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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının AEÜ’nin yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

Adınız    : ………………………………………………………………………… 

Soyadınız   : ………………………………………………………………………… 

T.C. Kimlik Numaranız : ………………………………………………………………………… 

Sınav Salon No  : ………………………………………………………………………… 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI- MEMUR 

24 ARALIK 2017 Saat: 10.00 

Sınav Yeri: Teknik Bilimler MYO 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanmış testleri içermektedir.  
2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Kitapçık türünü cevap formunuzdaki ilgili yere kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış kodlama yaptığınız 
takdirde sınav puanınız yanlış hesaplanabilir. 

3. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. Sınavda adaylara 130 dakika (2 saat, 10 dakika)süre verilmiştir.  
5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere kurşun 

kalemle işaretleyiniz. 
6. Cevap formunu buruşturmayınız, üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. Cevap formunda 

soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. 
Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen aday sorumludur. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 
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1. Adaylık süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

a) Adaylık süreci bir yıldan az, iki aydan çok olamaz.  

b) Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda 

yapılır.  

c) Adaylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara 

nakli yapılamaz.  

d) İlişiği kesilen aday memurlar, kurumlarınca derhal 

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

 

 

 

 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar. 

b) Sosyal hak ve yardımlardan tam olarak yararlanırlar. 

c) Aylıkları 2/3 oranında ödenir. 

d) Kanunun 143. maddesinde sayılan durumların 

gerçekleşmesi sonucu, görevlerine döndüklerinde eksik 

ödenen 1/3 oranındaki aylıkları kendilerine ödenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda 

sıralanan disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerden 

hangisi ya da hangileri uyarma cezasını gerektirir? 

I-Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak 

II-Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık 

göstermek veya ilgisiz kalmak 

III-Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız 

davranmak 

IV-Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet 

etmemek 

a) I – II ve IV  

b) I – II – III ve IV  

c) II ve III  

d) Yalnız I 

 

 

 

 

 

 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet 

memurları aşağıdakilerden hangileri için mal bildirimi 

verirler? 

1-Eşleri    

2-Kendileri   

3- Velayetleri altındaki çocukları    

4-Anne ve Babaları 

a) 1 ve 2        

b) 1 ve 3            

c) 1, 2 ve 3                

d) 1, 2, 3 ve 4 
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5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri 

değildir? 

a) Adalet hizmetleri sınıfı                                                  

b) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı 

c) Teknik hizmetler sınıfı                                                   

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı 

 

 

 

 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir 

mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki 

kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, 

aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? 

a) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde 

bulunulmuş sayılır. 

b) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır. 

c) Görev yeri değiştirilir. 

d) Kınama cezası verilir. 

 

 

 

 

7. 657 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerden hangisinin 

varlığı halinde boş kadrodan söz edilir? 

a) Tayin                                                     

b) Geçici görevlendirme 

c) Disiplin cezası uygulaması            

d) Görevden uzaklaştırma 

 

 

 

 

 

8. 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurlarına, yaptıkları 

hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına 

uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere 

kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Kariyer                          

b) Liyakat                                

c) Eşitlik                          

d) Adalet 

 

 

 

 

9. 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi 

memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir? 

a) Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma 

b) Memurluk sırasında memurluğa alınma şartlarından 

herhangi birini kaybetme 

c) Memurluktan çekilme 

d) Ücretsiz izine ayrılma 

 

 

 

10.  

I-Memur 

II-İşçi 

III-Geçici personel 

IV-Sözleşmeli personel 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu 

hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin 

hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? 

a) I 

b) I ve IV 

c) I, III ve IV 
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d) I, II, III ve IV 

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve 

sorumluluklarından değildir? 

a) Sadakat 

b) Mal Bildirimi 

c) Uygulamayı isteme 

d) Davranış ve iş birliği 

 

 

 

 

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gör657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin 

hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde 

yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak 

verilmiştir? 

a) Pozisyonu, sınıfı, derecesi ve unvanı 

b) Dairesi, derecesi, unvanı ve adedi 

c) Unvanı, sınıfı, derecesi ve kademesi 

d) Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi 

 

 

 

 

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan 

sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kınama 

b) Aylıktan kesme 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

d) Devlet memurluğundan çıkarma 

 

 

 

14. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile 

Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurlara bir 

takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek 

raporların toplamı kaç günü geçemez? 

a) 40                     

b) 30                       

c) 20        

d) 10  

 

 

 

 

 

 

15. 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurlarına tanınan 

“genel haklar” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda 

belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst 

kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 

b) Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli 

şartlar içinde, emeklilik hakları vardır. 

c) Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre 

memurluktan çekilebilirler. 

d) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri 

altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, 

alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı 

hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler. 
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16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama 

süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin 

kendilerine tebliğ edildiği gün işe başlamak 

zorundadırlar. 

