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1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Genel yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin mali yönetim 

ve kontrolünü kapsar. 

b) Avrupa Birliği fonlarından 

sağlanan kaynakların kullanımı 

ve kontrolü uluslar arası 

anlaşmaların hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla Kanun 

hükümlerine tabidir. 

c) Özel bütçeli idareler, Kanunun 

sadece belli maddelerine 

tabidir. 

d) Mahalli idare, belediye, il özel 

idaresi ile bunlara bağlı veya 

bunların kurdukları veya üye 

oldukları birlik ve idareleri 

kapsar. 

 

 

2. 5018 sayılı Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi genel 

yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinden değildir? 

 

a) TBMM 

b) Anayasa Mahkemesi 

c) Ankara Büyükşehir Belediyesi 

d) Milli Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü 

 

 

3. 5018 sayılı Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinden değildir? 

 

a) Adalet Bakanlığı 

b) Kamu İhale Kurumu 

c) Sermaye Piyasası Kurulu 

d) Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki kamu idarelerinden 

hangisi 5018 sayılı Kanun 

kapsamında değildir? 

 

a) Sosyal Güvenlik Kurumları 

b) Özel bütçeli idareler 

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

d) Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri 
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5. 5018 sayılı Kanun’a göre Merkezi 

Yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri tanımının içine 

aşağıdakilerden hangisi girmez? 

 

a) Anayasa Mahkemesi 

b) Ahi Evran Üniversitesi 

c) Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu 

d) Devlet Malzeme Ofisi Genel 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 5018 sayılı Kanun’a göre “özel gelir” 

aşağıdaki kamu idarelerinin 

hangisinde kullanılabilir? 

 

a) Özel bütçeli tüm idarelerde 

b) Genel bütçe kapsamındaki tüm 

idarelerde 

c) Genel yönetim kapsamındaki 

tüm idarelerde 

d) Merkezi yönetim kapsamındaki 

tüm idarelerde 

 

 

 

 

 

7. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki 

idarelerden hangisi Merkezi Yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinden-

dir?     

 

a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

b) Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 

c) Türkiye İş Kurumu 

d) İzmir İl Özel İdaresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu 

gideri tanımı içerisine girmeyen 

husus aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) İç borca ilişkin anapara tutarları 

b) Sosyal güvenlik katkı payları 

c) Borçlanma Genel Giderleri 

d) Borçlanma araçlarının ıskontolu 

satışından doğan farklar 
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9. 5018 sayılı Kanun’a göre mali 

saydamlığın sağlanması için gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınmasından aşağıdaki-

lerden hangisi sorumludur? 

 

a) Başbakanlık 

b) Maliye Bakanlığı 

c) Sayıştay 

d) Kamu İdareleri 

 

 

 

 

 

10. 5018 sayılı Kanun’a göre stratejik 

plan hazırlanması ve uygulanması 

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) Stratejik planlar 5 yıllıktır ve 

güncelleştirilebilir. 

b) Yenileme, stratejik planın 5 

yıllık bir dönem için yeniden 

hazırlanmasıdır 

c) Stratejik planlar en az 1 yıl 

uygulandıktan sonra stratejik 

planın kalan süresi için 

güncelleştirilebilir. 

d) Güncelleştirme, stratejik planın 

misyon, vizyon ve amaçları 

değiştirilmeden hedeflerde 

yapılan nicel değişikliklerdir. 

 

 

 

11. 5018 sayılı Kanun’a göre merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri arasındaki ödenek 

aktarmaları nasıl yapılır? 

 

a) Kanunla 

b) Bakanlar Kurulu kararıyla 

c) Başbakanlık onayıyla 

d) Maliye Bakanlığı onayı ile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 5018 sayılı Kanun’a göre merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinde ödenek gönderilmesine 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

 

a) Maliye Bakanı 

b) Başbakan 

c) Bakanlar Kurulu 

d) TBMM 
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13. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçelerde 

öngörülmeyen hizmetler için 

konulan ödeneğe ne ad verilir? 

 

a) Tamamlayıcı ödenek 

b) Ek ödenek 

c) Yedek ödenek 

d) Özel ödenek 

 

 

 

 

 

 

14.  I- DPT 

II- Sayıştay 

III- Maliye Bakanlığı 

IV- Hazine Müsteşarlığı 

 

Kamu yatırım projelerinin 

gerçekleşme ve uygulama sonuçları, 

ilgili kamu idaresi tarafından izleyen 

yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor 

halinde yukarıdakilerden hangilerine 

sunulur? 

 

a) Yalnız I 

b) Yalnız IV 

c) I, II, III 

d) I, III, IV 

 

 

 

 

 

 

15. 5018 sayılı Kanun’a göre 

aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleştirme görevlilerince 

yürütülmez? 

