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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun BEŞ seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Ülke Strateji Belgesi (2014-2020) aşağıdakilerden

4. Aşağıdakilerden hangisi, IPARD II programı

hangisini tanımlamamaktadır?

kapsamında uygulanacak tedbir ve alt tedbirlerden değildir?

A) Genişleme stratejisine ilişkin politik önceliklerin
karşılanmasında IPA fonlarının yararlanıcı
ülke tarafından nasıl kullanılacağı
B) Kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik
yardım temelli araçlar ve göstergeler
C) Kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik
yardım temelli hedefler
D) Farklı politika alanları altında desteklenecek
öncelikli sektörler
E) Öncelikli sektörler için bütçeler

A) Üretici gruplarının kurulmasına destek verilmesi
B) Tarım işletmelerinin fiziki varlıklarına yönelik
yatırımlar
C) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik
yatırımlar
D) Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş
geliştirme
E) Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel
ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

5. IPARD II programı “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşit-

kınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için güçlü yönlerden biri değildir?

A) LEADER tedbirlerinin pilot uygulandığı bölgelerde yerel eylem gruplarının varlığı
B) Bazı bölgelerde IPARD tedbiri LEADER benzeri proje uygulamaları
C) Kırsal kalkınma konularıyla aktif olarak ilgilenen
STK’ların varlığı
D) Kırsal toplumda organizasyon beceri ve kültürünün iyi olması
E) Kırsal alanlarda kadın girişimcilerin ve genç
nüfusun varlığı
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2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yerel kal-

3. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliği mükte-

sebatının 11. (Tarım), 12. (Gıda güvenliği, veteriner ve bitki sağlığı politikası) ve 13. (Balıkçılık)
fasıllarının Türkiye’de uygulanmasıyla ilgili yol
gösteren ulusal stratejilerden biri değildir?

lendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında
desteklenecek yatırımlar, aşağıdakilerden
hangisini kapsamamaktadır?
A) Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve
pazarlanması
B) Orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
C) Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
D) Yenilenebilir enerji yatırımları
E) Su ürünleri yetiştiriciliği

6. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016
İlerleme Raporu’na göre aşağıdaki fasıllardan
hangisinde Türkiye’nin hazırlıklarının “çok ileri
düzeyde” olduğu ifade edilmiştir?

A) Enerji
B) Trans - Avrupa Ağları
C) Gümrük Birliği
D) Tarım ve Kırsal Kalkınma
E) Çevre ve İklim Değişikliği

A) 10. Kalkınma Planı
B) 2007-13 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
C) 2014-20 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
D) Rekabetçi Sektörler Operasyon Programı
E) 2014-20 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal
Kalkınma Bileşeni (IPARD)

7. Aşağıdakilerden hangisi 2014-2020 döneminde
Türkiye’nin katılım sağladığı Avrupa Birliği
Programlarından biri değildir?

A) Hayat Boyu Öğrenme Programı
B) İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
C) Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı
D) Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı
E) İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
Programı
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8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğine

12. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

bağlı kurum ya da kuruluşlardan biridir?

İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi Proje Başvuru Yönetimi Biriminin
görevleri arasında yer almaz?

A) Avrupa Konseyi
B) Avrupa Merkez Bankası
C) Uluslararası Adalet Divanı
D) Devlet Başkanları Konseyi
E) Ekonomik ve Sosyal Konsey

A) Kurumun tanıtım rehberinde yer alan tanıtım
ile ilgili görevleri yerine getirmek
B) Başvuru sahiplerinin, başvuru kriterlerine uygun olup olmadığını kontrol etmek
C) Başvuru sahipleri tarafından tamamlanmış
olan belge ve bilgileri kontrol etmek
D) Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru sahipleri
ve diğer ilgililerle iletişimi sağlamak
E) Proje başvuru paketini almak, kaydını yapmak,
başvuru paketindeki dokümanların ve içeriklerinin eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek

9. Avrupa Birliğinin karar alma süreçlerindeki

A) Paris Antlaşması
B) Roma Antlaşması
C) Lizbon Antlaşması D) Füzyon Antlaşması
E) Maastricht Antlaşması

10.   I. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü değerlerini garanti altına almak ve
yaymak  
II. İklim değişikliği ile mücadele etmek
III. Enerji güvenliğini sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliğinin
temel hedef ve politikaları arasında yer alır?
A) Yalnız I
C) I ve III

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III
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tıkanıklıkların giderilmesi ve Avrupa Birliğinin
daha demokratik ve etkili bir yapıya kavuşması
amacıyla imzalanan antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

11. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi Yerinde Kontrol Biriminin
görevlerinden biridir?
A) Programı tanıtmak ve proje başvuru çağrısı
yayımlamak
B) Sözleşme değişiklikleri ve feshi ile ilgili işlemleri yapmak
C) Kurum ile iç ve dış denetim birimleri tarafından
istenen düzenli ve ara raporları hazırlamak
D) Başvuru dosyaları üzerinde yapılan işlemlerin
ve dosyaların takibi ile arşivlenmesine ilişkin
sistem kurmak
E) İl koordinatörlüğündeki iş sürekliliği yönetimi
ve sivil savunma çalışmaları kapsamında
çalışmaları planlamak ve yürütmek
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13. Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyo-

nunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre komisyonun çalışma usul
ve esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Komisyon, Başkanın daveti üzerine üye tam
sayısının en az üçte ikisi ile iki ayda bir defa
toplanır.
B) Toplantının yeri, zamanı ve gündemi en az
beş takvim günü önce Başkan tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir.
C) Komisyon toplantılarına, Başkanın yokluğunda,
Başkanın görevlendireceği bir koordinatör
başkanlık eder.
D) Komisyon, uygun başvuru listesinde yer alan
projelerden, desteklenmesine karar verilen
proje sayısının en fazla yarısı kadar yedek
proje belirler.
E) Komisyon kararını, karar metninin içinde
muhalif üyelerin isimleri de olacak şekilde,
toplantı tarihinden itibaren en geç on iş günü
içinde açıklar.
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14.   I. Kontrol sistemlerini genel anlamda iyileştirmek

