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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- ŞEF 

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. Aşağıdaki memur maaş unsurlarından hangisi en 

yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas 

alınarak hesaplanmaz? 

a) Özel hizmet tazminatı  

b) Ölüm yardımı 

c) Doğum yardımı  

d) Ek ödeme 

 

 

 

 

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 Kanunu’na 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda 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 
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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 Devlet Memurları Kanunu’na göre, aylık ve 

ücretlerin ödenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. 

b) Memurlara aybaşında peşin ödenen aylıklar, 

emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde geri alınmaz. 

c) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına 

göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla 

hafta veya ay sonlarında ödenir. 

d) Memurlara aylıkları çalışıldıktan sonra ay sonlarında 

ödenir 

 

 

 

 

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) Kamu Görevinden Çıkarma cezası alma 

 

 

 

 

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 

d) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

11. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

memurun ölümü halinde, hak sahibi olan yakınlarına 

yapılacak ölüm yardımı ödeneği miktarı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge 

dahil) iki katı tutarında 

b) Memurun son aldığı net aylığın iki katı tutarında 

c) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarında 

d) Memurun son aldığı aylık ve ödenekler toplamı 

tutarında 
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12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 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 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

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  
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21. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 

gereklerinden biri değildir?  

a) Hukukun genel ilkelerine bağlılık  

b) Herkesin mali gücüne göre vergilendirilmesi  

c) İdarenin yargısal denetimi  

d) Yargı bağımsızlığı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

24. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, bir 

öğrenci, 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt 

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi 6 yıl olan 

lisans programını azami kaç yıl içinde tamamlamak 

zorundadır? 

a) 6 Yıl 

b) 9 Yıl 

c) 10 Yıl 

d) 12 Yıl 
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25. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 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. 

 

 

 

 

28. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisi Senato üyesi değildir?  

a) Rektör  

b) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri  

c) Dekanlar  

d) Enstitü Müdürleri 

 

 

 

29. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Bölüm 

başkanlarının seçimine ilişkin aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Bölümün aylıklı öğretim üyesi bulunmadığında, 

öğretim görevlileri bölüm başkanı olabilir. 

b) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı 

süreler için öğretim görevlilerinden birini vekil olarak 

bırakır. 

c) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, 

bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de 

bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından 

fakültelerde dekan tarafından seçilir. 

d) Fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi 
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üzerine dekan tarafından seçilir. 

30. 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. 

 

 

 

 

31. 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.  

 

 

 

 

 

32. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Araştırma 

görevlileri en çok kaç yıllığına atanabilir? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. İPTAL 

 

 

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 
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34. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Öğretim 

elemanların siyasi parti üye olma ve seçilme hakkına 

ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, 

siyasi partilere üye olabilirler. 

b) Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarındaki 

görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına 

bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile 

onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev 

alabilirler. 

c) Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve 

öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti 

faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası 

yapamazlar. 

d) Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 

milletvekili seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler 

hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri 

yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile 

ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde 

bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim 

kurumuna açık kadro koşulu bulunması koşuluyla 

dönerler. 

 

 

 

 

35. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Vakıf 

üniversitelerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi 

yanlıştır? 

a) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, 

vakıf yönetim organı dışında en az on kişiden oluşan bir 

mütevelli heyeti bulunur. 

b) Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı 

tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler 

yeniden seçilebilir.  

c) Mütevelli heyet, vakıf yükseköğretim kurumunun 

tüzelkişiliğini temsil eder.  

d) Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri 

Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak 

mütevelli heyet tarafından atanır. 