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin 

kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde işe başlamak zorundadırlar. 

c) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda 

memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, 

ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal 

ödenir. 

d) Yer deyiminin kapsamı Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir. 

 

 

 

 

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin 

cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektirir fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde 

ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar. 

b) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde 

ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar. 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir 

fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay 

içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde 

ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

d) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin 

işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay 

içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde 

ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

 

18. 

I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir. 

II- Aylıktan kesme ve kademe ilerlenmesinin 

durdurulması cezaları disiplin kurulunca verilir. 

III- Devlet Memurluğundan çıkarma cezası Yüksek 

Disiplin Kurulunca verilir. 

IV- Kurum merkezinde Yüksek Disiplin Kurulu 

oluşturulur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıdaki 

ifadelerden doğru olanlar tam olarak hangi seçenekte 

yer almaktadır? 

a) Yalnız I 

b) II- III 

c) III-IV 

d) II- III ve IV 

 

 

 

 

19. 

I. Mal Bildirimi 

II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları  

III. Kamu hizmetlerine girme hakkı  

IV. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkı  

V. Vergi ödevi  

Yukarıdaki ifadelerden hangileri T.C. Anayasası’na göre 

“siyasi hak ve ödevler” arasında yer alır?  

a) I-II-III  

b) II-III-IV  

c) I-II-IV-V  

d) I-II-III-IV-V 
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20. Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulunun 

programı, kuruluşundan en geç ---------- içinde Başbakan 

veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur. 

Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından ---

------- geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden 

---------- geçtikten sonra oylama yapılır.  

Yukarıdaki metinde boş bırakılan alanlar Bakanlar 

Kurulunun göreve başlama ve güvenoyu ile ilgili yasal 

süreçlerdeki süreleri içermektedir. Bu alanlara yazılması 

gerekenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 

bir sıralama ile verilmektedir?  

a) 15 gün (iki hafta), bir tam gün, bir tam gün  

b) 15 gün (iki hafta), iki tamgün, bir tam gün  

c) 7 gün (bir hafta), iki tam gün, bir tam gün  

d) 5 gün, iki tam gün, bir tam gün  

 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi, kanun hükmündeki 

kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptal 

davası açamaz? 

a) Bakanlar Kurulu 

b) İktidar partisi meclis grubu 

c) Ana muhalefet partisi meclis grubu 

d) Cumhurbaşkanı 

 

 

 

 

 

 

 

22. 2547 sayılı kanunun 54. Maddesine göre; öğrenciler 

hakkında disiplin soruşturmasına, olay öğrenildikten 

sonra ne kadar süre içinde başlanılması ve 

soruşturmanın en geç kaç gün içinde sonuçlandırılması 

gerekmektedir?  

a) 1 ay içinde başlanır ve en geç 30 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

b) Derhal başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

c) Derhal başlanır ve en 1 ay içinde sonuçlandırılır.  

d) 1 ay içinde başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

 

 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi ya da yükseköğretimin 

öğrenciler üzerindeki amaçları arasında sayılmıştır? 

I-Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı, 

II-Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 

değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu 

duyan,  

III-Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutmayan, 

aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,  

IV- Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getiren,  

a) I-III  

b) II-III-IV  

c) I-II-III-IV 

d) I-II-IV 
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24. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, vakıf 

üniversitelerinde ita amiri kimdir? 

a) Rektör 

b) Dekan 

c) Enstitü Müdürü 

d) Mütevelli Heyet Başkanı 

 

 

 

 

25. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, hangisi 

personele uygulanacak disiplin cezalarından biri 

değildir? 

a) Uyarma 

b) Yönetim Görevinden Ayırma 

c) Kınama 

d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma   

 

 

 

 

26. Aşağıda sayılan eylemlerden hangisi Aylıktan Kesme 

Cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır? 

a) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve 

yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak 

b) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer 

klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 

davranmak suretiyle kişilere zarar vermek 

c) Ticaret yapmak 

d) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı 

kaybetmek 

 

 

 

 

27. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre, “yüksek düzeyde 

eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; 

kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim 

kurumu” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 

olarak gösterilmiştir? 

a) Üniversite 

b) Fakülte 

c) Enstitü 

d) Yüksekokul 

 

 

 

 

28. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisinde öğretim üyeleri sınıfında yer alan akademik 

personel tam ve doğru olarak verilmektedir? 

a) Araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar  

b) Öğretim görevlileri, yardımcı doçentler, doçentler ve 

profesörler  

c) Yardımcı doçentler, doçentler ve profesörler 

d) Uzmanlar, Doçentler ve profesörler  

 

 

 

 

29. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisi yükseköğretim kurumlarında okutulması zorunlu 

derslerden biri değildir? 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

a) Türkçe 

c) İş Güvenliği Bölümü- İş Sağlığı ve Güvenliği  

d) Hukukun Temel Kavramları 
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30. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Yükseköğretim 

kurulu yapısına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Yükseköğretim Kurulu, yirmi bir üyeden oluşur.  

b) Bakanlar Kurulu tarafından, rektörlük ve öğretim 

üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere 

öncelik vermek suretiyle yedi üye seçilir. 

c) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan 

profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi, kişiden 

oluşur. 

d) Hâkim ve Savcılar Kurul üyesi olabilmesi için, Bakanlık 

onayı ve kendi muvafakatleri aranır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Cumhurbaşkanının 

Yükseköğretim Kurulu oluşu ve yapısı üzerindeki 

yetkilerinden biri değildir? 

a) Cumhurbaşkanı, rektörlük ve öğretim üyeliğinde 

başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek 

suretiyle seçilen Kurula, yedi seçer. 

b) Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 

süreyle bir Başkan seçer. 

c) Üniversitelerarası Kurulca seçilen üyelerin üyelikleri 

Cumhurbaşkanı onayı ile kesinleşir. 

d) Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde Kurul 

toplantılarına başkanlar yapar.  

 

 

 

32. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi Yükseköğretim Kurulu 

görevlerinden biri değildir? 

a) Üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir 

biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim  

b) Yükseköğretim kurumları arasında iş birliği ve 

koordinasyonu sağlamak 

c) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul 

açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili 

olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek 

önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için 

Başbakanlığa sunmak  

d) Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim 

programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, 

Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak 

tespit etmek  

 

 

 

 

 

33. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Yükseköğretim 

Denetleme Kurulu yapısı ve işleyişine ilişkin aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu yedi kişiden oluşur. 

b) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek 

üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu 

tarafından seçilip önerilecek bir üye seçilir. 

c) Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca 

seçilecek birer üye seçilir. 

d) Yükseköğretim Denetleme Kurul Başkanı, bu kurul 

üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

tarafından atanır. 
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34. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Yardımcı doçentliğe 

atanmaya ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yardımcı doçentlik adayları hakkında fakültelerde ve 

fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı 

enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin 

yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere 

üç profesör veya doçent tespit ederek yazılı mütalaa 

alınır. 

b) Yazılı mütalaa dekan veya ilgili müdür kendi yönetim 

kurullarının görüşünü de aldıktan sonra öneri halinde 

rektöre sunulur. 

c) Atama rektör istemi, Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile 

gerçekleşir.  

d) Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde 

ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar 

atanabilirler. 

 

 

 

 

35. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Öğretim 

görevlilerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi 

yanlıştır? 

a) Öğretim görevlisi, öğretim üyesi bulunmayan dersler 

veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık 

isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları 

için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri 

ile tanınmış kişiler. 

b) Öğretim görevlisi, süreli veya ders saati ücreti ile 

görevlendirilebilirler. 

c) Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok 

üç yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal 

ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi 

bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar 

görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. 

d) Öğretim görevlisi, atanma süresi sonunda görevleri 

kendiliğinden sona erer.  

