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(15 NİSAN 2018)

(A)
Soru Kitapçığı
Adı Soyadı :………………………………..
Kurum Sicil No : …………………………

SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon
sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz.
2. Kitapçığın üzerine adınızı ve soyadınızı, kurum sicil numaranızı yazınız.
3. Cevap kağıdındaki adınız, soyadınız, kurum sicil numaranız, grubunuzun bulunduğu alanları doldurunuz
Belirlenmiş alanı imzalayınız.
4. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır.
5. Soru kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla test kitapçıklarının cevap
anahtarları birbirinden farklıdır. Soru kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan alana doğru olarak
yazmayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz.
6. Her sorunun dört seçeneği ve yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde
o soruya verilen cevap yanlış sayılır.
7. Her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
8. Test cevap kağıtları, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır.
9. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz.
10. Sınav sırasında çanta, hesap makinesi, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık ile her türlü
elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız hâlinde
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları
geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara
aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz.
12. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.
13. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.
14. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket
ediniz.

BAŞARILAR DİLERİZ.
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1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

A) Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve
milletvekilleri yetkilidir
B) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün
içinde yayımlar
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
seçildikleri bölgeyi temsil ederler
D) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî
Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe
girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi
olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir

2.

1982
Anayasasına
göre
Anayasa
Mahkemesinin kararları ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları
gerekçesi yazılmadan açıklanamaz
B) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir
C) Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün
yürürlüğe gireceği tarih kararın resmi
gazetede yayımlandığı günden başlayarak
altı ayı geçemez
D) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları
geriye yürümez

5.

1982 Anayasasına göre bütçe görüşmeleri ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden
değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname ile bütçede değişiklik yapmak
yetkisi verilemez
B) Bakanlar Kurulu, merkezî yönetim bütçe
tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren
raporu, malî yıl başından en az yetmişbeş
gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunar
C) Bütçe Komisyonunun ellibeş gün içinde
kabul edeceği metin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde görüşülür ve malî yıl başına
kadar karara bağlanır
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe
kanunu
tasarılarının
Genel
Kurulda
görüşülmesi sırasında, gelir artırıcı veya
giderleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar
3.

A

6.

Ailenin korunması ve çocuk hakları
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı

1982 Anayasasına göre olağanüstü hallerde
çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir
B) Şekil ve esas bakımından Anayasaya
aykırılığı
iddiasıyla,
Anayasa
Mahkemesinde dava açılamaz
C) Resmi Gazetede yayımlanır ve onbeş gün
içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onayına sunulur
D) Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda
çıkarılabilir

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili
görevlerinden birisi değildir?
7.
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini
seçmek
C) Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini
seçmek
D) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
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190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre
“Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen
mali yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde
bulunulan mali yılın …… ayı sonuna kadar
…… bildirir.” ifadesindeki boşluklara
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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A

A) Haziran - Maliye Bakanlığına ve Devlet
Personel Başkanlığına
B) Ağustos - Maliye Bakanlığına ve Devlet
Personel Başkanlığına
C) Ağustos - Başbakanlığa ve Devlet Personel
Başkanlığına
D) Haziran - Başbakanlığa

B) Daire Başkanları ve Teftiş Kurulu Başkanı
müşterek kararla atanır
C) I.Hukuk Müşaviri Bakan tarafından atanır
D) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve
Yardımcıları ile I.Hukuk Müşaviri dışında
kalan İdare personelinin atamaları Yönetim
Kurulu tarafından yapılır

8. 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamede,
aşağıdakilerden hangisi İdarenin görevleri
arasında sayılmamıştır?

11. 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şans oyunlarına ait biletler hamiline aittir.
İkramiye ödenmesi için biletlerin ibrazı
şarttır
B) Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle
olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin
sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye
ödenmez
C) Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi
asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye
isabet etmesi halinde miktarca büyük olan
ikramiye ödenir
D) Çekiliş gününden itibaren beş yıl içinde
ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait
ikramiye ve amortiler tutarı genel bütçeye
gelir yazılmak üzere hazine hesaplarına
intikal ettirilir

A) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve
müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip
etmek
B) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve
benzeri piyangoların tertiplenmesine izin
vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu
hususlara ait esasları belirlemek
C) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren
oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini
karşılığı Türk parası veya döviz olarak
ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak
D) Yarışmaların düzenlenmesine izin vermek,
bunları izlemek ve denetlemek
9.

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre,
hemen kazan oyununun planlarını hazırlama
görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aylıktan kesme cezasının uygulanmasından
kaç yıl sonra verilmiş olan cezanın özlük
dosyasından silinmesi istenebilir?

Piyango Dairesi Başkanlığı
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Sayısal Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

A)
B)
C)
D)

10. 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cezanın uygulanmasından 10 yıl sonra
Fiilin işlendiği tarihten 10 yıl sonra
Cezanın uygulanmasından 5 yıl sonra
Fiilin işlendiği tarihten 5 yıl sonra

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi, aylıktan kesme
cezasını gerektiren fiil ve haller içinde
sayılmaktadır?

A) Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve
Yardımcıları Bakanlar Kurulu Kararı ile
atanır
2
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17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
memura, çocuğunun evlenmesi halinde, isteği
üzerine verilen mazeret izni kaç gündür?

A) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç
gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek
B) Siyasi partiye girmek
C) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu
kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
D) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

A)
B)
C)
D)

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
aylıktan kesme cezasına kaşı itiraz mercii ve
itiraz merciinin karar süresi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Disiplin amiri - 30 gün
Üst disiplin amiri - 15 gün
Disiplin kurulu - 30 gün
Yüksek Disiplin Kurulu – 15 gün

A) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dahil) iki katı tutarında
B) Memurun son aldığı net aylığın iki katı
tutarında
C) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarında
D) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge hariç) iki katı tutarında
19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
“Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet
memurunun memurluğuna son verilmez,
aylık ve başka hakları elinden alınamaz”
şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki
kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır?

7 gün
10 gün
15 gün
30 gün

A)
B)
C)
D)

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
disiplin
amirleri
aşağıdaki
disiplin
cezalarından hangisini veya hangilerini
verebilir?

Uygulamayı isteme hakkı
Güvenlik
Kovuşturma ve yargılama
Emeklilik hakkı

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
öğrenim
durumları
nedeniyle
yükselebilecekleri
kadroların
son
kademelerinde
bulunan
Devlet
memurlarının,
kademe
ilerlemesinin
durdurulması
cezasının
verilmesini
gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla
ne kadarı kesilir?

I-Uyarma
II-Kınama
III-Aylıktan kesme
IV-Kademe ilerlemesinin durdurulması
A)
B)
C)
D)

3
5
7
10

18. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
memurun ölümü halinde, hak sahibi
yakınlarına yapılacak ölüm yardımı ödeneği
miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan
kesme
cezalarını
soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren kaç gün
içerisinde vermek zorundadır?
A)
B)
C)
D)

A

Yalnız I
I-II
I-II-III
I-II-III-IV

A)
B)
C)
D)
3
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A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak
zorunda olan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal
bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu
takdirde, eşlerden sadece biri, velayeti
altındaki çocuklarının da mallarını bildirir
B) Kamu
görevlilerinden
asli
görevleri
uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu
veya danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir
görevi yürütenler, sadece asli görevlerinden
dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar
C) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı
Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde
bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız
birine mal bildiriminde bulunurlar
D) Genel bütçeli dairelerin kamu hizmeti gören
memurları mal bildiriminde bulunmak
zorundadır

21. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda tesis edilen hizmet
sınıflarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Adalet hizmetleri sınıfı
Milli istihbarat hizmetleri sınıfı
Jandarma hizmetleri sınıfı
Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı

22. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev
Esasları
Hakkında
Kanuna
göre,
aşağıdakilerden hangisi bakanlık ve bağlı
kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı
birimlerden biridir?
A)
B)
C)
D)

A

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

25. Aşağıdaki suçlardan hangisinin soruşturması,
3628
Sayılı
Mal
Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununa göre yapılmaz?

23. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanuna göre, dilekçe hakkının
kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Resmî belgede sahtecilik
B) Devlet sırlarının açıklanması
C) Resmî ihale ve alım ve satıma fesat
karıştırmak
D) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık

A) Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile
ilgili şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük
Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı
ile başvurma hakkına sahiptir
B) Türkiye’de
ikamet
eden
yabancılar,
dilekçelerini Türkçe yazmaları kaydıyla
karşılıklılık esası gözetilmeksizin bu haktan
yararlanabilirler
C) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili
makamlara
verilen
veya
gönderilen
dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva
etmeyenler, incelenmezler
D) Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir
makama verilmesi durumunda, bu makam
tarafından yetkili idari makama gönderilir ve
ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir

26. Milli Piyango İdaresine ait mallar Devlet malı
olup, bunları çalanlar, ihtilas edenler,
zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa
olsun suistimal edenler ve piyango biletlerini
taklit ve tahrif edenler Devlet malları ve
paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara
müterettib cezalara tabi tutulmaktadırlar.
Söz konusu müeyyidenin yasal dayanağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
B) 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair
Kanun
C) 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanun
D) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

24. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmelik
hükümlerine
göre,
"mal
bildirimi" ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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A)
B)
C)
D)

27. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi izin
vermeye yetkili merci değildir?

A

Genel Müdür
İl Valisi
İlçe Kaymakamı
Şube Müdürü

30. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli
istekliler lehine hangi orana kadar fiyat
avantajı sağlanabilir?

A) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında kaymakam
B) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve
diğer kamu görevlileri hakkında vali
C) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve
kuruluşlarda görev yapan memurlar ve
diğer kamu görevlileri hakkında bölge
müdürü
D) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve
bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan
diğer memur ve kamu görevlileri hakkında
o kuruluşun en üst idari amiri

A)
B)
C)
D)

%3
%6
% 15
%20

31. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
idareler ile kamu alımları sürecine taraf
olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet
üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kamu
İhale
Kurumu
tarafından
yönetilen
elektronik ortama ne ad verilir?

28. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

A) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında
vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir
B) 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların
iştirak halinde işlenmesi durumunda memur
olmayan, memur olanla; ast memur, üst
memurla aynı mahkemede yargılanır
C) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında ast
memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki
halinde izin, üst memurun bağlı olduğu
merciden istenir
D) 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili
mercilerin saptanmasında, memur veya
kamu görevlisinin ön incelemenin yapıldığı
tarihteki görevi esas alınır

Dinamik alım sistemi
Elektronik eksiltme
Elektronik kamu alımları platformu
Çerçeve anlaşma

32. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale
sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi
tarafından onaylandığı günü izleyen en geç
kaç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil
olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere bildirilir?
A)
B)
C)
D)

29. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanuna
göre,
Milli
Piyango
Genel
Müdürlüğü İskenderun Şube Müdürlüğünde
görevli Şef (A) hakkında soruşturma izni
verilmesi
veya
verilmemesi
kararını
aşağıdakilerden hangisi verir?

Üç gün
Üç iş günü
Yedi gün
Yedi iş günü

33. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale
komisyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İhale
komisyonu,
çoğunluğuyla toplanır
5
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B) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak
amacıyla ihale işlem dosyasının birer
örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün
içinde ihale komisyonu üyelerine verilir
C) Komisyon kararları oy birliğiyle alınır
D) Kararlarda çekimser kalan üye, gerekçesini
komisyon kararına yazmak ve imzalamak
zorundadır

A

A) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal
alımı
B) Salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ivedi
olarak yapılması zorunlu olan alımlar
C) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında
yapılacak
konaklama alımları
D) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç
ile ilgili özel bir hakka sahip olması

34. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul
edilmez?

37. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
yaklaşık maliyet hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet
İç Borçlanma Senetleri
B) Teminat mektupları
C) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette
bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyeceği teminat mektupları
D) Bankalar tarafından verilen banka referans
mektubu

A) Yaklaşık maliyet KDV hariç olarak
belirlenir
B) Yaklaşık maliyeti ihale komisyonu belirler
C) Yaklaşık maliyet fiyat araştırması yapılarak
belirlenir
D) Teklifler açıldıktan sonra yaklaşık maliyet
isteklilere açıklanır

35. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
ihalelere yönelik başvurularla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisi; 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale
edilen işlerden değildir?

A) Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava
açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari
başvuru yollarıdır
B) İtirazen şikayet başvuruları idareye, şikayet
başvuruları Kamu İhale Kurumuna hitaben
yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır
C) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya
eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya
zarara uğradığını veya zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia eden aday veya
istekli ile istekli olabilecekler başvuruda
bulunabilirler
D) Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya
yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce
onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur

A)
B)
C)
D)

Demirbaş alımı
Temizlik hizmet alımı
Taşınmazın kiraya verilmesi
Danışmanlık hizmet alımı

39. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre;
aşağıdakilerden hangisinde ihalenin tanımı
doğru verilmiştir?
A) İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip
malın teslimi veya
hizmetin ifası ile tamamlanan işlemlerdir
B) İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla
mal veya hizmet satışları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip malın veya hizmetin
muayenesi ile tamamlanan işlemlerdir

36. Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununda pazarlık usulü ile ihale
yapılabilecek haller arasında sayılmıştır?
6
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C) İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip sözleşmenin imzalanması
ile tamamlanan işlemlerdir
D) İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakıldığını
gösteren
ve
harcama
yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin
imzalanmasına kadar olan işlemlerdir

A

42. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, her bir kurum ve
kuruluşun tertip ettiği şans oyunları için bir
takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin
toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde
kaçından az olamaz?
A)
B)
C)
D)

40. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre;
geçici teminat hangi bedel ve oran üzerinden
alınır?

% 40
% 35
% 30
% 25

43. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, hasılatı önceden
öngörülen oyunların planlarında ödenecek
ikramiyeler ne olarak belirlenir?

A) Yaklaşık maliyetin %3’ünden az olmamak
üzere istekli tarafından belirlenen tutarda
alınır
B) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak
üzere idare tarafından belirlenen tutarda
alınır
C) Teklif edilen bedelin %6’sından az olmamak
üzere istekli tarafından belirlenen tutarda
alınır
D) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak
üzere istekli tarafından belirlenen tutarda
alınır

A)
B)
C)
D)

Tutar olarak
Oran olarak
Adet olarak
Adet ve oran olarak

44. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre; %10 oranındaki
şans oyunları vergisi aşağıdaki oyunlardan
hangisi için geçerlidir?

41. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre; aşağıdaki şıklardan hangisi bilgi
edinme hakkının kapsamındadır?

A) Spor müsabakalarına dayalı müşterek
bahisler
B) At yarışları
C) Diğer şans oyunları
D) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli
bahisler

A) Kurum veya kuruluşlar tarafından aksi
kararlaştırılmadıkça, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri,
görüş, bilgi notu, teklif veya tavsiye
niteliğindeki bilgi veya belgeler
B) Kurum
ve
kuruluşların,
kamuoyunu
ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile
kurum
içi
uygulamalarına
ilişkin
düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler
C) Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi
veya belgeler
D) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek
bilgi veya belgeler

45. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, şans oyunları
vergisinin
vergilendirme
dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faaliyet gösterilen takvim yılının dörder
aylık dönemi
7
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A

B) Faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık
dönemi
C) Faaliyet gösterilen takvim yılının ikişer aylık
dönemi
D) Faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık
dönemi

B) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 20 nci
günü mesai bitimine kadar
C) Vergilendirme dönemini izleyen ikinci ayın
30 uncu günü mesai bitimine kadar
D) Vergilendirme dönemini izleyen ayın 30
uncu günü mesai bitimine kadar

46. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, ilgili kurum ve
kuruluşlarca takvim yılının üçer aylık
dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu
payları ne zamana kadar yatırılmalıdır?

49. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde
görevli Şef (M) Kurumun açtığı görevde
yükselme sınavında başarılı olarak Erzurum
Şube Müdürlüğüne atanmıştır. Şef (M) evli
ve eşi çalışmamaktadır. İlk, orta ve yüksek
öğretimde okuyan beş çocuğu ile bakmakla
yükümlü olduğu, eşinden ayrılan kızı, kızının
iki çocuğu ve babaları olmayan iki yeğeni
bulunmaktadır. Aşağıdaki verilere göre Şef
(M) nin kendisi hariç 6245 sayılı Harcırah
Kanununa göre ödenecek aile masrafı tutarı
ne kadardır?
Şef (M) nin yevmiyesi 35 TL
Ankara-Erzurum 1.000 km ve 13 saat, bir
kişi otobüs ücreti 100 TL

A) Bir takvim yılının üçer aylık dönemlerini
izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai
bitimine kadar
B) Bir takvim yılının üçer aylık dönemlerini
izleyen ayın 15 inci günü mesai bitimine
kadar
C) Bir takvim yılının üçer aylık dönemlerini
izleyen üçüncü ayın 15 inci günü mesai
bitimine kadar
D) Bir takvim yılının aylık dönemlerini izleyen
ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar

A)
B)
C)
D)

47. Piyango oyununa ait; bilet satış geliri 118 TL,
ödenen ikramiye tutarı 59 TL, Katma Değer
Vergisi 18 TL, Şans Oyunları Vergisi 10 TL,
Yatırım ve İşletme Gideri 16 TL’dir.
5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, Kamu Payı tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

1.485 TL
1.350 TL
1.215 TL
810 TL

50. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre, aile masrafı hangi unsurlardan oluşur?
A) Yevmiye ve yol masrafı
B) Yevmiye ve yer değiştirme masrafı
C) Yevmiye, yol masrafı ve yer değiştirme
masrafı
D) Yevmiye, yol masrafı ve kilometre tazminatı

13
15
31
41

51. “Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı
yerde, aynı iş için ve aynı şahsa ..... günden
fazla gündelik verilemez. Bu durumda
gündelikler ilk ..... gün için tam, takip eden
..... gün için ….. oranında ödenir.”
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, bu
cümledeki boşluklara sıralı olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?

48. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, şans oyunları vergisi
hangi süreye kadar beyan edilip ödenmelidir?
A) Vergilendirme dönemini izleyen ikinci ayın
20 nci günü mesai bitimine kadar

A) 180 - 80 - 100 - 1/3
B) 270 - 180 - 90 - 2/3
8
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C) 180 - 90 - 90 - 2/3
D) 180 - 90 - 90 - 1/3

A)
B)
C)
D)

52. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre
aşağıdakilerden hangisi harcırah verilecek
kimseler arasında sayılmamıştır?

Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Loto Dairesi Başkanı

56. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
kuponlarda bulunması gereken asgari
hususlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Emekliye ayrılan memur ve hizmetliler
B) Memur ve hizmetli olmamakla beraber
kurumlarca
geçici
bir
vazife
ile
görevlendirilenler
C) Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla
seyahat edecek sporcu ve idareciler
D) Memur ve hizmetliler ile aile fertleri

A) Kuponların ön yüzünde kolon sayısı kadar
sayı kümesi yer alır
B) Kuponların ön yüzünde kuponların üretim
tarihleri ve seri numaraları yer alır
C) Kuponların
arka
yüzünde
oyunun
oynanmasına ilişkin açıklamalar yer alır
D) Kuponların
arka
yüzünde
ikramiye
ödenmesine ilişkin açıklamalar yer alır

53. Loto Daire Başkanlığında görevli Memur (T)
resmi araçla işyeri tespiti için saat: 14.00 de
Beypazarı ilçesine gitmiş ve görev mahalline
saat: 18.00 de dönmüştür. 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre Memur (T) nin
alacağı yurtiçi geçici görev yolluğu hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
(Ankara Beypazarı arası mutat yol ücreti 20
TL, Memur (T) nin yevmiyesi 30 TL dır)
A)
B)
C)
D)

A

57. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, oyun
kuponlarının bayiler tarafından kabulü ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

50 TL
60 TL
10 TL
Geçici Görev Yolluğu Ödenmez

A) Bir önceki çekilişi izleyen günden, çekilişin
yapılacağı gün İdarenin belirleyeceği saate
kadar kabul edilir
B) Bir önceki çekiliş saatinden,
çekilişin
yapılacağı gün İdarenin belirleyeceği saate
kadar kabul edilir
C) Bir önceki çekilişi izleyen ikinci günden,
çekilişin
yapılacağı
gün
İdarenin
belirleyeceği saate kadar kabul edilir
D) Bir önceki çekilişi izleyen üçüncü günden,
çekilişin
yapılacağı
gün
İdarenin
belirleyeceği saate kadar kabul edilir

54. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi oyun planında yer
alması gereken hususlarla ilgili yanlış bir
bilgidir?
A) Çekiliş günleri
B) Kaç adet numara üzerinden oynanacağı ve
kaç numaranın doğru tahmin edilmesi
gerektiği
C) Her bir oyunun kolon fiyatı
D) Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarı

58. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, bayilik
verilecek işyerlerinde aranılacak şartlarla
ilgili
olarak,
aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?

55. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
onaylanmış olan oyun planlarında değişiklik
yapma veya iptal etme yetkisi kime aittir?
9
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A) Bayilik talep eden kişiler, bayilik talep
ettikleri işyerlerinde en az iki yıldır faaliyet
gösteriyor olmalıdır
B) Sayısal oyun bayiliği yapılacak işyeri, iş ve
insan yoğunluğunun olduğu, tercihan cadde
üzerinde veya işlek bir sokakta ya da
alışveriş merkezlerinde bulunmalıdır
C) İşyerinde,
gazete ve tekel bayilikleri,
süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş,
kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik
kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün
satılmalı veyahut sabit piyango, spor toto ve
ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteriyor
olmalıdır
D) İdarenin görevli personeli tarafından
yapılacak işyeri fiili kontrolü sırasında,
başvuru belgelerindeki bilgilerin doğru
olduğu tespit edilmelidir

59. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet
eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir
B) Çekilişten önce veya sonra biletin
kaybolduğu beyan edilerek ikramiye
talebinde bulunanların başvuruları dikkate
alınmaz
C) İkramiye ödemesi, ancak bir yargı kararına
istinaden durdurulabilir. Bu gibi hallerde
yargı kararına göre işlem yapılır
D) Kuponlara dayalı olarak talep edilen
ikramiyelerin
ödenip
ödenmeyeceğine
yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve
araştırmadan sonra İdarece karar verilir

61. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, bayilik
faaliyetiyle ilgili olarak, satış merkezleri
görevlileri veya İdarenin yetkili memurlarına
fiili saldırıda bulunması, hakaret veya tehdit
etmesi nedeniyle ruhsatı iptal edilen kişiye,
başvurusu üzerine tekrar ne zaman bayilik
ruhsatı verilebilir?
A) İptalin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl
geçtikten sonra
B) Fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl
geçtikten sonra
C) İptalin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl
geçtikten sonra
D) Yeniden bayilik ruhsatı verilmez

62. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, bayi
İdareye ait oyun hasılatlarının veya gecikme
zamlarının tamamını yatırma tarihinden
itibaren kaç gün içinde ödememesi bayiliğin
iptal nedenidir?
A)
B)
C)
D)

10 gün
10 iş günü
15 gün
15 işgünü

63. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi sayısal oyunlarda
ikramiye ödenebilmesine ilişkin düzenlenen
hususlarla ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Bir bilete isabet eden ikramiyenin
ödenebilmesi için biletin herhangi bir
kuşkuya meydan vermeyecek şekilde sistem
tarafından okunabilir ve onaylanabilir
nitelikte olması şarttır
B) İkramiye isabet eden numaralara veya
barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden
yırtılmış ve kopmuş olan biletlere
ikramiyesinin ödenebilmesine, bu biletlerin
ibrazını
müteakiben
yapılacak
veya
yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra
İdarece karar verilir

60. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, bayilik
ruhsatının iptali halinde teminat hangi süre
içinde bayiye iade edilir?
A)
B)
C)
D)

A

Oniki ay
Altı ay
Üç ay
Bir ay
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C) İkramiyeler, biletin terminalde üretildiği
tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra
zamanaşımına uğrar
D) Biletler hamiline ait olup, bir bilete isabet
eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir.
Çekilişten önce veya sonra biletin
kaybolduğu beyan edilerek ikramiye
talebinde bulunanların başvuruları dikkate
alınmaz

64. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
düzenlenen piyangoya süresi içerisinde kısmi
itiraz ya da şikayet durumunda teminatın
iadesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Teminatın tamamı tutulur
B) Teminatın yalnızca itiraz veya şikayet
konusuna tekabül eden bölümü tutulur
C) Teminatın tamamı iade edilir
D) Teminatın yarısı iade edilir
65. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
ikramiye olarak aşağıdakilerden hangisi
verilemez?
A)
B)
C)
D)

İki kişilik yurt içi tatil paketi
Otomobil
Arsa
Altın

66. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, sanal ortam üzerinden düzenlenen
karşılığı nakit olmayan piyangolarda, sanal
ortam iletişim hizmet bedeli ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

C) Standart tarife uygulanan iki birim bedelden
fazla olamaz
D) Standart tarife uygulanan üç birim bedelden
fazla olamaz

67. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, kampanyanın başlama tarihinden
ikramiyelerin son teslim tarihine kadar olan
sürenin 6 ayı geçmesi halinde teminat tutarı,
ikramiye toplam rayiç bedelinin ne kadar
fazlası olarak belirlenebilir?
A)
B)
C)
D)

% 100
% 70
% 60
% 50

68. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, piyango düzenlemek için izin talebinde
bulunanlara izin verilebilmesi için kampanya
süresi en fazla ne kadar olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