17. 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Kurum
merkez teşkilatının ana hizmet birimi koordinatörlüklerinden biri değildir?

için sistem değişikliklerinin başlatılması
II. Yönetim ve kontrol sistemlerinin yapıları,
yetkilileri ve birimlerine sunulan taleplerin ve
isteklerin yanı sıra usulsüzlük şüphesine dair
diğer bilgilerin incelenmesi
III. Mevzuat, rehber ve prosedürlerin doğru
şekilde uygulanmasını sağlamak için yapılan
kontroller ve diğer işlevlerin yerine getirilmesinden sorumlu teknik servislerin ve yetki verilmiş
birimlerin izlenmesi

A) Tahakkuk Koordinatörlüğü
B) Muhasebe Koordinatörlüğü
C) Proje Yönetimi Koordinatörlüğü
D) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü
E) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon
Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre iç kontrol
faaliyetleri, asgari olarak yukarıdaki alanlardan hangilerini kapsar?

E) I, II ve III

B) Yalnız III
D) II ve III

15. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar’a göre kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini
haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı
yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli
olduğu birimde fiilen en az ne kadar süreyle
çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir?
A) Üç ay
C) Bir yıl

E) İki yıl

B) Altı ay
D) On sekiz ay

18. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Personel Yönetmeliği’ne göre sözleşmenin
feshini gerektiren hâllerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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A) Yalnız I
C) I ve II

B

A) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
B) Kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine
aykırı davranışlarda bulunmak
C) Performans değerlendirmelerinde birbirini
izleyen iki yıl altmış dokuz veya aşağıda puan
almak
D) Görev ya da görev yerinin değişmesi hâlinde
belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak
E) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz beş gün veya bir yıl içerisinde
toplam on gün göreve gelmemek

19. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-

mu Personel Yönetmeliği’ne göre personelin
yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

16. 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-

leme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’a göre Avrupa Birliği ve uluslararası
kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile ulusal
katkının ilgili kurumlar aracılığıyla teminine
yönelik işlemleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Basına bilgi ve demeç, ancak başkanın yetkili
kılacağı görevliler tarafından verilebilir.
B) Personel, görevleriyle ilgili gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile hiçbir koşulda
açıklayamaz.
C) Personel, görevi ile ilgili Türk ve Avrupa Birliği
mevzuatını bilmek ve değişiklikleri izlemekle
sorumludur.
D) Personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını
veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz.
E) Personel, kişilerin uğradıkları zararlardan
dolayı Kurum aleyhine açılan davalar nedeniyle kendisine rücu edilen zararları ödemek
zorundadır.

A) Ödeme Koordinatörlüğü
B) Tahakkuk Koordinatörlüğü
C) Muhasebe Koordinatörlüğü
D) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
E) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü
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20. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

23. Türk Ceza Kanunu’na göre zimmet suçuyla

rumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre il
koordinatörlüklerindeki destek personelinin
üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın
değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza
indirilir.
B) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde
verilecek ceza artırılır.
C) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan malı başkasının zimmetine geçiren
kamu görevlisi üç yıldan beş yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır.
D) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza indirilebilir.
E) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan
zararın tamamen tazmin edilmesi hâlinde,
verilecek cezada indirime gidilir.

A) Uzman
B) I. Hukuk Müşaviri
C) İl Koordinatörü
D) Başkan
E) İç Denetim Koordinatörü

21. Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdaki temel il-

A) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza
konulamaz.
B) Kanun’un açıkça suç saymadığı bir fiil için
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri
uygulanamaz.
C) Kanun’da yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunamaz.
D) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunur.
E) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza
içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde
geniş yorumlanamaz.
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kelerden hangisi “adalet ve kanun önünde eşitlik
ilkesi”ni açıklamaktadır?

22. Türk Ceza Kanunu’na göre kamu idaresinin
güvenilirliğine ve işleyişine karşı aşağıdaki
suçların hangisinde etkin pişmanlık hakkı
tanınmıştır?

24.   I. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

II. Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
III. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde
toplantıya çağırmak
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
V. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi
ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden
hangileri Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili
görev ve yetkilerindendir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V

A) Rüşvet
B) İrtikâp
C) Görevi kötüye kullanma
D) Kamu görevlisinin ticareti
E) Göreve ilişkin sırrın açıklanması

25. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini denetlemez?

A) Kanunları
B) Anayasa değişikliklerini
C) Kanun Hükmünde Kararnameleri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünü
E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
andlaşmalar
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26. Türk idare hukukuna göre merkezden yönetimin

30. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

temel ilkelerine ilişkin aşağıdaki hususlardan
hangisi yanlıştır?

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre Kanun’un daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız edinilen malı kaçıran
veya gizleyene ne kadar hapis cezası verilir?