 

 

36. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Yükseköğretim 

Kurulu Başkan hakkında disiplin değerlendirilmesinde ilk 

soruşturma yapan merci aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? 

a) Milli Eğitim Başkanı başkanlığında toplanan 

Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en 

az üç kişilik bir kurul 

b) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 

Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en 

az beş kişilik bir kurul 

c) Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en 

az üç kişilik bir kurul 

d) Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en 

az beş kişilik bir kurul 

 

 

 

 

37. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen 

dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadır? 

a) 30 gün 

b) 30 iş günü 

c) 60 iş günü 

d) 60 gün 

 

 

38. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek 

dilekçelerden değildir? 

a) Gönderilen makamda hata olanlar 

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili 

olanlar 

c) Dilekçede bulunması zorunlu olan şartlarından birini 
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taşımayanlar 

d) Belli konuyu ihtiva etmeyenler 

39. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre, mal bildirimlerinin yenilenme süresi 

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Sonu (0) ile biten yılların ocak ayı sonuna kadar 

b) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların şubat ayı sonuna 

kadar 

c) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların ocak ayı sonuna kadar 

d) Sonu (5) ile biten yılların mart ayı sonuna kadar 

 

 

 

 

40. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; Kanunun 6. 

Maddesinde belirtilen sürelerde mal bildiriminde 

bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda 

bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren ……gün 

içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 

……aya kadar hapis cezası verilir.  

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

a) 30 gün / 1 ay  

b) 10 gün / 3 ay  

c) 30 gün / 3 ay  

d) 10 gün / 1 ay  

 

 

 

 

41. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre, hediyelerin 

bedellerini hangi merci tespit eder? 

a) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

b) Plan ve Bütçe Komisyonu 

c) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

d) Maliye Bakanlığı 

 

42. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 'müsteşar' ile ilgili 

hazırlık soruşturmasını aşağıdaki mercilerden hangisi 

yapabilir? 

a) İlgili ağır ceza mahkemesi 

b) Danıştay İkinci Dairesi 

c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

d) İlgili Cumhuriyet başsavcısı 

 

 

 

 

43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre, haklarında verilen 

soruşturma izni kararına karşı, aşağıdakilerden 

hangisinin itirazına Danıştay İkinci Dairesi bakar? 

a) Bakanlıkların merkez teşkilâtında görevli olup ortak 

kararla atanan memurların 

b) İlçelerdeki belde belediye başkanlarının 

c) Başbakanlıkta görev yapan ve ortak kararla 

atanmayan memurların 

d) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda 

görevli memurların 

 

 

 

 

44. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci 

soruşturma kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön 

inceleme dahil en fazla kaç gün içinde verir?  

a) 10  

b) 15 
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c) 30  

d) 45 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kamu Kurum 

ve Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık ve kıyafetine 

Dair Yönetmelik hükümleri kapsamanda kalır? 

I-Hâkim  

II-Kamu Kurumunda istihdam edilen işçi  

III-Kamu Kurumu Sözleşmeli Personeli  

a) Yalnız I  

b) I ve II 

c) II ve III 

d) I ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi erkek memurlar için kılık 

kıyafet yönetmeliğine aykırıdır? 

a) Gömlek giymek 

b) Balıkçıl yaka süveter giymek 

c) Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde 

d) Favoriler kulak ortasında olacak şekilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet edilenin 

ilk amirine aittir. 

b) Şikayetler sadece yazı ile en yakın amirden 

başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler 

atlanarak yapılır. 

c) Devlet memurları sadece kurumları ile ilgili resmi 

işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. 

d) Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili 

amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus 

olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün 

içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. 

 

 

 

48. Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre şikayet edilen 

hakkında karar verme yetkisi kime aittir? 

a) Şikâyet edilenin ilk disiplin amirine 

b) Atamaya yetkili amire  

c) Üst Disiplin amirine  

d) Mahal itibari ile en üst disiplin amirine  

 

 

 

49. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanuna göre, Defterdarlıkta görevli bir memurun 

Personel Müdürü hakkında, etik davranış ilkelerine 

aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yaptığı 

başvuruyu aşağıdakilerden hangisi değerlendirir? 

a) Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
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b) İl Disiplin Kurulu 

c) Etik Komisyonu 

d) Yüksek Disiplin Kurulu 

 

50. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet veya 

ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı 

inceleme ve araştırmayı en geç hangi süre içinde 

sonuçlandırmak zorundadır? 

a) 15 iş günü 

b) 1 ay 

c) 3 ay 

d) 6 ay 

 

 

 

 

 

51. Kamu Görevlileri etik kurulu toplam kaç üyeden 

oluşur? 

a) 9 

b) 11 

c) 13 

d) 15 

 

 

 

 

 

52. Manda ve himaye hangi kongrede kesinlikle 

reddedilmiştir? 

a) Sivas                 

b) Balıkesir                        

c) Antep                                           

d) Pozantı       

 

 

 

 

53. Türkiye’nin;  

I.Irak  

II.Yunanistan  

III.Suriye  

devletlerinden hangileriyle sınırı, Lozan Antlaşması’nda 

belirlenmiştir?  

a) Yalnız I                  

b) Yalnız II                  

c) Yalnız III                       

d) I, II ve III  

 

 

 

 

 

54.  

