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1. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı 

Kanun’un amaçlarından değildir? 

 

a) Genel olarak, bütçe 

kapsamının genişletilmesi 

suretiyle bütçe hakkının en iyi 

şekilde kullanılması 

b) Uluslararası standartlara ve 

Avrupa Birliği normlarına uygun 

bir kamu mali yönetim ve 

kontrol sisteminin oluşturulması 

c) Mali yönetimde şeffaflığın 

sağlanması 

d) Bütçelerin hazırlanması, 

uygulanması süreçlerinde 

kamu idarelerine gerekli 

inisiyatifin verilmemesi 

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisi 5018 sayılı 

Kanun’a göre Genel İdare 

kapsamında değildir? 

 

a) Genel Bütçe 

b) Düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar\kuruluşlar 

c) Sosyal güvenlik kuruluşları 

d) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerin hangisi 5018 sayılı 

Kanun’a göre özel bütçeli bir 

kuruluştur? 

 

a) Gazi Üniversitesi 

b) Maliye Bakanlığı 

c) Konyaaltı Belediyesi 

d) Altınkum Mahallesi Muhtarlığı 

 

4. 5018 sayılı Kanun’a göre, Akdeniz 

Üniversitesinin üst yöneticisi 

aşağıdaki unvanlardan hangisidir? 

 

a) İç Denetçi 

b) Genel Sekreter 

c) Rektör 

d) Dekan 

 

5. Kamu idarelerinin orta ve uzun 

vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, 

performans ölçütlerini, bunlara 

ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plana 

5018 sayılı Kanun’da ne ad verilir? 

 

a) Bütçe Planı 

b) Stratejik Plan 

c) Performans Planı 

d) Mali Plan 
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6. Akdeniz Üniversitesinde Mali 

Hizmetler Birimi olarak hangi birim 

görev yapmaktadır? 

 

a) İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Sekreterlik 

c) Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

d) İktisat Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 5018 sayılı Kanun’a göre 

bütçelerden harcama yapılabilmesi 

için harcama talimatını kimin 

vermesi gerekmektedir?     

 

a) Mal Hizmetler Birimi 

b) İç Denetçi 

c) Üst Yönetici 

d) Harcama Yetkilisi 

 

 

 

 

 

 

8. 5018 sayılı Kanun’a göre gelirlerin 

tahsili, giderlerin hak sahiplerine 

ödenmesi, para ve parayla ifade 

edilebilen değerler ile emanetlerin 

alınması, saklanması, ilgililere 

verilmesi, gönderilmesi, diğer tüm 

mali işlemlerin kayıtlarının yapılması 

ve raporlanması hizmetlerini 

yürüten görevli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Muhasebe Yetkilisi 

b) İç Denetçi 

c) Harcama Yetkilisi 

d) Memur 

 

 

 

 

 

9. 5018 sayılı Kanun’a göre, kamu 

idaresinin çalışmalarına değer 

katmak ve geliştirmek için; 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel güvence 

sağlayan danışmanlık faaliyetine ne 

ad verilmektedir? 

 

a) Dış Denetim 

b) İç Denetim 

c) Ön Mali Kontrol 

d) İç Kontrol 

 



 
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI    1 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI                                HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 3 

 

10.  5018 sayılı Kanun’a göre harcama 

yetkilileri, tahsis edilen ödenekler 

dahilinde yüklenmeye girebilirler. 

 

Genel olarak bu yüklenme süresi 

aşağıdakilerden hangisi ile 

sınırlıdır? 

 

a) 1 ay 

b) 3 ay 

c) 6 ay 

d) Mali yıl 

 

 

 

11.  Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve 

karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 

ilgili kanunlarda öngörülen haller ile 

gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması 

beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu 

giderler için avans vermek veya kredi 

açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir.  

 

Kredilerin mahsup süresi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) 1 ay 

b) 3 ay 

c) 6 ay 

d) 12 ay 

 

 

 

 

 

 

12.  Yıllık bütçe uygulamasından vazgeçilerek 

çok yıllı bütçelerin hazırlanması ve 

uygulamasına geçilmiştir. 

 

Kamu idareleri kaç yıllık bütçe 

hazırlamaktadırlar? 

 

a) 3 yıllık 

b) 4 yıllık 

c) 5 yıllık 

d) 10 yıllık 

 

 

 

 

13.  Yıllık bütçe tasarısı en geç hangi 

tarihte TBMM’ye sunulur? 

 

a) 15 Ekim 

b) 17 Ekim 

c) 19 Ekim 

d) 21 Ekim 
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14.  Üst yöneticiler; idarelerinin stratejik 

planlarının ve bütçelerinin kalkınma 

planına, yıllık programlara, kurumun 

stratejik plan ve performans 

hedefleri ile hizmet gereklerine 

uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, sorumlulukları 

altındaki kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli şekilde elde 

edilmesi ve kullanımını sağlamak-

tan, kayıp ve kötüye kullanımının 

önlenmesinden, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin işleyişinin göze-

tilmesi, izlenmesi ve bu Kanun’da 

belirtilen görev ve sorumlulukların 

yerine getirilmesinden kime karşı 

sorumludurlar? 

 

a) Bakan 

b) Bakanlar Kurulu 

c) TBMM 

d) Sayıştay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  5018 sayılı Kanun’da, idarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalara 

ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini, 

varlık ve kaynakların korunmasını, 

muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olarak tutulmasını, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem 

ve süreçle iç denetimi kapsayan 

malî ve diğer kontroller bütününe ne 

ad verilmektedir? 

 

a) Dış Kontrol 

b) İç Denetim 

c) İç Kontrol 

d) Genel Kontrol 

 