A) Merkezî idarenin yanı sıra bütün bakanlıkların
münhasıran tüzel kişilikleri vardır.
B) Merkezî idare kamu hizmetlerini konularına
göre bölerek bakanlıklar şeklinde örgütlemiştir.
C) Merkezî idarenin taşra teşkilatı vardır. Ancak
taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı konumundadır.  
D) Merkezî idare bir bütün olup merkezî idare
içindeki bütün görevliler hiyerarşik bir düzen
içinde sıralanmıştır.
E) Kamu hizmetlerinin yürütülmesi görevi
merkezî idare tarafından üstlenildiğinden
hizmetlerin gelir ve giderleri merkezî bütçede
toplanır.

II. İl valisine bağlı il kuruluşları
III. Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları
IV. Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları
Yukarıdakilerden hangileri Bakanlıkların kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte
oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla
görevli bakanlık taşra teşkilatını oluşturan
kuruluşlardandır?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

A) Bir yıldan üç yıla kadar
B) İki yıldan dört yıla kadar
C) Üç yıldan beş yıla kadar
D) Üç yıldan altı yıla kadar
E) Dört yıldan yedi yıla kadar

31. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
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27.   I. Bakanlık bağlı kuruluşları

B

28. Aşağıdakilerden hangisinin görev alanına

giren uyuşmazlıkların çözümü İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nda gösterilen usullere tabi
değildir?

lü Hakkında Kanun’a göre amme borcunun
vadesinde ödenmesi amme borçlusunu çok
zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından
yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak
şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili
kılacağı makamlarca amme alacağı kaç ayı
geçmemek üzere tecil olunabilir?
A) 6
C) 24

32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği
süre içinde savunmasını yapmayan memur
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır?
A) 5
C) 10

A) Bölge adliye mahkemeleri
B) Bölge idare mahkemeleri
C) İdare mahkemeleri
D) Vergi mahkemeleri
E) Danıştay

E) 36

B) 12
D) 30

E) 30

B) 7
D) 15

33. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre kamu
zararından doğan alacakların rızaen ve sulh
yolu ile tahsilatı ile ilgili olarak aylıklardan
yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya
ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam,
tazminat dâhil bir aylık net ödemelerinin ne
kadarıdır?

29. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre bütçeyle ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üçte birinden az, üçte ikisinden çok olamaz.
B) Dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz.
C) Dörtte birinden az, dörtte üçünden çok olamaz.
D) Beşte birinden az, üçte birinden çok olamaz.
E) Beşte ikisinden az, beşte üçünden çok olamaz.

A) Mali kontrol yetkilisi
B) Muhasebe yetkilisi
C) Harcama yetkilisi
D) Mali hizmetler uzmanı
E) Gerçekleştirme görevlisi
6
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34. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleyi

38. İşletmenin kullanmış olduğu muhasebe politi-

yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları
takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu
aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?

kalarını değiştirmesine rağmen bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermemesi, muhasebe
temel kavramlarından hangilerine uyulmadığının
açık bir göstergesidir?
A) Tutarlılık - Kişilik
B) İhtiyatlılık - Tutarlılık
C) Tutarlılık - Dönemsellik
D) Tutarlılık - Tam Açıklama
E) İhtiyatlılık - Tam Açıklama

A) Başbakanlığa
B) Maliye Bakanlığına
C) Kamu İhale Kurumuna
D) Cumhuriyet Başsavcılığına
E) İlgili veya bağlı bulunulan bakanlığa

35. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri

39. Aşağıda gelir tablosuna ilişkin ilkeler ile ilgili

Yönetmeliği’ne göre denetim elemanlarının
yurt içi geçici görev yolluğunun ödenmesinde
aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?

36. Aşağıda belirtilen tekniklerden hangisi finansal
tablo analizinde kullanılan tekniklerden biri
değildir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Onaylı mesafe cetveli
B) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
C) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin
fatura
D) Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama
hâlinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı
E) Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama
hâlinde, sonraki ödemelerde kira sözleşmesinin onaylı örneği

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
B) Yüzde Yöntemiyle Analiz
C) Eğilim Yüzdeleri Analizi
D) Rasyo Analizi
E) Dış Analiz

37. Hazır Değerler

Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Stoklar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar

40. İşletmenin kasa hesabının kalanı 100.000 TL,

kasa sayımında belirlenen tutar ise 105.000 TL’dir.
Farkın nedeni belirlenememiştir. Bu duruma
göre yapılacak kayıtta aşağıda belirtilen hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?
A) Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları hesabı alacaklı 5.000 TL
B) Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları hesabı borçlu
5.000 TL
C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı borçlu
5.000 TL
D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı alacaklı
5.000 TL
E) Kasa hesabı alacaklı 5.000 TL

5.000
5.000
10.000
5.000
4.000
6.000

Yukarıda verilen bilgilere göre işletmenin
Asit-Test (likidite) oranı kaçtır?
A) 2
C) 3

E) 4

A) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar;
gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek
tutarından fazla veya az gösterilebilir.
B) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları
elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve
giderleri ile karşılaştırılmalıdır.
C) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile
özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
D) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında
uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
E) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk
ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından
ayrı olarak gösterilmelidir.