 

 

36. 2547 sayılı kanunun 58. Maddesine göre; 

yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi 

nasıl kurulabilir? 

a) Üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Rektörün 

onayı ile 

b) Üniversite yönetim kurulunun önerisi ve 

yükseköğretim kurulunun onayı ile 

c) Üniversite Senatosunun önerisi ve yükseköğretim 

kurulunun onayı ile 

d) Üniversite Senatosunun önerisi ve Rektörün onayı ile 

 

 

 

 

37. 2547 sayılı kanunu 53. Maddesine göre; Fakülte, 

Enstitü ve Yüksekokul sekreterleri hakkında son 

soruşturmanın açılıp açılmamasına kim karar verir? 

a) Rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul 

b) Üniversite yönetim kurulu üyelerinden seçilecek üç 

kişilik kurul 

c) Üniversite senatosunca seçilecek üç kişilik kurul 

d) Rektör tarafından belirlenecek üç kişilik kurul 

 

 

 

 

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 

taşımayanlar 

d) Belli konuyu ihtiva etmeyenler 
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39. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede 

bulunması gereken zorunlu şartlardan biri değildir? 

a) Adı- Soyadı 

b) Tarih 

c) İkamet Adresi 

d) İmzası 

 

 

 

 

 

 

 

40. 

I-Hisse senedi ve tahviller 

II-Hak ve alacaklar  

III-Borçları ve Gelirleri  

IV-Harman Makinası  

Yukarda belirtilenlerden hangisi veya hangileri mal 

bildirimin konusu oluşturur? 

a) I, II ve III  

b) II ve III 

c) I ve IV  

d) I, II, III ve IV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya 

tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri 

……….... aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye 

veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren 

………… ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek 

zorundadırlar. 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

a) 5-1 ay  

b) 10-3 ay  

c) 10-1 ay   

d) 5-3 ay 

 

 

 

 

 

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, ön inceleme ile 

görevlendirilenler, bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hususlarda aşağıdaki kanunlardan hangisine göre işlem 

yapabilirler? 

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

b) Devlet Memurları Kanunu 

c) Türk Ceza Kanunu 

d) İdari Yargılama Usulü Kanun 

44. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerinin 
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Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden 

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri/Yargıtay’ın ilgili 

ceza dairesi 

b) Müsteşarlar/Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi 

c) Valiler/ İlin Ağır Ceza Mahkemesi 

d) Kaymakam/İlin Ağır Ceza Mahkemesi 

 

 

 

 

 

45. İllerde görev yapan personelin yazlık kışlık kıyafet 

uygulamasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? 

a) Vali  

b) Valinin görevlendireceği Vali yardımcısı başkanlığında 

oluşturulan komisyon  

c) İç İşleri Bakanlığı 

d) Kurum Müdürleri  

 

 

 

 

46. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçiler için 

imzalanan Toplu İş Sözleşmelerine, Kamu Kurum ve 

kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik’e aykırı hüküm konulması halinde bu 

hükmün geçerliliği hususunda aşağıdakilerden hangisini 

söylenebilir? 

a) Toplu İş Sözleşmesi özel yasaya dayandığından aykırı 

hüküm konabilir. 

b) Toplu İş Sözleşmesine tabi işçiler hakkında bu 

Yönetmelik hükümleri uygulanamaz. 

c) Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı 

hükümler konulamaz. 

d) Toplu İş Sözleşmesi ile iş yerindeki kılık kıyafet 

düzenlenemez. 

 

47. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamı dışındadır? 

a) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışanlar 

b) Kefalet sandıklarında çalışanlar  

c) Yükseköğretim Kanununa tabi çalışanlar  

d)  İl Özel İdareleri Çalışanları  

 

 

 

 

48. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 

tutulmuştur? 

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

b) Adli ve İdari Yargı mensupları 

c) Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel  

d) Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları 

 

 

 

 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden bir 

tanesidir? 

a) Kilikyalılar Cemiyeti      

b) Karakol Cemiyeti    

c) Kars İslam Şurası 

d) İngiliz Muhipler Cemiyeti 
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50. İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, 

aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına 

sonuçlanmasına sebep olmuştur? 

a) Batum                       

b) Hatay                      

c) Boğazlar                                 

d) Musul 

 

 

 

 

 

51. Heyet-i Temsiliye hangi kongrede kurulmuştur? 

a) Balıkesir                 

b) Pozantı                    

c) Erzurum                  

d) Maraş 

 

 

 

 

 

52. 

