesi halinde, buna 
ilişkin karar ve onay  

V. Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi 
alımlarda izin yazısı  

VI. Malî hizmetler biriminin ön mali 
kontrolüne tabi olan hallerde, uygun 
görüş verildiğine yahut verilmediğine 
ilişkin görüş yazısı  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100) Abdullah Gül Üniversitesi BAP birimi 
pazarlık usulü ihale ile KDV dâhil 112.856,11 
TL değerinde laboratuvar cihazı almıştır. 
Cihazın tesliminde 01.10.2015 tarihli A481929 
numaralı fatura tanzim edilmiştir ve ambar 
giriş kaydı 01.10.2015 tarih ve 2014/112 
numaralı taşınır işlem fişi ile 
gerçekleştirilmiştir. Merkezi Yönetim Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğine göre; bu ihaleye 
ilişkin kesin ödemede aşağıdaki belgelerden 
hangisi aranmaz? 

 

a) Taşınır işlem fişi         
b) Fatura  
c) İhale onay belgesi  
d) Harcama talimatı  

 

 

 

 

 

 
TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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ŞEFLİK SINAVI CEVAP ANAHTARI 
08/11/2015 

1 C  26 B  51 C  76 A 

2 D  27 B  52 B  77 B 

3 C  28 A  53 B  78 D 

4 B  29 D  54 D  79 B 

5 C  30 C  55 D  80 D 

6 A  31 A  56 C  81 C 

7 C  32 D  57 A  82 A 

8 C  33 B  58 C  83 A 

9 D  34 C  59 B  84 D 

10 B  35 A  60 C  85 D 

11 B  36 D  61 C  86 D 

12 D  37 A  62 A  87 B 

13 B  38 D  63 D  88 B 

14 A  39 A  64 B  89 B 

15 C  40 C  65 D  90 B 

16 D  41 D  66 D  91 C 

17 D  42 C  67 C  92 A 

18 B  43 C  68 B  93 B 

19 A  44 A  69 B  94 D 

20 C  45 B  70 B  95 A 

21 B  46 D  71 B  96 C 

22 A  47 C  72 B  97 B 

23 A  48 B  73 B  98 D 

24 D  49 A  74 C  99 A 

25 C   50 C   75 A   100 D 

 