B) 2,5
D) 3,5
7

B

DENETÇİ

41. Risk yönetiminde risk yönetimi süreçlerinin

44. Bilgilerin tespiti ve tanımlanması bakımından

etkin olduğuna karar vermenin, iç denetçinin
değerlendirmelerinin doğurduğu bir yargı
olması durumu aşağıdaki konulardan hangisi
için geçerli değildir?

iç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için
yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri
tespit etmek ve tanımlamak zorunda olduklarına göre uygun görev teknikleri kullanmak
suretiyle en iyi şekilde elde edilen bilgi olarak
tanımlanan bilgi aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?

A) Önemli riskler belirlenmiş ve değerlendirilmişse
B) Risk yönetiminde risk iştahının olması engellenemiyorsa  
C) Kurumsal amaçlar, kurumun misyonunu destekliyor ve onunla aynı paraleldeyse
D) Riskleri kurumun risk iştahı ile aynı paralele
getiren uygun risk cevapları seçildiyse
E) Personelin, yönetimin, denetim komitesi ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan ilgili risk bilgisi elde edilip
zamanında kurum genelinde yayımlandıysa

ile izlenir?

A) Varlıkların korunması ile
B) Risk yönetim süreçlerinin kontrolü ve denetimi ile
C) Kurumun risk yönetim süreçlerinin ve bunların
etkililiği ile
D) Risk yönetimi süreçleri iç denetim faaliyetinin
çeşitli görevleri süresince bu değerlendirmeyi
desteklemek üzere toplanan bilgiler ile
E) Risk yönetimi süreçleri devam eden yönetim
faaliyetleri veya ayrı değerlendirmeler veya
bunların her ikisi ile

45. Bilgilerin tespiti ve tanımlanması, analiz ve deÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

42. Risk yönetimi süreçleri aşağıdakilerden hangisi

A) Yeterli bilgi
B) Güvenilir bilgi
C) İlgili bilgi
D) Faydalı bilgi
E) Doğru bilgi

ğerlendirme, bilgilerin kayıtlı hâle getirilmesi
ile görevin gözetim ve kontrolü aşağıdakilerden
hangisinin kapsamına girer?
A) Görev kapsamı
B) Görev planlaması
C) Görevin amaçları
D) Görevin yapılması
E) Görev sonuçlarının raporlanması

46. Görev amaçları ile ilgili olarak her bir görev

için amaçlar belirlenmesi zorunlu olduğuna
göre aşağıdakilerden hangisi görev amaçları
bakımından doğru değildir?
A) İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı,
zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları
dikkate alarak görevin amaçlarına ulaşmak
için uygun ve yeterli kaynakları tespit etmek
zorundadır.
B) İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin
ön değerlendirmesini yapmak zorundadır.
Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin
sonuçlarını yansıtmak zorundadır.
C) İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken,
önemli hataların, suiistimallerin, aykırılıkların
ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini
göz önüne almak zorundadır.
D) Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, müşteriyle mutabık kalındığı ölçüde, yönetişim,
risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas
etmek zorunludur.
E) Danışmanlık görevinin amaçları, kurumun değerleri ve amaçlarıyla uyumlu olmak zorundadır.

43. Risk yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?

A) İç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleşme
ihtimalini ve kurumun suiistimal riskini nasıl
yönettiğini değerlendirmek zorundadır.
B) İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde
ettikleri risk bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.
C) İç denetim faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri
yönetişiminin, kurumun strateji ve amaçlarını
destekleyip desteklemediğini değerlendirmek
zorundadır.
D) İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında,
görevin amaçlarıyla uyumlu şekilde riski ele
almak ve diğer önemli risklere karşı uyanık
olmak zorundadır.
E) İç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada
veya geliştirmede yönetime yardım ederken,
“riskleri gerçekte yönetmek suretiyle yönetim
sorumluluğu almaktan‟ kaçınmak zorundadır.
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47. Görev iş programı bakımından iç denetçilerin

B

51. Aşağıdakilerden hangisi sonuçların raporla-

görev amaçlarına ulaşmak için hazırladıkları iş
programları aşağıdaki hangi prosedürü içermek
zorunda değildir?

ması bakımından genel görüşlerle ilgili olarak
bir genel görüş yayınlanırken dikkate alınması
zorunlu hususlardan biri değildir?

A) Politika belirleme
B) Bilgi toplama
C) Analiz
D) Değerlendirme
E) Kayıtlı hâle getirme

A) Kurumun riskleri
B) Kurumun çıkarları
C) Kurumun hedefleri
D) Kurumun stratejileri
E) Kurumun üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer
paydaşların beklentileri

48. Bilgilerin kayıtlı hâle getirilmesi bakımından
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

49. Raporlamaların kalitesi bakımından raporlama-

52. Sonuçların raporlaması bakımından ilerleme-

nin gözlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek zorundadır. İç denetim
yöneticisi, gerektiğinde, bu kayıtları kurum
dışı taraflara vermeden önce, üst yönetimin
ve/veya hukuk danışmanının onayını almak
zorundadır.
B) İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve kurum içi ve
dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar
belirlemek zorundadır.
C) İç denetim yöneticisi, vardığı kanaatleri ve
görev sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak zorundadır.
D) Görev kayıtlarının saklanmasına esaslar, kurumun temel ilkelerine, ilgili mevzuata ve diğer
gereklere uygun olmak zorundadır.
E) İç denetim yöneticisi, her bir kaydın saklandığı
ortama bağlı olmaksızın, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları belirlemek zorundadır.

ların sunulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık
kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin
sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır.
B) Diğer güvence sağlayıcılar da dâhil olmak
üzere bütün ilgili projeler dikkate alınmak
zorundadır.
C) İç denetim faaliyeti gözlemleme prosedürlerini
dikkate almak zorundadır.
D) İç denetim faaliyeti ilerlemeleri kontrol etmek
zorundadır.
E) Kapsam sınırlamaları gözlenmek zorundadır.

