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(B)
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, cep telefonu, hesap makinesi, 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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1.

1982 Anayasasına göre meşru vasıta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri
önünde
davacı
ve
davalı
olunabilmesi aşağıdakilerden hangisinin
kapsamına girer?
A)
B)
C)
D)

2.

5.

İspat hakkı
Dilekçe hakkı
Düzeltme ve cevap hakkı
Hak arama hürriyeti

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına
ilişkin görevleri arasında yer almaz?

6.

Kamu hizmetlerine girme hakkı
Din ve vicdan hürriyeti
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
7.

4.

1982 Anayasasına göre Kamu Başdenetçisi
(Ombudsman) hangi mercii tarafından kaç
yıl görev yapmak üzere seçilmektedir?
A)
B)
C)
D)

1982 Anayasasına göre gensoru ile ilgili
olarak
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?
A) Gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
hükümeti denetleme yollarından birisidir
B) Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu
adına veya en az yirmi milletvekilinin
imzasıyla verilir
C) Gensoru önergesinin, bastırılıp üyelere
dağıtılmasından itibaren on gün içinde
gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür
D) Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın
düşürülebilmesi, üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğuyla olur

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden
hangisi siyasî haklar ve ödevlerdendir?
A)
B)
C)
D)

1982 Anayasasına göre Bakanlar Kuruluna
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma
yetkisi veren yetki kanunu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki kanununda; çıkarılacak kanun
hükmündeki
kararnamenin,
amacının,
kapsamının, ilkelerinin ve kullanım
süresinin belirtilmesi gerekir
B) Bakanlar Kurulunun istifası halinde, belirli
süre için verilmiş olan yetki kanunu
kendiliğinden sona erer
C) Yetki kanunu süresi içinde birden fazla
kararname çıkarılabilmesi için, bu hususun
yetki kanununda belirtilmesi gerekir
D) Yasama döneminin bitmesi halinde, belirli
süre için verilmiş olan yetki kanunu sona
ermez

A) Kanunları yayımlamak
B) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
C) Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
Kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal
ilan etmek ve kanun hükmünde kararname
çıkarmak
D) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi
ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek
veya kaldırmak
3.

B

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek
şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel
Müdüre devredebilir
B) Genel Müdür ile her kademedeki idare
yöneticileri sınırlarını açıkca belirlemek
şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına
devredebilir

Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl için
Bakanlar Kurulu tarafından 4 yıl için
TBMM tarafından 4 yıl için
Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine
Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl için
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
uyarma
ve
kınama
cezalarının
uygulanmasından kaç yıl sonra verilmiş olan
cezaların özlük dosyasından silinmesi
istenebilir?

C) Yetki devredilen konuda yetki devreden
yöneticinin herhangi bir sorumluluğu kalmaz
D) Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz
8.

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede, çekilişler
itibariyle
ödenen
ve
İdareye
irat
kaydolunacak ikramiyeleri belirlemek ve
bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve
kayıtları
düzenlemek,
hangi
daire
başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır?
A)
B)
C)
D)

9.

A)
B)
C)
D)

Fiilin işlendiği tarihten 2 yıl sonra
Fiilin işlendiği tarihten 5 yıl sonra
Cezanın uygulanmasından 2 yıl sonra
Cezanın uygulanmasından 5 yıl sonra

12. 657 sayılı Kanuna göre “Yetkili olmadığı
halde basına, haber ajanslarına veya radyo
ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç
vermek” hangi disiplin cezasını gerektiren
bir fiildir?

Piyango Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi
Başkanlığı

A)
B)
C)
D)

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, İdare
tarafından tertip ve çekilişi yapılan şans
oyunlarına ait idarede kalan bilet ve
kuponlardan ikramiye isabet edenler,
ikramiye ödeme tarihini izleyen yıldan
itibaren ne kadar süre ile saklanır?
A)
B)
C)
D)

B

Uyarma
Kınama
Aylıktan Kesme
Devlet memurluğundan çıkarma

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

İki yıl
Üç yıl
Dört yıl
Beş yıl

Denetim hizmetleri sınıfı
Teknik hizmetler sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
vermeye yetkili organ aşağıdakilerden
hangisidir?

10. 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre,
aşağıdakilerden hangisi Yönetim Kurulunun
görevlerinden birisi değildir?

A) Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya
yetkili amirler, il disiplin kurullarının
kararlarına dayanan hallerde Valiler
B) Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, disiplin
amirleri
C) Memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, Merkez
Disiplin Kurulu
D) İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan
hallerde disiplin amirleri

A) İdare mallarının korunması hakkında
lüzumlu kararları almak
B) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice
hesaplarını,
kadrolarını
ve
faaliyet
raporlarını hazırlamak
C) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak
D) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon
miktar ve oranını belirlemek
2
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15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
tutuklanması
nedeniyle
görevden
uzaklaştırıldıktan sonra göreve iade edilen
memur
hakkında
yapılacak
işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil
veya haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece
ağır ceza verilir?

