I.OTURUM

1.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun hazırlanma sürecini takvimine uygun olarak anlatınız. (20 puan)
2. A) Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenmeyen tutarlar için ne işlem yapılır. (10
puan)
B) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi
sırayla ödenir. (10 puan)
3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununa göre ve bu Kanunda değişiklik yapan
5436 sayılı kanuna göre Mali Hizmetler Birimi/SGB görevlerinden 10 tanesini yazınız. (20
puan )
4. İç Kontrol Sistemi bileşenlerini yazınız ve açıklayınız. Bu bileşenlerden birisini seçerek alt
standartlarını yazınız.
5. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Gider başlıklı 1. maddesi, Gelir başlıklı 2. maddesi ve
Denge ve Finansman başlıklı 3. maddesinde hangi düzenlemelere yer verilmiştir. (20 puan)

II. OTURUM

1.Ankara’dan İzmir’e geçici görevle 15 günlüğüne görevlendirilen personel A, 11 gün gittiği
yerdeki misafirhanede son 2 gün ise akrabasının yanında konaklıyor. Aşağıdaki verilere göre
kişiye ödenecek harcırahı hesaplayınız.(20 puan )
VERİLER
Gidiş:
Gündelik: 40 TL
Konaklama Gideri: 70 TL
Ankara taksi: 20 TL
İzmir taksi: 20 TL
Otobüs: 80 TL
Dönüş:
Otobüs: 80 TL
Ankara taksi:20 TL
İzmir taksi: 25 TL

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden uzaklaştırmayı açıklayınız. Bu
durumda kişinin sosyal hak ve yükümlülüklerini açıklayınız. Görevden uzaklaştırmaya kimler
yetkilidir açıklayınız.

3. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre yargılamaya esas raporun hazırlanmasından ilamın
infazına kadar olan süreci (kanun yolları hariç ) hesap yargılaması kapsamında anlatınız.(20
puan)
4. A) 4734 sayılı Kanuna göre mal, istekli, ihale, ihale dokümanı, ihale yetkilisi kavramlarını
açıklayınız.(10 puan)
B) 4735 sayılı kanuna göre mücbir sebep halleri nelerdir. Mücbir sebep hallerinde yapılacak
işlemleri anlatınız.
5. A) 5510 sayılı Kanuna göre kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kollarını yazınız. (10 puan)
B) 5510 sayılı Kanuna göre 2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olacaklar için kısa ve
uzun vadeli prim oranlarını sigortalı, işveren ayrımı yaparak açıklayınız. (10 puan)