53. Risklerin kabul edildiğinin iletilmesi bakımından

riskin çözümlenmesi aşağıdakilerden hangisinin
sorumluluğunda değildir?
A) Denetim komitesi
B) Yönetim kurulu
C) Üst yönetim
D) İç denetim yöneticisi
E) Sertifikalı iç denetçi

A) Objektif olmak zorundadır.
B) Yapıcı olmak zorundadır.
C) Doğru olmak zorundadır.
D) Açık olmak zorundadır.
E) Etkili olmak zorundadır.

54. Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere

makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme süreci
olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

50. Hedef kitleye zaruri olan hiçbir şeyden mahrum
olmayan, bütün önemli ve ilgili bilgi, tavsiye
ve sonuçları destekleyecek gözlemleri içeren
raporlama olarak tanımlanan raporlamalar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkili
C) Tam

E) Yapıcı

A) Kontrol süreçleri
B) Kurumsal yönetişim
C) Risk yönetimi
D) Stratejik yönetim
E) İç denetim faaliyeti

B) Doğru
D) Objektif
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55. İç denetimin risk yönetim sürecindeki rolü

59. İç denetçilerin denetim görevlerini, çalışmala-

bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?

56. Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara

değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif
güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim,
bölüm, danışman ekibi veya diğer uygulamacılar olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Danışmanlık hizmetleri
B) Değer katma faaliyeti
C) İç denetim yöneticisi
D) Güvence hizmetleri
E) İç denetim faaliyeti

A) Yeterlilik
B) Bağımsızlık
C) Objektiflik
D) Tarafsızlık
E) Azami mesleki özen ve dikkat

60. Kurumun faaliyetlerini yönetmek ve/veya

gözetmekle sorumlu olan ve üst yönetime
sorumluluk verebilen en yüksek yönetim organı olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İç Denetim Yöneticisi, kurumun risk yönetimi
sürecinde, üst yönetimin, yönetim kurulunun
ve denetim komitesinin iç denetim faaliyetinden
beklentilerini öğrenmeli ve kavramalıdır.
B) Kurumun risk yönetimi süreçleri hakkında
değerlendirme ve incelemeler yapmak ve raporlar yazmak, normal olarak, yüksek denetim
önceliğine sahip bir görevdir.
C) Yönetimin uyguladığı risk süreçlerini değerlendirme görevi; denetçilerin denetim çalışmalarını planlamak için risk analizlerini kullanması
gereğinden farklıdır.
D) İç denetimin risk yönetimi sürecindeki rolünü
tespit etmek, İç Denetim Yöneticisinin görevidir.
E) İç denetim faaliyetinin bir kurumun risk yönetim
sürecinde oynadığı rol, zamanla değişebilir.

rının ürününe inanarak ve kalitesinden ödün
vermeksizin yapmalarına izin veren, yansız bir
zihinsel tutum olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurul
C) Yönetişim
E) İdare

B) Kurum
D) Birim

61. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin

ana amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli
olan yapı ve disiplini sağlayan Kontrol Ortamının içerdiği unsurlar arasında yer almaz?
A) Dürüstlük ve etik değerler
B) Yetki ve sorumluluk dağıtımı
C) Çalışanların kuruma bağlılığı
D) Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı
E) İnsan kaynakları politikası ve uygulaması

57. İç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili

ilkeler ve iç denetçilerden beklenen davranış
tarzını tanımlayan davranış kuralları olarak
tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

62. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İç De-

A) Etik kuralları
B) Toplumsal kurallar
C) Davranış kuralları D) Görev kuralları
E) Ahlak kuralları

netim Standartlarının (Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartları kısaca Standartlar) amaçları arasında yer almaz?

58. Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim

süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme
sağlamak amacıyla delillerin objektif bir şekilde
incelenmesi olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontrol hizmetleri
B) Güvence hizmetleri
C) Müşavirlik hizmetleri
D) Danışmanlık hizmetleri
E) Değer katma hizmetleri
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A) Geniş bir yelpazedeki katma değerli iç denetim
hizmetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye
yönelik bir çerçeve sağlamak
B) Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara,
planlara ve yönergelere uygunluğunu soruşturmak
C) Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin
zorunlu unsurları ile uyuma kılavuzluk etmek
D) İç denetim performansının değerlendirilmesine
uygun bir zemin oluşturmak
E) Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri teşvik
etmek
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63. Tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilen, iç

67. Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık hizmet-

denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve
kişilerin özelliklerine yönelik olan standart
aşağıdakilerden hangisidir?

lerinin taraflarından biridir?