 

a) İşin yaptırılması 

b) Mal veya hizmetin alınması 

c) Teslim almaya ilişkin işlemlerin 

yapılması ve belgelendirilmesi 

d) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin 

doğruluğunun araştırılması 

 

 

 

 

 

 

16.  5018 sayılı Kanun’a göre süresi 

içerisinde mahsup edilmeyen 

avanslar hakkında aşağıdaki 

hükümlerden hangisi uygulanır? 

 

a) Türk Ticaret Kanunu 

b) 6183 sayılı Kanun 

c) 3095 sayılı Kanun (Kanuni Faiz 

ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanun ) 

d) Borçlar Kanunu 
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17. 5018 sayılı Kanun’a göre genel 

uygunluk bildiriminin 

hazırlanmasında aşağıdakilerin 

hangisinden yararlanılmaz? 

 

a) Dış denetim raporları 

b) Genel faaliyet raporları 

c) Birim faaliyet raporları 

d) İdare faaliyet raporları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  5018 sayılı Kanun’a göre idare 

faaliyet raporu kim tarafından 

hazırlanır? 

 

a) Gerçekleştirme Görevlisi 

b) Harcama Yetkilisi 

c) Üst Yönetici 

d) Bakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  5018 sayılı Kanun’a göre 

aşağıdakilerden hangisi faaliyet 

raporu türlerinden biri değildir? 

 

a) Mahalli idareler genel faaliyet 

raporu 

b) Genel faaliyet raporu 

c) İdare faaliyet raporu 

d) Merkezi yönetim faaliyet raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  5018 sayılı Kanun’a göre 

aşağıdakilerden hangisi faaliyet 

raporu hazırlamak zorunda değildir? 

 

a) Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri 

b) Özel bütçeli idareler 

c) Düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar 

d) Mahalli idareler 

 

 

 

 



5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI                                HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 6 

 

21.  5018 sayılı Kanun’a göre kamu 

hizmetlerinin zorunlu kıldığı 

taşınmaz mallar, aşağıdaki 

yöntemlerden hangisiyle 

edinilemez? 

 

a) Finansal Kiralama 

b) Forfaiting 

c) Satınalma 

d) Kamulaştırma 

 

 

 

 

 

22.  5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İç denetçi görevinde 

bağımsızdır. 

b) İç denetçi, harcama öncesi 

yasal uygunluk denetimi yapar. 

c) İç denetçiler raporlarını 

doğrudan üst yöneticilere 

sunar. 

d) İç denetim programı üst 

yöneticilerin önerileri de dikkate 

alınarak iç denetçiler tarafından 

hazırlanır ve üst yöneticiler 

tarafından onaylanır. 

 

 

 

 

 

23.  5018 sayılı Kanun’da belirtilen 

kamu zararları ve para cezaları kaç 

yıl sonra zamanaşımına uğrar? 

 

a) 5 

b) 10 

c) 15 

d) 20 

 

 

 

 

 

 

 

24. 5018 sayılı Kanun’da belirtilen para 

cezaları kim tarafından verilir? 

 

a) İlgili kamu idaresinin üst 

yöneticisi 

b) İlgili bakan 

c) Harcama yetkilisi 

d) Disiplin amiri 
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25. 5018 sayılı Kanuna göre, kamu 

idareleri bütçe gelir ve gider 

tekliflerini imzalamış olarak ne 

zamana kadar Maliye Bakanlığına 

gönderirler? 

 

a) Temmuz ayının 15’ine  

b) Temmuz ayının sonuna  

c) Ağustos ayının 15’ine  

d) Eylül ayının sonuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 5018 sayılı Kanuna göre, hangi 

bütçenin gelir teklifi Maliye 

Bakanlığınca hazırlanır? 

 

a) Genel yönetim bütçesinin 

b) Merkezi yönetim bütçesinin 

c) Özel bütçenin 

d) Genel bütçenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 5018 sayılı Kanuna göre, hangi 

bütçenin gelir teklifi Maliye 

Bakanlığınca hazırlanır? 

 

a) Genel yönetim bütçesinin 

b) Merkezi yönetim bütçesinin 

c) Özel bütçenin 

d) Genel bütçenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi 

yönetim bütçe kanunu tasarısına 

aşağıdakilerden hangisi eklenmez? 

 

a) Yıllık ekonomik rapor 

b) Kamu borç yönetimi raporu 

c) Merkezi yönetim stratejik planı 

d) Mahalli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarının bütçe 

tahminleri 
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29. 5018 sayılı Kanuna göre 2003 yılına 

ait olup, ödenememiş tazminat farkı 

mahkeme kararı ile 2006 yılında 

ödenmek istenirse nereden ödenir? 