(I) Sanatçı, eserini oluştururken gerçeklerden hareket 

eder. (II) Çünkü duygu ve düşüncelerinin hepsini, 

yaşadığı dünyadan edinmiştir. (III) Aslında sanatçı daha 

çok yaşamı güzelleştirmek, değiştirmek isteyenler 

arasından çıkar. (IV) Ne var ki sanatçı, gördüklerini 

olduğu gibi anlatmaz; seçer, büyütür, değiştirir, istese 

de istemese de kendi kişiliğini katar onlara.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 

düşüncenin akışını bozmaktadır? 

a) I.   

b) II.   

c) III.   

d) IV.   

 

53. 

(I) Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan 

mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin veya bir 

fen bilimi olduğu düşünülür. (II) Oysa aynı zamanda bir 

sanat dalıdır ve bu yönüyle felsefeyle de doğrudan 

ilgilidir. (III) Nitekim mimarlık, ait olduğu toplumun 

estetik ve etik anlayışını, dünya görüşünü en belirgin 

biçimde yansıtan eserlerin ortaya konulmasını sağlar. 

(IV) Bunun gerçekleştirilebilmesi için mimarların, 

toplumun kültürel mantığını iyice özümsemiş olmaları 

gerekir.  

Mimarlığı konu alan bu parçadaki numaralanmış 

cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

a) I. cümlede, yanlış bir algının söz konusu olduğu 

sezdirilmiştir. 

b) II. cümlede, önceki cümleyle ilgili açıklama 

yapılmıştır.  

c) III. cümlede, niteliği karşılaştırma yoluyla anlatılmıştır.  

d) IV. cümlede, öteki mesleklerden ayrılan yönü 

üzerinde durulmuştur.  
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54. Montaigne, “Büyük şiir; düşüncelerimizi tatmin 

etmez, allak bullak eder.” der. Melih Cevdet Anday ise, 

“Şiir akıl dışıdır.” diyor. Yetişkin şiiri için öne sürülen bu 

görüşler çocuk şiiri için de geçerlidir. Çocuk şiiri, söz 

sanatlarının, edebiyatın uçurtmasına tutunmazsa ona 

“iyi şiir” diyemeyiz. Peki çocuk şiiri yazmanın bir kuralı 

var mıdır? Montaigne’in dediği gibi şiir ve kural yan 

yana getirilemeyecek iki sözcük. Özellikle çocuk şiiri söz 

konusuysa düş dünyamızı sonsuzluğa açmaktan başka 

yapacak bir şey yok. Çocuklar için sonsuzluğun içinde 

salınan dizeler yazmak “çocuk işi” değil, tam tersi “zor 

iş”. Bunun için titizlikle işlenmiş bir biçim, yetkin bir dil 

yeterli midir? Hayır! Bugüne değin yazılanlar 

okunmadan üretilen bir dize, köksüz olup da büyümeye 

çabalamak gibi bir şeydir. 

Bu parçaya göre iyi şiirin nitelikleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? 

a) Okuyanı sarsan      

b) Kalıplara sığdırılamayan   

c) Düş gücünü zorlayan      

d) Zaman içinde belli bir düzeye erişen       

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı 

davrandığına ilişkin başvuruları inceleme yetkisi 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına  

b) Yetkili Disiplin Kurulları ile Kamu Etik Kuruluna 

c) Kurum Müdürlüklerine  

d) Yargı Organlarına  

 

 

 

56. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine İlişkin 

Yönetmelik'e göre, 'Kamu görevlilerinin görevlerini 

tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya 

da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, 

arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da 

kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili 

mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi 

çıkarlara sahip olmaları hali' ne olarak tanımlanmıştır. 