A) Tavsiyeyi araştıran kişi veya grup (araştırmacılar)
B) Tavsiyeyi yöneten kişi veya grup (idari sorumlu)
C) Tavsiye bekleyen kişi veya grup (yatırımcılar)
D) Tavsiye gören kişi veya grup (iç kontrolör)
E) Tavsiye talep eden ve alan kişi veya grup
(görevin müşterisi)

A) Nitelik Standartları
B) Nicelik Standartları
C) Güvence Standartları
D) Uygulama Standartları
E) Danışmanlık Standartları

64. Güvence (A) veya danışmanlık (C) hizmetle-

68. İç denetçilerin, denetim konularına ilişkin

A) Performans Standartları
B) Uygulama Standartları
C) Güvence Standartları
D) Nitelik Standartları
E) Kalite Standartları

65. Tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genel-

likle görevlendirmeyi talep eden müşterinin
özel talebi üzerine gerçekleştirilen, nitelik ve
kapsamı, değerlendirmeyi talep eden müşteriyle iç denetçi arasındaki sözleşmeye tabi
olan iç denetim hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişim Hizmetleri
B) Güvence Hizmetleri
C) Danışmanlık Hizmetleri
D) Performans Hizmetleri
E) Uygunluk Hizmetleri
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rine uygulanabilecek gereklilikleri belirterek,
Nitelik ve Performans Standartları’nı geliştiren
standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

karar ve yargılarını başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektiren, iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve
dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün
kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri
şekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir
zihinsel tutum olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeterlilik
B) Bağımsızlık
C) Azami Mesleki Özen
D) Objektiflik (Nesnellik)
E) Sürekli Mesleki Gelişim

69. Kurum içi bağımsızlık, iç denetim yöneticisinin

işlevsel olarak yönetim kuruluna raporlama
yapmasıyla etkili şekilde sağlandığından işlevsel raporlama örnekleri bakımından yönetim
kurulunun onaylama yapması ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması
B) İç denetim bütçe ve kaynak planlarını onaylaması
C) İç denetim yöneticisinin ücretini onaylaması
D) Risk amaçlı iç denetim planını onaylaması
E) İç denetim faaliyet raporunu onaylaması

66. Aşağıdakilerden hangisi tüm iç denetçilerin

uyum konusunda sorumlu oldukları Standartlardan biri değildir?
A) Tutarlılıkla ilgili standartlar
B) Yeterlilik ile ilgili standartlar
C) Bireysel nesnellik ile ilgili standartlar
D) İş sorumluluklarının performansı ile ilgili standartlar
E) Gerekli mesleki özen ve görev sorumluluklarının
performansı ile ilgili standartlar
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70. İç denetçilerin bağımsızlık ve objektifliğinin

73. Aşağıdakilerden hangisi iç denetim yönetici-

bozulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

71. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin bir

danışmanlık görevi sırasında, azamî meslekî
özen ve dikkati göstermek için göz önüne
almak zorunda olduğu hususlardan biridir?
A) Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların
nisbî karmaşıklığı, lüzumu veya önemi
B) Yönetişim, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliği ve yeterliliği
C) Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli
çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı
D) Güvence görevinin potansiyel faydalarına
karşı maliyeti
E) Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma
ihtimali

A) Potansiyel çıkar çatışmaları da dâhil olmak
üzere, değerlendiren(ler)in ya da değerlendirme ekibinin nitelikleri ve bağımsızlığı
B) Kalite güvence ve geliştirme programının
yönetim kurulu tarafından gözetimi
C) Hem iç hem de dış değerlendirmelerin kapsamı
ve sıklığı
D) Değerlendirenlerin vardığı sonuçlar
E) Düzeltici eylem planları
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A) İç Denetim Yöneticisinin sorumluluğundaki
işlevlere yönelik güvence görevleri, iç denetim
faaliyeti dışından biri tarafından gözetlenmek
ve kontrol edilmek zorunda değildir.
B) Bir iç denetçinin son bir yıl içinde kendisinin
sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence
hizmeti vermesinin objektifliğini bozacağı
varsayılır.
C) İç denetim faaliyeti (birimi), daha önce danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdiği yere güvence
hizmeti sunamaz.
D) İç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu
olduğu faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler
yapabilir.
E) İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları
faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti veremez.

sinin, uygulanan kalite güvence ve geliştirme
programının sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek/ulaştırmak zorunda olduğu bildirimin (Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı Hakkında Rapor) içermesi gereken
hususlardan biri değildir?

72. İç denetim yöneticisinin, iç denetim faaliyeti-

nin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence
ve geliştirme için hazırlamak ve bunu sürdürmek zorunda olduğu kalite güvence ve geliştirme programının tasarlanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

74. Performans standardına göre iç denetim

yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin
kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir
tarzda yönetmek zorunda olduğuna göre iç
denetim faaliyetinin yönetimi açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İç denetim faaliyeti denetçilerin görev performansını değerlendirir.
B) İç denetim faaliyeti, stratejiler, hedefler ve riskleri dikkate aldığında kuruma değer katar.
C) İç denetim faaliyeti, stratejiler, hedefler ve riskleri dikkate aldığında paydaşlara değer katar.
D) İç denetim faaliyeti, yönetişim, risk yönetimi ve
kontrol süreçlerini geliştirme yolları önermek
için çaba sarfeder.
E) İç denetim faaliyeti, objektif olarak kurum ve
paydaşlara yönetişim, risk yönetimi ve kontrol
süreçlerini geliştirme yolları ile ilgili güvence sağlar.

75. Aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyeti-

A) İç denetim faaliyetinin zamanında tamamlanmasını sağlamak
B) İç denetim faaliyetinin (biriminin) iç denetim
faaliyet raporunu onaylamak
C) İç denetim faaliyetinin ve iç denetim yöneticisinin
sorumluluklarını ortaya koymak
D) İç denetim faaliyetini gerçekleştiren iç denetçilerin yeterliliklerini değerlendirmek
E) İç denetim faaliyetinin standartlara uygun olarak
değerlendirilmesini ve iç denetçilerin etik kurallarını uygulayıp uygulamadığının değerlendirilmesini mümkün kılmak
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nin yönetimi ile ilgili olarak iç denetim faaliyetinin etkili bir tarzda yönetildiğinin söylenebileceği durumlardan biri değildir?
A) Bireysel üyelerinin, etik kuralları ve standartlar
ile uyum içinde olduklarını gösterdiklerinde
B) Kurumu etkileyebilecek eğilimleri ve yeni konuları göz önünde bulundurduğunda
C) İç Denetim Yönetmeliği’nde yer verilen amaç
ve sorumluluklara ulaştığında
D) Standartlar’a uygun olduğunda
E) Bildirim ve onay yapıldığında
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76. İç denetim yöneticisinin, iç denetim faaliyetini

80. Performans standartları bakımından işin

yönlendirmek amacına yönelik politika ve prosedürleri belirlemek zorunda olduğu politika
ve prosedürlerin şekli ve içeriği aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?

niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) İç denetim faaliyetinin sonuçlarının analizine
B) İç denetim faaliyetinin yeterliliğine ve etkinliğine
C) İç denetim faaliyetinin güvenilirliğine ve doğruluğuna
D) İç denetim faaliyetinin dürüst resim ilkesine
uygunluğuna
E) İç denetim faaliyetinin büyüklüğüne ve yapısına
ve işin karmaşıklığına

A) Bildirim ve onay
B) Kaynak yönetimi
C) Eşgüdüm ve itimat
D) Politika ve prosedürler
E) Azami mesleki özen ve dikkat

78. Aşağıdakilerden hangisi iç denetim yöneticisinin, üst yönetim ve yönetim kuruluna raporlamalar ile ilgili olarak üst yönetime ve yönetim
kuruluna sunmak zorunda olduğu dönemsel
raporlarda yer alması gereken konulardan biri
değildir?
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77. İç denetim yöneticisinin, aynı çalışmaların ge-

reksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek
ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek
amacıyla, diğer iç ve dış güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayıcılarla, mevcut bilgileri
paylaşması, faaliyetleri koordine etmesi ve
onların işlerine itimat etmesi aşağıdaki terimlerden hangisini ifade eder?

B

A) Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli
alanlarına iletilmesini sağlamak zorundadır.
B) Kurumun, iç ve dış denetçilerin, diğer güvence
sağlayıcıların ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak zorundadır.
C) İç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç,
program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmek zorundadır.
D) Kurumun, iç ve dış denetçilerin, diğer güvence
sağlayıcıların ve üst yönetimin faaliyetleri
arasında gerekli bilgilerin iletimini sağlamak
zorundadır.
E) İç denetim faaliyeti; sistematik, disiplinli ve risk
esaslı bir yaklaşımla, Kurumun yönetişim, risk
yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek
ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.

81. Aşağıdakilerden hangisinde iç denetim faa-

liyetlerinin temel işlevleri doğru olarak ifade
edilmiştir?
A) Bağımsızlık ve sistematik
B) Güvence ve danışmanlık
C) Güvence ve değer katma
D) Tarafsızlık ve disiplin
E) Bağımsızlık ve disiplin

82. Türkiye Denetim Standartlarına göre denetim
çalışmaları hangi denetim yaklaşımını esas
almaktadır?

A) İç denetim
B) Risk tabanlı denetim
C) Dış denetim
D) Finansal denetim
E) Uygunluk denetimi

A) İç denetim faaliyetinin (birimini) yetkileri, görev
ve sorumlulukları
B) Etik kuralları ve standartlar ile uyumu
C) Kalite güvencesi ve geliştirme
D) İç denetim faaliyetinin amacı
E) Plana kıyasla performansı

83. Denetimde - - - - olasılık kuramı yasalarına uygun
olarak bir muhasebe evreninden belirtilen koşullarda seçilen az sayıdaki birimlerden oluşan
örneklemin incelenerek elde edilen sonuçların bu
muhasebe evreni için genelleştirilmesidir.

79. İç denetim yöneticisinin üst yönetim ve yönetim
kuruluna yapacağı raporlama ve iletişim bilgileri ile ilgili olarak raporların aşağıdakilerden
hangisini içermesi gerekmez?

Boşluk bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan
hangisi gelmelidir?
A) niteliksel örnekleme
B) niceliksel örnekleme
C) deneysel örnekleme
D) istatistiksel örnekleme
E) istatistiksel olmayan örnekleme

A) Denetim Yönetmeliği
B) İç denetçi yeterlilik sertifikası
C) Denetim faaliyetlerinin sonuçları
D) İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı
E) Denetim planı ve planla karşılaştırmalı ilerleme
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84. Denetçinin bilgi edinmek isteği ve aynı türden

88. İşletmenin elinde olmayan sebeplerden dolayı

birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütle
nasıl tanımlanmaktadır?

(doğal afetler, yangın, hırsızlık, deprem vb.)
sorunlar ortaya çıktığında denetçi bu durumu
nasıl ifade eder?

A) Evren
B) Örneklem çerçevesi
C) Örneklem
D) Temsili örneklem
E) Örneklem riski

A) Müşteri ile görüşür.
B) Denetimi sonlandırır.
C) Olumsuz görüş bildirir.
D) Denetim raporunda bu durumu belirtir.
E) Sermaye Piyasası Kuruluna durum hakkında
bilgilendirme yapar.