Aylıklarının ödenemeyen üçte ikisi ödenir
Aylıklarının ödenemeyen üçte biri ödenir
Aylıklarının ödenemeyen dörtte biri ödenir
Tutukluluk halinde aylığını tam aldığı için
herhangi bir ödeme yapılmaz

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Üst disiplin amiri
Yüksek disiplin kurulu
Atamaya yetkili amir
Disiplin kurulu

6 ay
1 yıl
3 yıl
Hiçbir suretle alınmaz

21. 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 az ne
kadarı kesilir?

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
memura, refakat izninin bitiminden itibaren
ve sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi
şartıyla, isteği üzerine en fazla kaç aya kadar
aylıksız izin verilebilir?
A)
B)
C)
D)

2
3
4
5

20. 657 sayılı Devlet memurları Kanuna göre,
adaylık süresi içerisinde başarısız olan aday
memur (sağlık nedenleri hariç) ne kadar
süreyle Devlet memurluğuna alınmaz?

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
disiplin amirleri tarafından verilen uyarma
ve kınama cezalarına karşı aşağıdakilerden
hangisine itiraz edilebilir?
A)
B)
C)
D)

B

6
12
18
24

A)
B)
C)
D)

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre
çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3
oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %
3’ün hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

1/8
1/6
1/4
1/2

22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve
sorumluluklarından değildir?

A) İlgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat
hariç) toplam kadro sayısı dikkate alınır
B) İlgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat
hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır
C) İlgili kurum veya kuruluşun toplam kadro
sayısı dikkate alınır
D) İlgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat
dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır

A)
B)
C)
D)

3

Sadakat
Mal Bildirimi
Uygulamayı isteme
Davranış ve işbirliği
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23. İdare
tarafından
düzenlenen
şans
oyunlarında talihlilere yapılan ikramiye
ödemelerinden Veraset ve İntikal Vergisi
kesintisi yapılmamaktadır.
Söz konusu muafiyetin yasal
aşağıdakilerden hangisidir?

26. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
idare,
ihtiyaçlarını
doğrudan
teminle
karşılama yoluna gitmesi halinde aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapmak zorundadır?

dayanağı

A)
B)
C)
D)

A) 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
B) 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanun
C) 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair
Kanun
D) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi
Kanunu

İlan yapmak
Teminat almak
Komisyon kurmak
Fiyat araştırması yapmak

27. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü
maddesine göre aşağıdakilerden hangisi ihale
ilanlarında
belirtilmesi
zorunlu
olan
hususlardan birisidir?
A)
B)
C)
D)

24. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
“Aday”
aşağıdaki
tanımlamalardan
hangisiyle ifade edilmiştir?
A) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet
sunucusu veya yapım müteahhidini
B) Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel
kişileri veya bunların oluşturdukları ortak
girişimleri
C) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve
ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış
gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların
oluşturdukları ortak girişimi
D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişilikleri

İhalesi yapılacak işe ilişkin eşik değer
Yaklaşık maliyet tutarı
Kesin Teminat miktarı
Teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, isteklice belirlenecek
tutarda geçici teminat verileceği

28. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale
komisyonunun çalışma usulü açısından
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

Komisyon eksiksiz toplanır
Komisyon kararları çoğunlukla alınır
Kararlarda çekimser kalınamaz
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu
taraf çoğunlukta sayılır

29. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; mal
alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel
kişilere veya bunların oluşturdukları ortak
girişimlere ne ad verilir?

25. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul
edilecek değerlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

B

A)
B)
C)
D)

Tedavüldeki Türk parası
Hisse senetleri
Teminat mektupları
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet
İç Borçlanma Senetleri

Yüklenici
Tedarikçi
Danışman
İstekli

30. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre;
aşağıdakilerden hangisi ihale dökümanında
yer alan belgelerden değildir?
4
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Yaklaşık maliyet cetveli
İdari şartname
Teknik şartname
Sözleşme tasarısı

B

34. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre;
bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

31. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu
değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile
yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden
en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır?

Açık ihale usulü
Doğrudan temin usulü
Pazarlık usulü
Belli İstekliler arasında ihale usulü

35. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, kesin
teminat mektuplarının süresi hangi merci
tarafından belirlenir?

A) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde
B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde
C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetede
D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetede

A)
B)
C)
D)

İhaleyi yapan idare
Teminat mektubunu veren banka
Kamu İhale Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

36. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre, bilgi edinme başvurusuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

32. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
ihalenin sözleşmeye bağlanması konusunda
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum
ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa,
başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa
gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak
bildirilir
B) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum
ve kuruluşların ellerinde bulunan veya
görevleri gereği bulunması gereken bilgi
veya belgelere ilişkin olmalıdır
C) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir
çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz
neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi
veya belge için yapılacak başvurulara
olumsuz cevap verebilirler
D) Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının
veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine
yarayacak başka bilgilerin yasal olarak
belirlenebilir olması kaydıyla sadece yazılı
olarak yapılabilir

A) Yüklenici ortak girişim ise, sözleşme hakim
ortak ile ihale yetkilisi tarafından imzalanır
B) Bütün sözleşmelerin notere tescil ve
onaylatılması zorunludur
C) Sözleşmeler idare tarafından hazırlanır ve
ihale komisyonu başkanı ile yüklenici
tarafından imzalanır
D) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe
sözleşmelerin notere tescil ve onaylatılması
zorunlu değildir
33. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre,
yaklaşık maliyet hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yaklaşık maliyet KDV hariç olarak
belirlenir
B) Yaklaşık maliyeti ihale komisyonu belirler
C) Yaklaşık maliyet fiyat araştırması yapılarak
belirlenir
D) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik
ilânlarında yer verilmez

37. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, şans oyunları
vergisinin
mükellefi
aşağıdakilerden
hangisidir?
5
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Başbayiler
Bayiler
Şans oyunlarını oynayanlar
Kendisine şans oyunları tertip etme hak ve
yetkisi verilmiş kurumlar

41. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, hasılatı önceden
belli
olmayan
oyunların
planlarında
ödenecek ikramiyeler ne olarak belirlenir?
A)
B)
C)
D)

38. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre şans oyunları
vergisinin
matrahı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Katma Değer Vergisi dâhil satış geliri
B) Gayrisafi Hasılat
C) Hasılat
D) Safi Hasılat

Tutar olarak
Oran olarak
Adet olarak
Adet ve tutar olarak

42. “İlgili kurum ve kuruluşların net hasılatı ile
at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç
olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun
elde ettikleri diğer gelirler toplamından her
türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten
sonra kalan tutar”, 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

39. 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 fazla olamaz?
A)
B)
C)
D)

B

A)
B)
C)
D)

% 75
% 70
% 65
% 59

Kamu Payı
Hasılat
Net Hasılat
Gayrisafi Hasılat

43. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, ilgili kurum ve
kuruluşlarca kamu paylarının hesaplanma
dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

40. 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından
Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Şans oyunlarında ödenecek olan ikramiyeler,
oyun planları ile belirlenir
B) İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye
ortalamaları kanunda belirtilen sınırların
altında veya üstünde kalmak kaydıyla, tertip
ettikleri her bir şans oyunu için farklı
ikramiye oranları belirleyemezler
C) Hasılatı önceden öngörülen oyunların, oyun
planlarında ödenecek ikramiyeler tutar
olarak belirlenir
D) Hasılatı önceden belli olmayan oyunların
planlarında ise ödenecek ikramiyeler oran
olarak belirlenir

Bir takvim yılının birer aylık dönemleri
Bir takvim yılının ikişer aylık dönemleri
Bir takvim yılının üçer aylık dönemleri
Bir takvim yılının dörder aylık dönemleri

44. 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, Hasılat tutarı
aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Ankara-Eskişehir arası sürekli görev yolluğu
ödenecektir
B) Eskişehir-İstanbul arası sürekli görev
yolluğu ödenecektir
C) Eskişehir-Ankara ve Ankara-İstanbul arası
sürekli görev yolluğu ödenecektir
D) Ankara-İstanbul arası sürekli görev yolluğu
ödenecektir

45. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın
unsurları arasında sayılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Yol masrafı
Aile masrafı
Yatacak yer masrafı
Yer değiştirme masrafı

49. Memuriyet
mahalli
dışına
13.04.2018
tarihinde saat: 07.30'da gidilen ve aynı tarih
saat:
23.30'da
dönülen
geçici
bir
görevlendirmede, 6245 sayılı Kanuna göre,
Memur (A) için hesaplanan harcırah tutarı
ne kadardır?

46. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici
bir görev ile yurt içinde başka bir yere
gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir
yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için
gündelik ödenebilir?
A)
B)
C)
D)

B

Veriler:
Gündelik: 30 TL,
Gidiş-Dönüş Toplam Taşıt ücreti: 30 TL
A)
B)
C)
D)

45 gün
90 gün
180 gün
Herhangi bir gün sınırı yoktur

40
50
60
90

47. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memur
veya hizmetlinin yurtiçinde yer değiştirme
masrafının hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

50. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
hemen kazan biletlerinin iadesine ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harcıraha müstehak aile fertleri için
hesaplanacak tutar memur veya hizmetlinin
yurtiçi gündeliğinin otuziki katını aşamaz
B) Memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi
gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır
C) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri
için memur veya hizmetlinin yurtiçi
gündeliğinin sekiz katı olarak hesaplanır
D) Her kilometre veya deniz mili başına,
memur veya hizmetlinin yalnız kendisi için
yurtiçi gündeliğinin yüzde onu olarak
hesaplanır

A) Başbayiler ve bayiler satamadıkları biletleri
iade edemezler
B) Başbayilik ve bayilik iptali halinde İdare
başbayi ve bayilerin ellerinde bulunan
biletleri geri alabilir
C) Olağan dışı durumlarda İdare başbayi ve
bayilerin ellerinde bulunan biletleri geri
alabilir
D) Basım hatası taşıyan biletler yenileri ile
değiştirilir ya da maliyet fiyatı üzerinden
İdarece geri alınır

48. Asli görev yeri Ankara olan ve geçici görevle
Eskişehir’de görev yapmakta olan Memur
(A) sürekli görevle İstanbul’a atanmıştır.
6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, (A)’ya
ödenecek olan sürekli görev yolluğu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

51. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7
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B

B) Bahisler ve Oyunlar Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanan oyun planı taslağı
İdare Yönetim Kurulunca onaylanarak
yürürlüğe girer
C) Loto Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan
oyun planı taslağı Genel Müdürlük Makam
Onayı ile yürürlüğe girer
D) Bahisler ve Oyunlar Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanan oyun planı taslağı
Genel Müdürlük Makam Onayı ile yürürlüğe
girer

A) İkramiyeler ilgililere ödenirken, herhangi bir
kesinti yapılmaz
B) İkramiyeler üzerinden %5 oranında Şans
Oyunları Vergisi kesintisi yapılır
C) İkramiyeler üzerinden %10 oranında Şans
Oyunları Vergisi kesintisi yapılır
D) İkramiyeler üzerinden %20 oranında Şans
Oyunları Vergisi kesintisi yapılır
52. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi biletin arka yüzünde
bulunması gereken asgari hususlardan birisi
değildir?

A) Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye
bulunmayan biletlere ikramiye ödenmez
B) İkramiye ödeme süresi geçmiş olan biletlere
ikramiye ödenmez
C) Sahte ya da tahrif edilmiş olan biletlere
ikramiye ödenmez
D) İptal edilmiş biletlere Genel Müdürlük onayı
ile ikramiye ödenebilir

A)
B)
C)
D)

53. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bilet seri numarası
Oyunlarla ilgili oynama esasları
İdarece gerekli görülen açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin
İmzaları

56. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi sayısal oyunlara ait
oyun planında bulunmaz?

A) Bayilik faaliyetinin yapılabilmesi için
İdareden bayilik ruhsatı alınması zorunludur
B) Bayiler, faaliyetlerini ruhsatlarında belirtilen
adreslerinde yürütürler
C) Ruhsat, verildiği tarihten itibaren bir yıl
süreyle geçerli olup, sürenin sonunda
İdarece belirlenen harç yatırılmak suretiyle
ruhsatın yenilenmesi zorunludur
D) İdarece gerekli görülen hallerde, ruhsat
yenilenebilir veya vize edilebilir

A) Kaç adet numara üzerinden oynanacağı
B) Kaç numaranın doğru tahmin edilmesi
gerektiği
C) Dağıtılacak toplam ikramiyenin hasılata
oranı
D) Kupon fiyatı
57. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal
Oyunlar
Yönetmeliğine
göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

54. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, oyun
planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Bayilerin ve İdare Şubelerinin ikramiye
ödeme esasları ve limitleri İdarece belirlenir
B) İdare şubeleri ve bayiler, talihliler tarafından
ibraz
edilen
biletlere
isabet
eden
ikramiyeleri, ikramiye ödeme limitlerine
göre ödemek zorundadır

A) Loto Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan
oyun planı taslağı İdare Yönetim Kurulunca
onaylanarak yürürlüğe girer
8
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C) İkramiyeler, çekilişin yapıldığı yılın 31
Aralık günü mesai bitimi itibariyle
zamanaşımına uğrar
D) Bayiler, ikramiye ödemelerinden doğan her
türlü İdare zararından, haksız ödeme yapılan
talihliler ile birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumludur

B

D) Firmaların, ciro primi niteliğinde vereceği
ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik
yapacağı çekilişler

61. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler
Hakkında
Yönetmelik
hükümlerine
göre,
aşağıdakilerden
hangisinin düzenlenmesinde mülki amirlikten
gerekli izin alınmalıdır?

58. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, bayinin
izin talep ettiği sürenin veya mazeretinin en
az ne kadar sürmesi halinde, terminal ve
oyuna ait malzeme ve demirbaşlar İdarece
geri alınabilir?
A) Bir ay
B) Üç ay
C) Altı ay
D) Dokuz ay

A) Ticari amaçlı piyango
B) Yardım amaçlı piyango
C) Sosyal amaçlı piyango
D) Yarışma
62. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre, çekiliş
heyetinin
oluşumu
ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

59. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğine göre, izinli
süreler ve mücbir sebepler dışında bir takvim
yılı içerisinde izinsiz toplam 10 gün oyun
oynatmaması nedeniyle ruhsatı iptal edilen
kişiye, başvurusu üzerine tekrar ne zaman
bayilik ruhsatı verilebilir?

A) Düzenleyicinin yetkililerinden oluşur
B) Düzenleyicinin
yetkilileri
ve
İdare
temsilcisinden oluşur
C) Düzenleyicinin yetkilileri ve İdare temsilcisi
ile noterden oluşur
D) İdare temsilcisi ile noterden oluşur

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

63. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler
Hakkında
Yönetmelik
hükümlerine göre, ikramiye başvuru ve son
teslim süresi kampanya başlama tarihinden
itibaren kaç yılı geçemez?
A)
B)
C)
D)

60. Aşağıdakilerden hangisi Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan
Piyangolar
ve
Çekilişler
Hakkında
Yönetmelik kapsamındadır?

Bir yıl
İki yıl
Üç yıl
Dört yıl

64. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
İdarece, ilgili Kanunlar ile bu Yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edenlerin
piyango faaliyetlerinin durdurulması ve
bunlarla ilgili her türlü ilan, reklam, bilet,
kupon, katılım numarası ve benzerlerinin
toplatılması aşağıdaki mercilerin hangisinden
talep edilir?

A) Sosyal amaçlı piyangolar
B) Spor kulüplerinin kutlamalarına katılanlar
arasında düzenlenen ve kutlama süresi
içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı
nakit olmayan ikramiye içeren çekilişler
C) Ticari amaçlı piyangolar
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A)
B)
C)
D)

Tüketici Mahkemesi
Tüketici Hakem Heyeti
Mahallin en büyük mülki amiri
Emniyet müdürü

65. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
aşağıda sayılan değerlerden hangisi İdarece
teminat olarak kabul edilmez?
A) Tedavüldeki Türk parası
B) T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen
konvertibl döviz
C) Altın
D) Gayrimenkul rehinleri
66. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler
Hakkında
Yönetmelik
hükümlerine
göre,
piyangoya
izin
verilebilmesi için düzenleyici tarafından
sağlanması zorunlu olan teminat tutarı
çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam
rayiç bedelinin ne kadar fazlası olmalıdır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

68. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümleri
uyarınca,
düzenleyicileri
tarafından
piyangolara ait bilet, kupon, katılım
numaraları, çekiliş heyetince düzenlenen
tutanaklar ile diğer belgeleri saklama süresi
nedir?
A) İkramiyelerin son teslim tarihinden itibaren
altı ay
B) İkramiyelerin son teslim tarihinden itibaren
bir yıl
C) Çekiliş tarihinden itibaren altı ay
D) Çekiliş tarihinden itibaren bir yıl
69. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
aşağıdakilerden
hangisi
piyango
düzenleyenlerin yükümlülükleri ile ilgili
olarak yanlış bir bilgidir?
A) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile
İdarenin
piyangolarla
ilgili
olarak
belirleyeceği kurallara uymak
B) İdarenin veya görevlendireceği personelin
sözlü veya yazılı talebi üzerine piyangolar
ile ilgili her türlü işlemler hakkında gerekli
bilgileri vermek
C) İdarenin veya görevlendireceği personelin
sözlü veya yazılı talebi üzerine her türlü
yardım ve işbirliğini sağlamak
D) İdarenin veya görevlendireceği personelin
talebi üzerine piyangolar ile ilgili
olmayanlar da dâhil olmak üzere defter,
belge, hesap ve kayıtlarını ibraz etmek

%1
%5
%8
% 10

67. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre, çekiliş
sonucunun ilan ve tebliğ edildiği tarihten
itibaren asil talihliler kaç gün içerisinde
ikramiyelerini teslim almak üzere başvurmak
zorundadırlar?
15 gün
20 gün
30 gün
45 gün