3 ay
6 ay
12 ay
18 ay

69. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, mücbir sebep hali hariç olmak üzere,
çekilişin herhangi bir nedenle düzenleyicisi
tarafından yapılmaması halinde yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak ifade edilmiştir?
A) Katılıma ilişkin materyaller üzerinden
çekiliş İdare tarafından gerçekleştirilebilir
B) Düzenleyiciye çekilişi gerçekleştirmesi için
7 gün süre verilir
C) Düzenleyiciye çekilişi gerçekleştirmesi için
15 gün süre verilir

A) Hiçbir şekilde iletişim bedeli alınamaz
B) Standart tarife uygulanan bir birim bedelden
fazla olamaz
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D) Düzenleyiciye çekilişi gerçekleştirmesi için
en fazla 30 gün süre verilir

70. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre, diğer
mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla
düzenlenen piyangolar için, ikramiyelerin son
teslim tarihini takip eden kaç gün içerisinde
İdareye itiraz veya şikâyette bulunulabilir?
A)
B)
C)
D)

Altmış gün
Otuz gün
Yirmi gün
Onbeş gün

71. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca yasak fiil ve davranışlarda bulunan
düzenleyicilere ne kadar süreyle piyango
düzenleme izni verilmez?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

73. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre,
yardım
amacıyla
düzenlenen
piyangolarda ikramiye taahhüdü öngörülen
hâsılatın en az ne kadarı olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yüzde onu
Yüzde yedisi
Yüzde beşi
Yüzde üçü

74. “Abonelerin sanal ortamda seçip işaretlemek
suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında
sanal ortam bayisi tarafından gönderilen ve
satın alınan biletin onayı olarak saklanması
gereken, biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri
numaraları, kupürü ve satın alınan sanal
ortam bayisinin kodu ve İdarece gerekli
görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi
veya bu bilgiyi ihtiva eden belge”, Milli
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış,
Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

Bir yıl
İki yıl
Üç yıl
Dört yıl

72. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin
rayiç bedelinin 7338 sayılı Veraset ve İntikal
Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e)
fıkrasında belirtilen istisna tutarının yüzde
kaçının altında kaldığı düzenlemeler bu
Yönetmelik kapsamına girmez?

A

Bilgi
Sanal ortam bilet satış onayı
Veri
Bilet

75. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, İdare tarafından satış merkezleri ve
başbayilere sevk edilen biletlerin kaybolması
halinde, yapılması gereken işlemler ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Herhangi bir işlem yapılmaz
B) İdarece gerekli araştırma ve inceleme
yapılarak, varsa doğan zarar, İdare
hesaplarına gider olarak kaydedilir
C) İdarece gerekli görülen hallerde, kaybolduğu
anlaşılan biletlere isabet eden ikramiyelerin
ödenmeyeceği, çekilişten önce uygun
iletişim araçları ile kamuoyuna, satış
merkezlerine, başbayiler ve bayilere
duyurulur

Yüzde iki
Yüzde üç
Yüzde dört
Yüzde beş
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D) İdarece gerekli görülen hallerde, kaybolduğu
anlaşılan biletlere isabet eden ikramiyelerin
ödenmeyeceği, çekilişten sonra uygun
iletişim araçları ile kamuoyuna, satış
merkezlerine, başbayiler ve bayilere
duyurulur

76. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, perakende bilet satış zamanı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Biletler bir önceki çekiliş günü perakende
satışa sunularak, çekilişin başlama saatine
kadar satılabilir
B) Biletler bir önceki çekiliş günü perakende
satışa sunularak, çekilişin bitiş saatine kadar
satılabilir
C) Biletler bir önceki çekilişi izleyen gün
perakende satışa sunularak, çekilişin
başlama saatine kadar satılabilir
D) Biletler bir önceki çekilişi izleyen gün
perakende satışa sunularak, çekilişi izleyen
gün mesai bitimine kadar satılabilir
77. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, iade edilecek biletler iptal edilirken
zarar
görmemesi
gereken
kısımları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
A) İkramiye ve seri numaraları, kupür ve çekiliş
tarihi
B) İkramiye numarası, mizanpajı, kupür ve
fiyatı
C) Seri numarası, mizanpajı, çekiliş tarihi, fiyatı
D) İkramiye ve seri numarası, mizanpajı, fiyatı

A

A) Son beş rakama kadar (son beş rakam dâhil)
zorunlu, son altı rakam isteğe bağlı
B) Son üç rakama kadar (son üç rakam dâhil)
zorunlu, son dört veya beş rakam isteğe
bağlı
C) Son iki rakama kadar (son iki rakam dâhil)
zorunlu, son üç ve dört rakam isteğe bağlı
D) Son dört rakama kadar (son dört rakam
dâhil) zorunlu, son beş rakam isteğe bağlı

79. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bayilerce ödendi damgası basılmış birden
fazla ikramiye isabetli biletlerin, yalnızca
bayi ödeme yetkisini aşan ikramiyeleri
ödenir
B) Bayilerce ödendi damgası silinmiş birden
fazla ikramiye isabetli biletlerin, yalnızca
bayi ödeme yetkisini aşan ikramiyeleri
ödenir
C) Bayilerce ödendi damgası basılmış veya
ödendi damgası silinmiş birden fazla
ikramiye isabetli biletlerin, bayi ödeme
yetkisini aşan ikramiyeleri ödenmez
D) Bayilerce ödendi damgası basılmış veya
ödendi damgası silinmiş birden fazla
ikramiye isabetli biletlerin, yalnızca bayi
ödeme yetkisini aşan ikramiyeleri ödenir
80. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, sanal ortam bayileri hariç olmak üzere,
biletlerin sabit ve seyyar bayilere toptan satış
zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Bir önceki çekiliş günü ve çekilişin başlama
saatinden itibaren başlar ve çekilişin
başlamasından bir saat önce sona erer
B) Bir önceki çekilişi izleyen gün başlar ve
çekilişin başlamasından bir gün önce sona
erer
C) Bir önceki çekilişi izleyen gün başlar ve
çekilişi izleyen gün sona erer

78. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, başbayiler ile sanal ortam bayileri
dışındaki diğer bayilerin ikramiye ödeme
yetkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
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D) Bir önceki çekiliş günü ve çekilişin başlama
saatinden itibaren başlar ve çekilişin
bitmesinden bir saat sonra sona erer

C) Herhangi bir taşınır veya taşınmaz ile
biletler ve sarf malzemeleri idarenin
tasarrufuna girdiği andan itibaren hiç bir
bildirim veya şekil şartına bağlı olmaksızın,
dâhili sigorta ile güvence altına alınmış
sayılır
D) Harici
sigortadaki
taşınır,
abonman
mukavelesi veya sigorta poliçesi şartları
uyarınca, harici sigorta bittiği anda dâhili
sigorta ile güvence altına alınmış sayılır

81. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, bayilik ruhsatının iptali halinde,
teminatın iade süresi kaç yılı geçemez?
A)
B)
C)
D)

1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl

82. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bayiye hakkında savunması alınmadan idari
ceza verilemez
B) İdari ceza vermeye yetkili olanların yedi
günden az olmamak üzere verdiği süre
içinde veya belirtilen tarihte savunmasını
yapmayan
bayi
savunma
hakkından
vazgeçmiş sayılır
C) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı
fiil veya haller nedeniyle verilen idari
cezaların ise ikinci uygulamasında bir derece
ağır ceza verilir
D) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları
olumlu olan ve daha önce hiç idari ceza
almamış bayiler için verilecek cezalarda bir
derece hafif olanı uygulanabilir

84. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sigorta Yönergesine göre, yurt dışından satın
alınan taşınırın nakliye, montaj ve
gerektiğinde ön depolama sigortalarının,
sayısal
oyunlarla
ilgili
donanımların
sigortalarının, taşıtların kasko ve trafik
sigortaları ile yasal zorunluluk taşıyan
sigortaların sigorta şirketlerine yaptırılması
hangi tür sigortaya girer?
A)
B)
C)
D)

Dâhili sigorta
Harici sigorta
Özel sigorta
Zorunlu sigorta

85. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve
Şubeleri Kasa İşlemleri Yönergesine göre,
mevcutları
bakımından
kasalar,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
A) Servis kasası ve ikramiyeli bilet muhafaza
kasası olmak üzere 2 türdür
B) Servis kasası, bilet ve kıymetli evrak kasası
olmak üzere 2 türdür
C) Servis kasası, ikramiyeli bilet muhafaza
kasası ve kıymetli evrak kasası olmak üzere
3 türdür
D) Servis kasası, bilet kasası, kıymetli evrak
kasası ve ikramiyeli bilet muhafaza kasası
olmak üzere 4 türdür

83. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sigorta Yönergesine göre, aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Dâhili sigorta, idarenin mülkiyetinde veya
tasarrufunda bulunan bütün taşınır ve
taşınmaz ile bilet, kupon ve sarf
malzemelerinin her türlü riske karşı dâhili
sigorta ile güvence altına alınmasıdır
B) Yurtiçi taşımada özellikleri sebebi ile riski
fazla olabilecek taşınır mallar ve önem arz
eden taşınmaz malların harici sigorta ile
güvence altına alınması zorunludur

A

86. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve
Şubeleri Kasa İşlemleri Yönergesine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Kasalar, haftada bir kez ve Cuma günleri
mesai başlangıcı itibariyle sayılır
B) Veznedar ile müşterek muhafazayla görevli
olanlar
tarafından
kasadaki
mevcut
sayılarak, kasa sayım tutanağı düzenlenip
imzalanır
C) Kasa kontrol cetveline göre kasada
bulunması gereken miktar ile sayım sonucu
belirlenen fiili mevcut karşılaştırılarak
uygunluk ya da noksanlık fazlalık saptanır
D) Veznedar
ve
müşterek
muhafazayla
görevliler nakit mevcudu usulüne göre
muhafazaya alınmadan görevleri başından
ayrılamazlar
87. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin bağlı bulunduğu ilgili Bakan ile
Genel Müdür, görevli bütün memurların en
üst disiplin amirleridir
B) En üst disiplin amirleri haiz oldukları
yetkileri her derecedeki memur hakkında
doğrudan kullanabilir
C) Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, idare
merkez teşkilatında Genel Müdür, diğer
disiplin amirlerine göre en üst disiplin
amiridir
D) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir
birimde, onayla görevlendirilen personelin
disiplin amirleri, kadrolarının bulunduğu
birimdeki disiplin amirleridir
88. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin disiplin
amirlerinin
belirlenmesine
ilişkin
eki
cetveller uyarınca illerdeki taşra teşkilatı
Şube Müdürlerinin Disiplin Amiri ile Üst
Disiplin Amiri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?