(I) Bilinç akışı yöntemi, öykü ve romanlarda 

karakterlerin, geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce 

ve anılarının aktarımında kullanılan bir tekniktir. (II) Söz 

konusu duygu ve düşüncelerin hiçbir denetim ya da 

sınırlama olmaksızın, olanca doğallığıyla aktarılması, 

anlatıyı zenginleştirir. (III) Bu teknikle yazar, okura kendi 

duygularını anlayabilme olanağı sunar. (IV) Bir başka 

anlatımla okurun, gerçeği farklı boyutlarda görmesini 

sağlar.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi tanımsal 

bir nitelik taşımaktadır?  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) IV.  
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55. Türkiye 1930 yılında hangi devletle nüfus 

mübadelesi yapmıştır? 

a) Fransa      

b) Japonya      

c) Almanya 

d) Yunanistan 

 

 

 

 

 

56.  

I.Başarılı eleştirmen, yazarın anlatım pürüzlerini ele alır, 

anlatımla anlatılanlar arasındaki ilişkiyi kurar, geri 

kalanın yazarın işi olduğunu bilir.  

II.Eleştirmenler, dost oldukları yazarların yapıtlarını 

değerlendirirken nesnellik süzgecini iki kez 

kullanmalıdırlar. 

III.Eleştirmenden, yazarın yaşamı üzerinde durması 

değil, yapıtlarına yeni yorumlar getirmesi beklenir. 

IV.Eleştirmen yorum ve değerlendirmeleriyle yazarları 

yönlendirici olmalıdır.  

V.Eleştirmenin sorumluluğu, yazarın değil, yapıtın 

bilinmeyen yönlerini bulup ortaya koymaktır. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır?  

a) I. ve II.   

b) II. ve III.   

c) III. ve IV.   

d) III. ve V.   

 

 

 

 

 

57. 

(I) Ben, yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum. (II) Bu 

nedenle insanların yaşamını zenginleştirmek, onlara 

ölümsüz bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum. 

(III) Ölümsüz sözüyle anlatmak istediğim, kendi 

ölümsüzlüğüm değil tabii ki, yapıtın ölümsüzlüğü; işte 

sergimi bu düşüncelerle düzenledim. (IV) İnsanların 

sergiyi gezip, gördükleriyle ilgili birtakım 

değerlendirmeler yapması benim için çok hoş bir şey.  

Bir ressamın düşüncelerinin anlatıldığı bu parçadaki 

numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a) I. cümlede, kendi bakış açısını ortaya koyuyor.  

b) II. cümlede, kimsenin ulaşamadığı başarılar peşinde 

koştuğunu belirtiyor.  

c) III. cümlede, kullandığı bir kavramla ilgili açıklama 

yapıyor.  

d) IV. cümlede, başkalarını yapıtları üzerinde 

düşündürmekten mutluluk duyduğunu açıklıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi genel tatil günü değildir? 

a) 30 Ağustos 

b) 29 Ekim 

c) 23 Nisan 

d) 19 Mayıs 
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59. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği’ne göre benzer veya aynı 

düzeydeki unvanların yer aldığı gruplara ………………….. 

denir. 

a) Görevde Yükselme 

b) Görev Unvanı 

c) Görev Grubu 

d) Alt Görev Grubu 

 

 

 

 

60. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği’ne göre hangisi yönetim hizmet 

grubunda yer almaz? 

a) Müdür yardımcısı 

b) Şube müdürü 

c) Şef 

d) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri 

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi idari hizmetler grubunda 

yer alır? 

a) Çözümleyici 

b) Raportör 

c) Uzman 

d) Araştırmacı 

 

 

 

 

62. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği’ne göre görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınav sonucuna ………………….  İş günü 

içinde itiraz edilir. 

a) Beş  

b) Yedi 

c) On 

d) On beş 

 

 

 

 

 

63. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisinin ek ders ücret ödeneği 

yanlıştır? 

a) Profesör - 350 

b) Doçent - 205 

c) Yardımcı Doçent - 200 

d) Öğretim Görevlisi – 160 

 

 

 

64. Aşağıdakilerden hangisi öğretim yardımcıları 

sınıfında değildir? 

a) Araştırma Görevlileri 

b) Uzmanlar 

c) Öğretim Görevlileri 

d) Çeviriciler 
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65. Akademik teşvike ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Her bir takvim yılı için ödenir. 

b) Puanı otuz ve üzerinde olanlara en yüksek devlet 

memurunun net aylık tutarı üzerinden ödeme yapılır. 

c) Profesör kadrosunda yer alanlara yüzde yüzüne kadar 

ödenir. 

d) Ödemeler şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay 

yapılır. 