a) Menfaat sağlama 

b) Çıkar çatışması 

c) Rüşvet 

d) Haksız edim 

 

 

 

57. Etik Davranış İlkelerine göre, 'Kamu kurum ve 

kuruluşlarının ....., kamu hizmetlerini belirlenen 

standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, 

hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli ..... 

vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.' 

cümlesindeki boşluklara hangi ifadeler gelmelidir? 

a) yöneticileri ve diğer personeli/açıklayıcı bilgileri 

b) yöneticileri/açıklayıcı bilgileri 

c) personeli/bilgileri 

d) personeli/morali 

 

 

 

58. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği’ne göre en az ortaöğretim 

düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz 

edilen unvanlara ilişkin atamalara …………. denir. 

a) Üst Görev 

b) Unvan Değişikliği 

c) Sözlü Sınav 

d) Görev Unvanı 
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59. Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi 

gruplardan biri değildir? 

a) Sağlık Hizmetleri 

b) Yönetim Hizmetleri 

c) Bilgi İşlem Hizmetleri 

d) Teknik Hizmetler 

 

 

 

 

 

60. Aşağıdakilerden hangisi idari hizmetler grubunda 

yer alır? 

a) Şef 

b) Fon Saymanı 

c) Uzman 

d) Çözümleyici 

 

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne 

göre unvan değişikliğine tabi kadrolardan biri değildir? 

a) Doktor 

b) Kimyager 

c) Odyometrist 

d) Psikolog 

 

 

 

 

 

 

62. Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne 

göre görev grupları arasındaki geçişlere ilişkin hangisi 

yanlıştır? 

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili 

personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği 

özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere 

atanabilirler. 

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar 

arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan 

değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. 

c) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az iki yıllık 

yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel 

hükümlere göre sınavsız atama yapılır. 

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora 

öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına 

katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere 

atanabilirler. 

 

 

 

 

 

63. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi öğretim elemanlarının bir üst 

dereceye yükseltilebilmesi için gerekli şartlardan biri 

değildir? 

a) Üst derecede boş kadronun bulunması 

b) Derece içinde en az üç yıl bulunmak 

c) Derecenin üçüncü kademe aylığını en az iki yıl almış 

olmak 

d) Bu süre içinde olumlu sicil almış olmak 
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64. Kademe ilerlemesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışması gerekir. 

b) Olumlu sicil almak gerekir. 

c) Aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin 

bulunması gerekir. 

d) Kademe ilerlemesi ilgililer hak kazandıkları tarihten 

bir ay sonra yapılır. 

 

 

 

 

 

65. Ek ders ücretine ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle örgün 

eğitim dikkate alınır. 

b) Mecburi ders yükü dışında en çok 15 saate kadar 

ödeme yapılır. 

c) İkinci Öğretimde en çok on saate kadar ek ders ücreti 

ödenir. 

d) Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün 

tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin 

hesabında dikkate alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-

ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim 

yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı 

sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların 

bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta 

oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen 

aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş 

katına kadar …………………………. ödenebilir. 

a) Geliştirme Ödeneği 

b) İdari Görev Ödeneği 

c) Üniversite Ödeneği 

d) Makam Ödeneği 

 

 

 

 

67. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kamu 

görevlileri sendikalarına üye olabilirler? 

a) Silahlı kuvvetler mensupları 

b) Hâkimler ve savcılar 

c) Yüksekokul müdür yardımcıları 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik 

görevlileri 

 

 

 

 

68. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu’na göre sendika faaliyetlerine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Ticaretle uğraşamazlar 

b) Üyelerinden bağış ve yardım alamazlar. 

c) Siyasi partilerin kuruluşunda yer alamazlar. 

d) Kamu makamlarından maddi yardım alamazlar. 
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69. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre hangisi mali saydamlığın 

gerekliliklerinden biri değildir? 

a) Kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı aşmamak üzere kamuoyuna 

açıklanması 

b) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemine 

göre oluşturulması 

c) Kalkınma planlarının kamuoyuna açık ve ulaşılabilir 

olması 

d) Mali saydamlıktan Maliye Bakanlığının sorumlu 

olması 

 

 

 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi “Bütçe İlkeleri” arasında yer 

almaz? 

a) Bütçeler ait oldukları yılın başında Bakanlar 

Kurulunca kabul edilmedikçe uygulanamaz. 

b) Tüm gelir ve giderler gayrisafi olarak bütçelerde 

gösterilir. 

c) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi 

esastır. 

d) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması 

esastır. 

 

 

 

 

71. Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı 

ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda 

öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin 

tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu 

giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle 

……………….. yapılabilir.  

a) Örtülü Ödenek 

b) Ön Ödeme 

c) Ek Ödeme 

d) Şartlı Ödeme 

72. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre Bağış ve yardımlara ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar 

gelir olarak kaydedilir. 

b) Kamu idarelerine yapılan bağış ve yardımlar geri 

istenemez. 

c) Nakdi olmayan bağış ve yardımlar ilgili mevzuata tabi 

tutularak kayıtlara alınır. 

d) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kamu 

hizmetinin karşılığı olarak bağış veya yardım 

toplanamaz. 

 

 

 

 

73. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, kesin hesap 

kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç 

gün içinde TBMM’ye sunar? 

a) 30 

b) 50 

c) 75 

d) 120 

 

 

 

 

74. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre hangisi iç kontrolün amacı değildir? 

a) Kamu idarelerinin kanunlara uygun faaliyet 

göstermesi  

b) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve 

yolsuzluğun önlenmesi 

c) Güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi 

d) Artan gelirlerin bir sonraki bütçeye aktarılması 
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75. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal alımı 

ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya 

bunların oluşturdukları ortak girişimlere ………………….  

denir. 

a) Yapım müteahhidi 

b) Danışman 

c) Aday 

d) Tedarikçi 

 

 

 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi ihalede yer alan temel 

ilkelerden biri değildir? 

a) Eşik değerlerinin altında kalmak amacıyla mal veya 

hizmet alımları ile yapılan işleri kısımlara bölünebilir. 

b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 

c) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı 

sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri kısımlara 

bölünemez. 

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu gerekli 

olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu 

belgesinin alınmış olması gerekir.  

 

 

 

 

77. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdaki 

durumların hangisinde istekliler ihale dışında 

bırakılamaz? 

a) Türkiye’nin mevzuat hükümlerince kesinleşmiş vergi 

borcu olanlar 

b) İhale tarihinden önceki 10 yıl içinde mesleki 

faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler 

c) Türkiye’nin mevzuat hükümlerince kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olanlar 

d) Kanunda belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya 

yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler 

 

78. İdari şartnamede ihale konusuna ilişkin aşağıda yer 

alan hususlardan hangisinin belirtilmesi zorunlu 

değildir? 

a) İsteklilere talimatlar 

b) Teklif ve sözleşme türü 

c) Uyuşmazlıklarda görevli mahkeme 

d) Geçici ve kesin teminat oranları 

 

 

 

 

 

79. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre geçici görev 

gündeliğinin yurtdışında verilebileceği azami süre kaç 

gündür? 

a) 180 

b) 120 

c) 150 

d) 100 

 

 

 

 

 

 

80. Hizmetlinin yurtiçinde yer değiştirme masrafı 

müstahak aile fertleri için gündeliğin kaç katıdır? 

a) 30 

b) 20 

c) 10 

d) 5 
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81. İPTAL 

6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi harcırah unsurlarından biri değildir? 

a) Aile masrafı 

b) Sağlık masrafı 

c) Yevmiye (Gündelik) 

d) Aile Masrafı 

 

 

 

82. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi yurt içinde görev yapmaktayken yurt içinde 

sürekli bir göreve naklen atanan memurlara yeni görev 

yerlerine kadar aşağıdakilerden hangisini verilmez? 