A

89. Milli Piyango İdaresi Avans Yönergesine
göre, satın alma ve iş avansları ne zaman
kapatılmalıdır?
A) En çok 3 gün içerisinde ve mutlaka hafta
sonlarında
B) En çok bir ay içerisinde ve mutlaka ay
sonlarında
C) En çok iki ay içerisinde ve mutlaka ay
sonlarında
D) En çok üç ay içerisinde ve mutlaka ay
sonlarında
90. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
ikramiye ödeme süresi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İkramiyelerin ödenebileceği son tarih,
biletlerin satışına başlandığı ayın ilk
gününden itibaren altı aydan az olamaz
B) İkramiyelerin ödenebileceği son tarih,
biletlerin satışına başlandığı ayın son
gününden itibaren altı aydan az olamaz
C) İkramiyelerin ödenebileceği son tarih,
biletlerin satışına başlandığı ayın ilk
gününden itibaren bir yıldan az olamaz
D) İkramiyelerin ödenebileceği son tarih,
biletlerin satışına başlandığı ayın son
gününden itibaren bir yıldan az olamaz
91. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
hemen-kazan biletlerinde, üzerini örten
kaplama maddesinin üzerine bu kısmın
kazınması halinde biletin geçersiz olacağı ya
da ikramiye ödenmeyeceğine dair ihtar yazılı
olan alanda hangi bilgi bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)

A) Vali Yardımcısı - Vali
B) Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür
C) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı – Genel
Müdür Yardımcısı
D) Vali – Genel Müdür
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92. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Biletlerin perakende satışı bayiler tarafından
yapılır. Satış merkezleri de perakende satış
yapabilirler
B) Bayilere satılan bilet tutarı karşılığında
İdarece belirlenen miktarda komisyon peşin
olarak ödenir
C) Bayi
komisyonundan
diğer
yasal
yükümlülükler stopaj suretiyle tahsil edilir
D) Bayi komisyonu, Katma Değer Vergisi dâhil
satış tutarından Şans Oyunları Vergisi
düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
hesaplanır

93. İşletmelerin faaliyet sonuçlarını her faaliyet
dönemi için ayrı ayrı saptaması muhasebenin
hangi temel kavramının bir gereğidir?
A)
B)
C)
D)

Dönemsellik
Tarafsızlık ve Belgelendirme
İhtiyatlılık
Maliyet Esası

94. Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının
bir özelliği değildir?

96. İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu
gösteren temel mali tabloya ne denir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

değeriyle
hesaplar

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu

97. İşletme satın aldığı 15.000 TL tutarında ticari
mal karşılığında 3.000 TL nakit vermiş, 5.000
TL tutarında senet düzenlemiş, kalanı
veresiye sayılmıştır. Buna göre, bu işlemler
bilanço toplamını nasıl etkiler?
A)
B)
C)
D)

Aktif ve pasif toplamlarını değiştirmez
Aktif ve pasif toplamlarını 15.000TL arttırır
Aktif ve pasif toplamlarını 12.000TL arttırır
Aktif ve pasif toplamlarını 8.000TL azaltır

98. İşletmede, 05.04.2018 tarihinde yapılan kasa
sayımında fiilen 6.260 TL olduğu tespit
edilmiş, Kasa hesabının kaydi durumuna
bakılmış ve hesabın borç toplamının 18.720
TL, alacak toplamının da 12.500 TL olduğu
görülmüştür. Buna göre nedeni aynı gün
tespit edilemeyen farka ilişkin yapılacak
tespit kaydı için aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) İlk çalışmaya başladıklarında borçlanarak
çalışmaya başlarlar
B) Hesapta bir artma olduğunda borcuna
yazılır
C) Hesapta bir azalma olduğunda alacağına
yazılır
D) Alacak kalanı verirler
95. Bilançoda
varlıkların
net
gösterilmesini
sağlayan
aşağıdakilerden hangisidir?

A

A) Kasa hesabı borçlu, 40 TL
B) Kasa hesabı alacaklı, 40 TL
C) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları hesabı
borçlu, 60 TL
D) Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları hesabı
alacaklı, 40 TL
99. İşletmenin daha önceki bir tarihte tahsile
gönderdiği senet bedeli nakden tahsil
edilmiştir. Yapılacak kayıt için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Nazım hesaplar
Aktifi düzenleyici hesaplar
Pasifi düzenleyici hesaplar
Gelir tablosu hesapları

A)
B)
C)
D)
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100.Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
/
102 BANKALAR HESABI
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
HESABI
121 ALACAK SENETLERİ
HESABI

9700
300

10000

/

A) Senet daha ileri vadeli başka bir senet ile
değiştirilmiştir
B) Senet banka aracılığıyla iskonto ettirilmiştir
C) İşletme borçlarının vadesini uzatmıştır
D) İşletme alacak senedini teminat göstererek
kredi çekmiştir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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