 

 

 

 

 

66. Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin hangisi 

yanlıştır? 

a) Konfederasyon genel kurulları üye sendikalarınca 

seçilen en çok beş yüz delegeden oluşur. 

b) İlk genel kurul tüzel kişilik kazanıldıktan sonra altı ay 

içinde yapılır. 

c) Olağan genel kurul en geç iki yılda bir yapılır. 

d) Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. 

 

 

 

 

 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri 

sendikalarına üye olabilirler? 

a) Yüksekokulların müdür yardımcıları 

b) Öğretmenler 

c) Mülki idari amirler 

d) Ceza infaz kurumunda çalışan kamu görevlileri 

 

 

68. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “bütçe ilkeleri” 

arasında yer almaz? 

a) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması 

esastır. 

b) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi 

esastır. 

c) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde 

gösterilir. 

d) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında mikro 

ekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlamak esastır. 

 

 

 

 

69. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi muhasebe 

yetkililerinde aranan niteliklerden biri değildir? 

a) En az dört yıllık öğrenim görmek 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az beş 

yıl çalışmış olmak 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak  

d) Son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak 

 

 

 

 

70. Sayıştay genel uygunluk bildirimini kesin hesap 

tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün 

içinde TBMM’ye sunması gerekir? 

a) 120 

b) 75 

c) 50 

d) 30 

 



A KİTAPÇIĞI 
17 

71. Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin görevleri 

arasında yer almaz? 

a) Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapar 

b) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem 

denetimini yapmak 

c) Yasaya aykırı harcamaları Sayıştay’a bildirmek 

d) Denetim sonucunda iyileştirmelere yönelik 

önerilerde bulunmak 

 

 

 

 

 

72. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre Dış denetim aşağıdakilerden hangisi 

tarafından yapılır? 

a) Maliye bakanlığı 

b) Bağımsız denetçiler 

c) Hazine müsteşarlığı 

d) Sayıştay  

 

 

 

 

 

73. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre üzerine ihale 

yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye …………….. denir. 

a) Yüklenici 

b) İstekli 

c) Ortak girişim 

d) Aday 

 

 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na göre uygulanacak ihale usullerinden biri 

değildir? 

a) Açık ihale usulü 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü 

c) Pazarlık usulü 

d) Doğrudan temin 

 

 

 

 

 

75. İhalelere yönelik başvurulara ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Şikâyet başvuruları Kuruma yapılır. 

b) Dilekçede başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı 

delillere yer verilmeli. 

c) Birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye tek dilekçe ile 

başvurulamaz. 

d) İtiraz şikâyet dilekçelerinde başvuru bedeli ve 

teminatın yatırıldığına dair belgenin eklenmesi 

zorunludur.  

 

 

 

 

 

76. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre kesin 

teminat oranı ne kadardır? 

a) Yüzde 5 

b) Yüzde 6 

c) Yüzde 10 

d) Yüzde 12 
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77. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt dışında 

verilecek gündeliklerin miktarı hangisi tarafından 

belirlenir? 

a) Hazine Müsteşarlığı 

b) Bakanlar Kurulu 

c) Maliye Bakanlığı 

d) Merkez Bankası 

 

 

 

 

 

 

78. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre geçici görev 

gündeliğinin yurtiçinde aynı iş için aynı şahsa 

verilebileceği azami süre kaç gündür? 

a) 100 

b) 120 

c) 150 

d) 180 

 

 

 

 

 

 

79. Memurun yurt içinde yer değiştirme masrafı yurt içi 

gündeliğinin kaç katıdır? 

a) 5 

b) 10 

c) 20 

d) 30 

 

 

80. Harcırah alabilmek için müracaat süresi ne kadardır? 

a) 3 ay 

b) 5 ay 

c) 6 ay 

d) 1 yıl 

 

 

 

 

 

 

81. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 

başvuru üzerine istenen belgeye erişim kaç gün içinde 

sağlanmalıdır? 