 

a) Düyundan 

b) Yedek ödenekten  

c) 2006 yılı bütçesinden  

d) İlama bağlı borçlar tertibinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi 

yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin bütçeleri arasındaki 

ödenek aktarmaları aşağıdakilerden 

hangisi ile yapılır? 

 

a) Kanun ile 

b) Yönetmelik ile 

c) Bakanlar Kurulu Kararı ile 

d) Tüzük ile 

 

 

 

 

 

 

31. 5018 sayılı Kanuna göre kamu 

idareleri merkez teşkilatı harcama 

yetkililerinin, merkez dışı birimlere 

ödenek göndermek amacıyla 

düzenledikleri belge aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Ödenek gönderme belgesi 

b) Gönderme emri belgesi 

c) Harcama talimatı 

d) Ödeme emri belgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 5018 sayılı Kanuna göre kamu 

idarelerinin taşradaki birimlerinin 

ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 

“Ödenek Gönderme Belgesi” 

düzenlemek suretiyle ödenek 

göndermeye aşağıdakilerden 

hangisi yetkilidir? 

 

a) Üst yönetici 

b)  Maliye Bakanı 

c)  İlgili Bakan 

d)  Harcama yetkilisi 
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33. Mali yıl içinde yedek ödenekten 

yapılan aktarmaların tür, tutar ve 

idareler itibariyle dağılımı, yılın 

bitimini takip eden kaç gün içinde 

Maliye Bakanlığınca ilan edilir? 

 

a) 10 

b)  15 

c)  20 

d)  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 5018 sayılı Kanun uyarınca yedek 

ödenek tutarı tavanı genel bütçe 

ödeneklerinin yüzde kaçıdır?  

 

a) 5 

b)  2 

c) 10 

d) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 5018 sayılı Kanuna göre bütçelerde 

öngörülmeyen hizmetler için 

konulan ödeneğe ne denir? 

 

a) Tamamlayıcı ödenek 

b) Ek ödenek 

c) Yedek ödenek 

d) Özel ödenek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 5018 sayılı Kanuna göre harcama 

yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 

devredenin hangi tür 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz? 

 

a) İdari sorumluluk 

b) Mali ve cezai sorumluluk 

c) Mali sorumluluk 

d) Cezai sorumluluk 
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37. 5018 sayılı Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleştirme görevlilerince 

yürütülmez? 

a) İşin yaptırılması 

b) Mal veya hizmetin alınması 

c) Teslim almaya ilişkin işlemlerin 

yapılması ve belgelendirilmesi 

d) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin 

doğruluğunun araştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 5018 sayılı Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı 

avans verilebilmesinin şartlarından 

değildir? 

a) Sözleşmesinde belirtilmek 

b) Teminat karşılığı olmak 

c) Yüklenme tutarının %30 unu 

geçmemek 

d) Bütçelerinde öngörülen 

ödeneklerin %50 sini aşmamak 

 

 

 

 

 

 

 

39. 5018 sayılı Kanuna göre her 

mutemet, ön ödemelerden harcadığı 

tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri 

ilgili kanunlarında belirtilmemiş 

olması halinde hangi sürede 

muhasebe yetkilisine vermek ve 

artan tutarı iade etmekle 

yükümlüdür?   

 

a) Kredilerde 3 ay, avanslarda 1 

ay 

b) Kredilerde 1 ay, avanslarda 3 

ay 

c) Kredilerde ve avanslarda 1 ay 

d) Kredilerde ve avanslarda 3 ay 

 

 

40. 5018 sayılı Kanunun  40 ıncı 

maddesine göre aşağıdaki bağış ve 

yardımlarla ilgili ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Kamu idarelerine yapılan her 

türlü bağış ve yardımlar gelir 

kaydedilir. 

b) Nakdi olmayan her türlü bağış 

ve yardımlar, iz bedelleri 

üzerinden kayıtlara alınır. 

c) Şartlı bağış ve yardımlar, 

idarenin üst yöneticisi 

tarafından uygun görülmesi 

halinde ödenek kaydedilir. 

d) Bu ödeneklerden mali yıl 

sonuna kadar harcanmamış 

olan tutarlar ertesi yıl bütçesine 

devir olunarak ödenek 

kaydedilir 
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41. 5018 sayılı Kanun uyarınca 

aşağıdakilerden hangisi faaliyet 

raporu hazırlamak zorunda değildir? 

 

a) Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri 

b) Sosyal güvenlik kurumları 

c) Mahalli idareler 

d) Düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar 

 

 

 

 

 

 

42. I-Genel Mizan 

II-Devlet borçları ve Hazine 

garantilerine ilişkin cetveller 

III-Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve 

idareler itibariyle dağılımı 

 

Yukarıdakilerden hangileri kesin 

hesap kanun tasarısına eklenen 

belgelerden değildir? 