B

70. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve
Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre,
aşağıdakilerden hangisi İdare tarafından
teminatların düzenleyiciye iade edilmesine
ilişkin koşullardan birisi değildir?
A) Kesinleşmiş sosyal güvenlik primi veya
vergi borcunun bulunmaması
10
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B) Taahhüt
edilen
ikramiyelerin
teslim
edildiğini gösteren ve izin yazısında
istenilmiş olan belgelerin İdareye teslim
edilmesi
C) Taahhütlerin
eksiksiz
olarak
yerine
getirildiğinin tespit edilmesi
D) Tertip edilen piyangoya ve çekilişe herhangi
bir itiraz veya şikâyetin yapılmamış olması

71. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanal ortam bayilerine biletlerin satışı İdare
merkezi veya bu konuda yetki verdiği satış
merkezi tarafından bedeli peşin olarak tahsil
edilmek suretiyle yapılır
B) Sanal ortam bayilerine satılan biletlerin
üçüncü kişiler tarafından, fiziki ortamlarda
satışa sunulmaması ve ikramiyelerinin
alınmasının önlenmesi amacıyla üzerine
belirleyici işaret veya ibare konulduktan
sonra sanal ortam bayisine teslim edilir
C) Sanal ortam bayilerine üzerine belirleyici
işaret veya ibare konulduktan sonra teslim
edilen biletler satış merkezleri, başbayiler ve
bayilerce satılamaz
D) Sanal ortam bayilerine üzerine belirleyici
işaret veya ibare konulduktan sonra teslim
edilen biletler, ancak ilgili sanal ortam
bayisinin yazılı olarak yetki vermesi halinde
satış merkezleri, başbayiler ve bayilerce
perakende olarak satılabilir
72. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, toptan bilet satışı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satış merkezleri ve başbayilerce, bayilere
yalnızca en yakın tarihli iki çekilişe ait
biletlerin satışı yapılabilir
B) Satış merkezleri ve başbayilerce, bayilere
birbirini takip eden iki çekilişe ait biletler bir
arada satılamaz
C) Satış merkezleri ve başbayilerce, bayilere
birbirini takip eden üç çekilişe ait biletler bir
arada satılabilir

B

D) Satış merkezleri ve başbayilerce, bayilere
birbirini takip eden iki çekilişe ait biletler bir
arada satılabilir

73. “Sanal ortam bayi ile akdettikleri sözleşme
çerçevesinde sanal ortam üzerinden bilet
satın alma konusunda yetkilendirilen gerçek
veya tüzel kişi”, Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye
Yönetmeliğine
göre
aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

Tüketici
Abone
İştirakçi
Katılımcı

74. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, zamanaşımına uğrayan ikramiyeler ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden
hangisi
doğrudur?
A) Bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz ve
zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye
gelir kaydolunur
B) Bu biletlerin ikramiyesi ancak Yönetim
Kurulunun kararı ile ödenebilir
C) Bu biletlerin ikramiyesi ancak Genel
Müdürün onayı ile ödenebilir
D) Bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz ve
zamanaşımına uğrayan ikramiyeler Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
veya kamu menfaatine yararlı derneklere
bağışlanır
75. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, satış merkezleri ile İdarece kendisine
iade yetkisi verilen başbayilerce, İdare
merkezine
yapılacak
bildirimlerde
satılamayan biletlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisine yer verilmesi gerekmez?
A) İkramiye ve seri numaraları
B) İade gerekçesi
C) Toplam tutarı
11
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76. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, İdare merkez ambarında kalan biletler
ne zamana kadar iptal edilmelidir?
A)
B)
C)
D)

80. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İdarece tertip edilen şans oyunlarına ait
ikramiyeler, veraset ve intikal vergisi hariç
olmak üzere, hiçbir vergi, resim ve harca
tabi değildir
B) İkramiye ödemeleri sırasında herhangi bir
kesinti yapılamaz
C) İdarece ikramiye ödemeye yetkili kılınanlar,
ikramiye ödemelerinde talihlilerden her ne
ad altında olursa olsun nakdi veya ayni
hiçbir menfaat sağlayamazlar
D) İdarece ikramiye ödemeye yetkili kılınanlar,
ikramiye ödemelerinde talihlilerden her ne
ad altında olursa olsun nakdi veya ayni
hiçbir menfaat sağlamaya yönelik talepte
bulunamazlar

Çekilişin başlama saatinden önce,
Çekilişin başlama saatinden sonra
Çekilişin bitiş saatinden önce
Çekilişin bitiş saatinden sonra

77. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekiliş, İdare tarafından önceden ilan edilen
tarih ve saatte başlatılır
B) İkramiye kazanan numaralar piyango planı
esaslarına göre belirlenir
C) Çekilişlerde noter de görevlendirilebilir
D) Noterin bulunamaması ya da katılamaması
hallerinde çekiliş başka bir tarihe ertelenir

81. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Seyyar ve sabit bayiler ikramiyesini
ödedikleri biletleri, yalnızca bağlı oldukları
satış merkezine ibraz ederek ikramiye
bedelini tahsil edebilirler
B) Sanal ortam bayileri ödedikleri ikramiyelerin
bedelini yalnızca bağlı oldukları başbayiden
tahsil edebilirler
C) Bayilere, yetkilerinin üzerinde olsa dahi,
ödedikleri tüm ikramiyeler için İdarece
belirlenen oranda ikramiye primi verilir
D) Bayilere yetkileri üzerindeki ikramiye
ödemeleri için prim verilmez

78. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, ikramiyelerin tabi olduğu zaman aşımı
süresi ne kadardır?
A)
B)
C)
D)

3 ay
6 ay
1 yıl
5 yıl

79. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, ikramiyelerin zamanaşımı süresi hangi
tarihten itibaren hesaplanır?

B

82. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekiliş tarihinden itibaren
B) Biletin bayiye satış tarihinden itibaren
C) Çekiliş tarihinin içinde bulunduğu yılın 31
Aralık tarihinden itibaren
D) İkramiye ödeme tarihinden itibaren

A) Başbayilerin bilet alış, iade, satış, ikramiye
ödeme, bilet ve ikramiye bedellerinin tahsil
ve tediye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
ile diğer hususlar başbayilik sözleşmesiyle
belirlenir
B) Başbayilik verme ve sözleşme yapma
yetkisi, Piyango Dairesi Başkanına aittir
12
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C) Başbayilere verilecek bilet satışına aracılık
komisyonu ve perakende bilet satışı
komisyonu ile ikramiye ödeme primi
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir
D) Başbayiler, İdarece ruhsat verilmiş olan
bayilere toptan bilet satışı yapabilecekleri
gibi perakende bilet satışı da yapabilirler

86. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve
Şubeleri Kasa İşlemleri Yönergesine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapanış işlemleri sırasında kasada noksanlık
ya da fazlalık olduğu saptanırsa, saptanan
fark tahsil ya da tediye fişi düzenlenmek
suretiyle "kasa sayım noksanlıkları" ya da
"kasa sayım fazlalıkları" hesaplarına alınır
B) Saptanan kasa noksanlık ya da fazlalıkları ile
ilgili olarak muhasebe yönetmeliği ile hesap
planı esasları çerçevesinde işlem yapılır
C) Kasa farklarına ait fişlere veznedar,
veznedar yardımcısı ve müşterek muhafaza
sorumluları tarafından imzalanan kasa farkı
tutanağı eklenir
D) Teftiş ve kontrollerde ortaya çıkabilecek
kasa farkları için herhangi bir işlem
yapılmaz

83. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet
Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğine
göre, kendi isteği üzerine ruhsatı iptal edilen
kişiye, iptal tarihinin üzerinden en az ne
kadar süre geçtikten sonra yeniden bayilik
verilebilir?
A)
B)
C)
D)

3 yıl
2 yıl
1 yıl
6 ay

84. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sigorta Yönergesine göre, herhangi bir
taşınır veya taşınmaz ile biletler ve sarf
malzemeleri idarenin tasarrufuna girdiği
andan itibaren hiç bir bildirim veya şekil
şartına bağlı olmaksızın hangi sigorta ile
güvence altına alınmış sayılır?
A)
B)
C)
D)

Harici sigorta
Dâhili sigorta
İhtiyari sigorta
Zorunlu sigorta

85. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Sigorta Yönergesine göre,
taşınır veya
taşınmaz mallar henüz muhasebe kayıtlarına
geçilmemişse dâhili sigortaya esas olacak
değer aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

B

87. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve
Şubeleri Kasa İşlemleri Yönergesine göre,
çalışma saatleri içindeki para hareketleri için
kullanılan kasa aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Bilet Kasası
Kıymetli Evrak Kasası
Servis Kasası
Bilet ve Kıymetli Evrak Kasası

88. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve
Şubeleri Kasa İşlemleri Yönergesine göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Servis Kasası, çalışma saatleri içindeki para
hareketleri için kullanılan kasadır
B) Servis Kasası mevcutları, çalışma saatleri
sonunda müşterek muhafazaya alınır
C) Kıymetli evrak kasasında bulunan değerler,
müşterek muhafazaya tabi değildir
D) Bilet ve Kıymetli Evrak Kasası olarak, iki
anahtarlı "ayrı" özel kasa kullanılır