a) 5 

b) 10 

c) 15 

d) 20 

 

 

 

 

 

 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Kanunu 

kapsamı dışında değildir? 

a) İstihbarata ilişkin belgeler 

b) Devlet sırrın ilişkin belgeler 

c) Haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek belgeler 

d) Gizliliği kaldırılmış belgeler 
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83. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme 

konulmasına ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Başvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve 

kuruluşların bilgi edinme birimleri tarafından kabul 

edilir. 

b) Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki 

herhangi bir birimine ulaşan başvuru dilekçeleri 

veya formlar reddedilmiş sayılır. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan 

anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya 

formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru 

yapılmamış sayılarak işleme konulmaz. 

d) Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, 

en geç iki iş günü içinde kurum veya kuruluşun ilgili 

birimlerine gönderilir. 

 

 

 

 

84. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre bilgi 

veya belgelere erişim usulüne ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik 

posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer 

araçlarla verilebilir 

b) Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, 

başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyası 

verilir. 

c) Erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile 

gerekli görülen diğer hususlar, başvuru sahibine 

erişim süresi içinde bildirilir. 

d) Belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin 

mümkün olmadığı hallerde başvuru sahibinin ilgili 

kurumda yalnız başına belgeye erişimi sağlanır. 

 

 

85. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

KHK aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurulu idari 

teşkilatı içerisinde yer almaz? 

a) Özel Kalem Müdürlüğü 

b) Yapı İşleri Daire Başkanlığı 

d) Hukuk Müşavirliği 

d) Genel Sekreterlik 

 

 

 

 

 

86. Aşağıdakilerden hangisi yüksekokul teşkilatı 

içerisinde yer almaz? 

a) Öğrenci işleri 

b) Bilgi işlem 

c) Mali işler 

d) Kütüphane 

 

 

 

 

 

 

87. Araç gereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri 

yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

a) Destek Hizmetleri (İdari ve Mali İşler) Daire Başkanlığı 

b) Genel Sekreterlik 

c) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

d) Personel Daire Başkanlığı 
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88. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini 

düzenlemek görevi hangi birime aittir? 

a) Personel Daire Başkanlığı 

b) Özel Kalem Müdürlüğü 

c) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği 

d) Genel Sekreterlik 

 

 

 

 

89. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden 

hangisi taşınır kontrol yetkililerinin görev 

sorumluluklarından biridir? 

a) Ambarlardaki çalınmayı harcama yetkilisine bildirmek 

b) Ambar sayım ve stoklarının kontrolünü yapmak 

c) Harcama Biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına 

yardımcı olmak 

d) Taşınır kayıt ve işlemlerine ilişkin düzenlenen belge 

ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara 

uygunluğunu kontrol etmek 

 

 

 

 

90. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınır kayıt 

yetkililerinin görevlerine ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi görevi 

aynı kişide birleşebilir. 

b) Tüketime uygun görülen taşınırları ilgililere teslim 

etmek 

c) Muayene ve kabul işleri hemen yapılamayan 

taşınırları kontrol ederek teslim almak 

d) Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden 

ayrılmamak 

 

 

91. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden 

hangisi taşınır işlemlerinde tutulacak defterlerden biri 

değildir? 

a) Envanter Defteri 

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri 

c) Müze Defteri 

d) Kütüphane Defteri 

 

 

 

 

 

92. Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine 

göre vasiye yapılacak ödemelerde hangi belge aranır?  

a) İdari Karar  

b) Vasi Atandığına Dair Noter Belgesi 

c) Vasi Tayinine İlişkin Mahkeme İlamı  

d) Vasi Tayinine İlişkin Sözleşmenin Aslı  

 

 

 

 

 

 

93. Tedavi açısından merkezi yönetim harcama belgeleri 

yönetmeliğine göre eczanelere yapılacak ödemelerde 

hangi belge ödeme belgesine bağlanmaz?  

a) Fatura  

b) Reçetenin Kişi Bazında Dökümünü Gösteren Liste 

c) Hasta Sevkine İlişkin Belge  

d) En Az Beş Günlük Sağlık Raporu   
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94. Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine 

göre yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde 

hangi evrak ödeme belgesine bağlanır?  

a) Atamalarda Atama Onayı  

b) Görev Dağılım Listesi  

c) Çeşitli Ödemeler Bordrosu   

d) Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin 

Fatura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine 

göre işçi ücretlerine aşağıdaki belgelerden hangisi 

bağlanmaz?  