 

a) Yalnız I 

b) Yalnız III 

c) Yalnız II - III 

d) I - II - III 

 

 

 

 

 

 

43. 5018 sayılı Kanuna göre bir yıla ait 

mali istatistikler; hazırlanma, 

yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik 

ve önceden belirlenmiş standartlara 

uygunluk bakımından hangi birim 

tarafından değerlendirilir? 

 

a) Türkiye İstatistik Kurumu 

b) Maliye Bakanlığı 

c) Sayıştay 

d) DPT 

 

 

 

44. 5018 sayılı Kanuna göre ön mali 

kontrol, aşağıdaki hangi kontrolleri 

kapsar? 

 

a) Mali hizmetler birimi ile iç 

denetçiler tarafından yapılan 

kontrolleri 

b) Harcama birimlerinde yapılan 

kontroller ile iç denetçiler 

tarafından yapılan kontrolleri 

c) Sadece harcama birimlerinde 

işlemlerin gerçekleştirilmesi 

aşamasında yapılan kontrolleri 

d) Harcama birimlerinde işlemlerin 

gerçekleştirilmesi aşamasında 

yapılan kontroller ile mali 

hizmetler birimi tarafından 

yapılan kontrolleri 
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45. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı 

Kanun ve ilgili mevzuatına göre 

birleşemeyecek görevler 

kapsamındadır? 

 

a) Mali hizmetler birimi yöneticisi-

Harcama yetkilisi 

b) Üst yönetici-Harcama yetkilisi 

c) Mali hizmetler yetkilisi-

Muhasebe yetkilisi 

d) Harcama yetkilisi-Muhasebe 

yetkilisi 

 

 

 

 

 

 

 

46. 5018 sayılı Kanuna göre veznedar, 

tahsildar, icra memuru gibi 

unvanların dışında zorunluluk 

hallerinde kamu idarelerinin görevli 

personeli arasından muhasebe 

yetkilisi mutemetleri kim tarafından 

görevlendirilir? 

 

a) Muhasebe yetkilisi 

b) Harcama yetkilisi 

c) Üst yönetici 

d) Gerçekleştirme görevlisi 

 

 

 

 

 

47. 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İç denetçi görevinde 

bağımsızdır. 

b) İç denetçi, harcama öncesi 

yasal uygunluk denetimi yapar. 

c) İç denetçiler raporlarını 

doğrudan üst yöneticilere 

sunar. 

d) İç denetim programı üst 

yöneticilerin önerileri de dikkate 

alınarak iç denetçiler tarafından 

hazırlanır  ve üst yöneticiler 

tarafından onaylanır. 

 

 

 

 

48. 5018 sayılı Kanuna göre genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin 

harcama sonrası dış denetimi hangi 

birim/birimler tarafından yapılır? 

 

a) Sayıştay 

b) Maliye Bakanlığı 

c) Sayıştay ve Maliye Bakanlığı 

d) Başbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu 
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49. 5018 sayılı Kanunun 68’inci 

maddesinde; Sayıştay tarafından 

yapılan denetimler sonucunda 

düzenlenen raporlar, idareler 

itibariyle konsolide edilir ve bir 

örneği ilgili kamu idaresine 

gönderilir, denilmektedir. Sayıştay 

tarafından düzenlenen ve ilgili 

idareye gönderilen raporlar kim 

tarafından cevaplandırılır? 

 

a) Üst yönetici 

b) Her bir harcama yetkilisi 

c) Gerçekleştirme görevlileri 

d) Raporda belirtilen sorumlular 

 

 

 

 

 

50. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik uyarınca kamu zararı 

alacağının sorumlulara ve ilgililere 

tebliğinde aşağıdakilerden 

hangisine yer verilmez? 

 

a) Taksitlendirmeye ilişkin ödeme 

planı 

b) Faiz başlangıç tarihi 

c) Ödeme yeri 

d) Sebebi 

 

 

 

 

51. 5018 sayılı Kanunun 74’üncü 

maddesine göre, kamu idarelerinin 

kayıtlarında yer alan kamu 

zararlarının zamanaşımı başlangıç 

tarihi ne zaman başlar? 

 

a) Kamu zararının meydana 

geldiği tarihten itibaren 

b) Kamu zararının meydana 

geldiği yılı izleyen mali yılın 

başından itibaren 

c) Kamu zararının kayıtlara 

alındığı yılı izleyen mali yılın 

başından itibaren 

d) Kamu zararının ilgiliye tebliğ 

edildiği tarihten itibaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI                                HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 14 

 

 

 

YANIT ANAHTARI 
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