Fatura değeri
Vergi değeri
Emsal değeri
İtibari değeri
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89. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin disiplin
amirlerinin
belirlenmesine
ilişkin
eki
cetveller uyarınca illerdeki taşra teşkilatında
görev yapan diğer personelin Disiplin Amiri
ile Üst Disiplin Amiri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)

92. İşletme 12.03.2018 tarihinde aşağıdaki
muhasebe kaydını gerçekleştirmiştir.
/
397 SAYIM ve TESELLÜM
FAZLALARI HESABI

Şube Şefi - Şube Müdürü
Şube Müdürü - Genel Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü - Vali Yardımcısı
Şube Müdürü - Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanı

120 ALICILAR HESABI

91. Aşağıdakilerden hangisi
ilkelerinden biridir?

gelir

Bu muhasebe kaydına temel teşkil eden mali
işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak ifade edilmiştir?
A) Nedeni aynı gün tespit edilen kasa fazlasına
ilişkin kayıt
B) Nedeni tespit edilemeyen bir kasa fazlasının
ortaya çıkması
C) Daha önce ortaya çıkan kasa fazlasının
nedeninin bulunması
D) Çekle
yapılan
ödemenin
kayıtlara
zamanında alınmamasının düzeltme kaydı
93. Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı
vermez?

tablosu

A) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan
alacak senetlerini, bilanço tarihindeki
gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek
için reeskont işlemleri yapılmalıdır
B) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar
için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz.
Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya
eklerinde gösterilir
C) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir
şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı
diğer
döneme
aktarmak
amacıyla
kullanılmamalıdır
D) Geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı,
özkaynaklar grubunda indirim kalemleri
olarak yer alır

250

/

90. Milli Piyango İdaresi Avans Yönergesine
göre, satın alma ve iş avanslarının süresinde
kapatılmaması halinde, faiz hangi tarihten
itibaren hesaplanır?
A) Avansın kapatılması gereken tarihten
itibaren
B) Avansın ödendiği tarihten itibaren
C) Avansın kapatılması gereken tarihi takip
eden beşinci günden itibaren
D) Avansın ödendiği tarihi takip eden beşinci
günden itibaren

250

A)
B)
C)
D)

Satıcılar hesabı
Borç senetleri hesabı
Alacak senetleri hesabı
Sermaye hesabı

94. Bir işletmenin belirli bir döneme ait
gelirlerini ve bu gelirleri elde etmek için
katlandığı giderleri gösteren, başka bir ifade
ile
işletmenin
faaliyetlerine
ilişkin
sonuçlarının gösterildiği tabloya ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu

95. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir
hesaptır?
14
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A)
B)
C)
D)

Diğer Hazır Değerler
Alınan Çekler
Borç Senetleri
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı

99. Hâsılat, gelir ve kârların aynı döneme ait
maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması
muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?
A)
B)
C)
D)

96. Bilanço eşitliği için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Sermeye=Yabancı Kaynaklar
Varlıklar=Sermaye + Borçlar
Varlıklar=Sermaye + Alacaklar
Varlıklar + Yükümlülükler = Sermaye +
Borçlar

Dönemsellik
Maliyet Esası
İhtiyatlılık
Önemlilik

100.Aşağıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

/
320 SATICILAR HESABI

XXX

101 ALINAN ÇEKLER
HESABI

97. İşletme veresiye olarak 800 TL tutarında
ticari mal satın almıştır. Buna göre, bu işlem
bilançoda nasıl bir etki yaratır? (KDV ihmal
edilecektir)
A)
B)
C)
D)

XXX

/

A) Çek tahsil edilmesi
B) Ticari alacağa karşılık müşteriden çek
alınması
C) Çek düzenleyerek (keşide ederek) satıcılara
borç ödenmesi
D) Çek ciro ederek satıcılara borç ödenmesi

Aktif ve pasif toplamlarını değiştirmez
Aktif ve pasif toplamlarını 800 TL arttırır
Aktif ve pasif toplamlarını 800 TL azaltır
Aktif ve pasif toplamlarını 400 TL azaltır

98. İşletme gün sonunda yaptığı kasa sayımında
kasada fiilen 580 TL’nin var olduğunu tespit
etmiştir. Aynı anda Kasa defter dökümü
alındığında Kasa hesabının 720 TL bakiye
verdiği görülmüş farkın nedeni o an için
anlaşılamamış ve nedeninin araştırılmasına
karar verilmiştir. Buna göre yapılacak kayıt
için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Kasa hesabı borçlu 140 TL
B) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu
140 TL
C) Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı
borçlu 140 TL
D) Personelden Alacaklar hesabı borçlu 140
TL
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