a) Personel Bildirimi  

b) İşçi Hareketleri Onayı 

c) İşçi Ücret Bordrosu   

d) İşçinin İş Sözleşmesi  

 

 

 

 

 

 

96. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğine göre tutanaklarda imza metni 

neresinde olabilir?  

a) Metnin bitiminde  

b) Sağ üst tarafında 

c) Giriş kısmında  

d) Metnin imza kısmının altında  

 

 

 

 

 

 

97. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğine göre “ilgi”ye ilişkin hangisi 

yanlıştır?  

a) İlgide, “…………. tarihli ve …………… sayılı …….” ibaresi 

kullanılır. 

b) Belgenin bağlantılı olduğu diğer belgeleri gösterir. 

c) Gerçek kişiden gelen belge ilgide gösterilmez.  

d) İlgi tutulan belgeyi gönderen idarenin adı ile belgenin 

tarihi ve sayısı belirtilir.  

 

 

 

 

98. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğine göre gerçek kişilere muhatap 

yazışmalarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?  

a) Saygılarımla 

b) İyi dileklerimle 

c) Bilgilerinize   

d) İyi çalışmalar  
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99. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğine göre muhatabın özel hukuk 

tüzel kişisi olması halinde yazım şekli nasıldır?  

a) Adı büyük harfle yazılır. 

b) Baş harfler büyük yazılır. 

c) Adın baş harfi büyük soyadın tamamı büyük yazılır.   

d) Baş harfler büyük tırnak içinde yazılır.  

 

 

 

 

 

100. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında yönetmeliğine göre belgenin 

hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan sürece ne ad 

verilir?  

a) Belge 

b) Doküman 

c) Elektronik Belge Yönetim Sistemi  

d) Aidiyet Zinciri  

 
 
 
 
 
 

SINAVINIZ BİTMİŞTİR.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. 2017 A.E.Ü. Görevde Yükselme Sınavına Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da AEÜ Personel Kimlik Belgesinin aslı olmadan girilemez. Bu 
şekilde sınava giren adayların sınavları iptal edilecektir.  

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, 
sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmek isteyen veya sınava giren adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
iptal edilecektir.  

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 130 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 5 dakikası içinde adayın 
sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon 
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon 
görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.  

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne 
sebeple olursa olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle 
konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.  

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecek; bu 
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan 
aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu 
raporunda bildirdiği takdirde, A.E.Ü. takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.  

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın 
geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 
uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.  

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşunkalem kullanılacaktır. Tükenmezkalem ve dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına 
işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için derhal Salon Başkanına 
başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı 
türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın 
türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı  verilmesi 
için Salon Başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının türünü, cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçığı Türü” alanına işaretlemeyi 
unutmayınız.  

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu 
salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve A.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Sınav Merkezinde tek tek 
incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve 
işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde durumunuz Salon sınav tutanağında 
belirtilecektir.  

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanınız.  

12. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.  

13. Sınav salonundan ayrılamadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 

14. Sınava başvuran/giren adaylar sınavda uygulanacak kuralları önceden kabul etmiş sayılır. 

 
 
 
 
 



A KİTAPÇIĞI 
25 

 
CEVAPLAR 

 

1- A 51- B 
2- A 52- A 
3- A 53- B 
4- C 54- A 
5- A 55- D 
6- A 56- D 
7- A 57- B 
8- A 58- B 
9- B 59- C 
10- D 60- D 
11- C 61- B 
12- D 62- A 
13- C 63- İPTAL 
14- A 64- C 
15- D 65- B 
16- C 66- C 
17- B 67- B 
18- C 68- D 
19- A 69- B 
20- C 70- B 
21- A 71- C 
22- B 72- D 
23- D 73- A 
24- D 74- D 
25- B 75- A 
26- A 76- B 
27- B 77- B 
28- C 78- D 
29- D 79- C 
30- B 80- C 
31- D 81- C 
32- C 82- D 
33- A 83- B 
34- C 84- D 
35- C 85- B 
36- A 86- B 
37- A 87- A 
38- A 88- D 
39- B 89- D 
40- C 90- A 
41- D 91-A 
42- C 92- C 
43- A 93- D 
44- C 94- A 
45- C 95- D 
46- B 96- A 
47- D 97- C 
48- A 98- D 
49- B 99- A 
50- C 100- A 

 