85. Aşağıdakilerden hangisi denetim faaliyetlerinin tamamlanması sürecinde yapılan bir
çalışma değildir?

86. Denetçinin görüş bildirmekten kaçınmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasal nedenler
B) Olumsuz görüş olduğu için
C) Şartlı olumlu görüş bildirdiği için
D) Denetim alanı kısıtlandığı için
E) Hiçbir denetim kanıtına ulaşamadığı için

89. Standart olumlu denetim raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
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A) Analitik testler yapılması
B) Yönetimden beyan mektubu istenmesi
C) Gelecekteki olası belirsizliklerin incelenmesi
D) Önemlilik ve risk ölçümlerinin gözden geçirilmesi
E) Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların
incelenmesi

A) Giriş
B) Görüş
C) Kapsam
D) Denetçinin adı
E) Olumlu görüşün gerekçesi

90. İşletmenin gelecekte planlamış olduğu amaç-

larına ulaşmasını engelleyecek olaylar ve kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) İşletme riski
B) Yapısal risk
C) Kontrol riski
D) Önemlilik riski
E) Bulgu riski

91. Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetimin
unsurlarından biri değildir?

A) Denetim sürecinin son aşamasında elde
edilen görüşün bilgi kullanıcılarına iletilmesi
amacıyla bir rapor düzenlenir.
B) Önceden belirlenmiş ölçütler ile karşılaştırma
yapabilmek için yeterli ve uygun kanıt toplanır.
C) Denetimin konusu ekonomik birim veya döneme
ait bilgilerdir.
D) Önceden belirlenmiş ölçütler kullanılır.
E) Denetim sistematik bir süreç değildir.

87. Denetim faaliyetlerinin sonucunda çalışma

kâğıtlarını gözden geçiren yetkili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baş denetçi
B) İç denetçiler
C) Gözlemci denetçi
D) Baş denetçi yardımcıları
E) Denetlenen işletmenin yönetim kadrosu

92. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetimi
gerekli kılan nedenlerden biri değildir?
A) Çıkar çatışması
B) Maliyet ve zaman kaybı
C) Yasal zorunluluk olmaması
D) Muhasebe sisteminin karmaşıklığı
E) Bilgi edinmede karşılaşılan güçlükler
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93. Elde edilen bağımsız denetim kanıtlarının

97. Çalışma alanı standardına giren genel kabul

geçerliliğinin sorgulayıcı bir anlayışla ele
alınmasını ifade eden etik ilke aşağıdakilerden
hangisidir?

görmüş denetim standardı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
B) Kanıt toplama standardı
C) Görüş bildirme standardı
D) Bağımsızlık standardı
E) Açıklama standardı

A) Mesleki şüphecilik B) Bağımsızlık
C) Reklam yasağı
D) Mesleki özen ve titizlik
E) Sır saklama yükümlülüğü

94. Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bile-

98. Kanıt elde etme yordamları ve kanıtların güve-

şenlerinden biri değildir?

nilirliği göz önüne alındığında aşağıdakilerden
hangisi güvenilirlik derecesi yüksek olan kanıt
türünü ifade eder?

A) Bulma riski
B) Yanıltıcı beyan riski
C) Doğal risk
D) Kontrol riski
E) Farkındalık riski

iptalini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Kuruluş şartlarının kaybedilmesi
B) Sermaye piyasasında kesintisiz olarak 10 yıl
süreyle fiilen bağımsız denetim faaliyetinde
bulunmamış olması
C) Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı
bağımsız denetim ve inceleme raporu düzenlenmesi
D) Finansal tabloların güvenirliğini önemli ölçüde
etkileyecek hususların tespiti hâlinde, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetim
standartlarına tam olarak uyulduğunu kanıtlayamaması
E) Denetim çalışmalarında, sorumlu ortak baş
denetçi dahil bağımsız denetim ekibinin dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen,
bağımsızlık, güvenilirlik  ve mesleki davranış
gibi etik ilkelere uymaması
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95. Aşağıdakilerden hangisi denetim yetkisinin

A) Belgelerin kontrolü B) Soruşturma gözlem
C) Doğrulama
D) Analitik yordamlar
E) Sabit varlıkların kontrolü

99. Denetim süreci müşteri işletmenin kabulü

dışında başlıca dört aşamadan oluşur. Söz
konusu aşamalar:
1. Denetimin tamamlanması ve denetim raporunun   
yayınlanması
2. Kontrol ve maddi doğruluk testlerinin uygulanması
3. Denetim yaklaşımının planlanması ve tasarlanması
4. Hesap kalemlerine ilişkin detay testlerin uygulanması
Buna göre söz konusu denetim sürecinin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 4 - 3 - 2 - 1
C) 3 - 2 - 4 - 1
D) 4 - 2 - 3 - 1
E) 2 - 4 - 1 - 3

100. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin anla-

96. Finansal tabloların denetiminde denetçinin

şılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi
sürecinde yer almaz?

alması gereken temel ölçüt aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi
toplama ve belgelendirme
B) Planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim
tekniklerine karar verme
C) Kontrol riskinin değerlendirilmesi
D) Kontrollerin test edilmesi
E) Onaylama

A) Kanunlar
B) İç denetçinin yaklaşımı
C) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
D) Denetçi ile işletme arasında yapılmış anlaşma
metni
E) İç denetçi tarafından dış denetime sunulan
bilgiler

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILAN
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
DENETÇİ, UZMAN, MÜTERCİM VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI
1. GRUP: DENETÇİ B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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