a) Yol masrafı 

b) Yevmiye 

c) Yer değiştirme 

d) Yemek masrafı 

 

 

 

 

 

83. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 

başvuru üzerine istenen belge içeriğinin birden fazla 

kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında belgeye 

erişim …………… gün içinde sağlanır. 

a) 10 

b) 15 

c) 20 

d) 30 

 

 

84. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi 

edinme istemi reddedilen başvuru sahibi 

aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir? 

a) Bakanlar Kurulu 

b) İç işler Bakanlığı 

c) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

d) Telekomünikasyon Üst Kurulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. 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. 
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86. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

başvuruların cevaplandırılmasına ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Başvurunun cevaplandığı tarih, kurum veya kuruluşun 

cevap yazısı üzerindeki tarihtir 

b) Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın 

gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek başvuru yolları ve 

süreleri belirtilir. 

c) Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları 

nedeniyle, Kanunda belirtilen süreler içinde başvurunun 

cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap 

verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

d) Soyut ve genel nitelikteki başvurular da işleme 

konulur. 

  

 

 

 

 

 

 

87. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

KHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim 

kurulu idari teşkilatı içerisinde yer almaz? 

a) Genel Sekreterlik 

b) Bilgi İşlem Merkezi 

c) Personel Daire Başkanlığı 

d) Hukuk Müşavirliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurulu’nun 

çalışmasından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanına 

karşı sorumludur? 

a) Özel Kalem Müdürü 

b) Genel Sekreter 

c) Araştırma, Planlama, Koordinasyon Daire Başkanı 

d) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

89. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

KHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi Fakülte teşkilatı 

içerisinde yer almaz? 

a) Fakülte sekreteri 

b) Öğrenci işleri 

c) Kütüphane 

d) Bilgi işlem 

 

 

 

 

 

90. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

KHK’ya göre Yükseköğretim kurumlarında yatırım 

programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli 

belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek 

aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

a) Genel Sekreterlik 

b) Komptorlörlük (İdari ve Mali İşler) Daire Başkanlığı  

c) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
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91. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre harcama biriminin 

en üst yöneticisine ……………  denir. 

a) Harcama Birimi 

b) Harcama Yetkilisi 

c) Mali Hizmetler Birimi 

d) Taşınır Yetkilisi 

 

 

 

 

 

92. 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 

 

 

 

93.  

I-Taşınırları görevden ayrılması halinde teslim etmek 

zorundadır. 

II-Taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usulüne uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye yetkilidir. 

III-Kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli 

işlemleri yapmaya yetkilidir. 

Yukarıda görev ve yetkisi belirtilen kişi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Taşınır yetkilisi 

b) Üst Yönetici 

c) Taşınır Kontrol Yetkilisi  

d) Harcama Yetkilisi 

94. Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine 

göre makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım 

giderlerinin ödenmesinde hangisi ödeme belgesine 

bağlanmaz?  

a) Fatura  

b) Taahhüt Dosyası 

c) Hizmet İşleri Hak Ediş Raporu  

d) Yetkili Komisyonun Kabul Onayı  

 

 

 

 

 

 

95. 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  

 

 

 

 

 

 

96. 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  
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97. Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine 

göre işçilerin otuz iş gününü aşmayan sürelerde ve vize 

almaksızın çalıştırılarak ücretlerinin ödenmesinde 

hangisi ödeme belgesine bağlanır?  

a) Harcama Talimatı  

b) Çeşitli Ödemeler Bordrosu 

c) Aylık Sigorta Prim Bildirgesi   

d) Sağlık Kurulu Raporu  

 

 

98. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, idarelerin faaliyetlerini 

yerine getirirken oluşturdukları her türlü 

dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili 

olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üst 

veri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin 

ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve 

aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda 

sağlayan sisteme ……………………. denir. 

a) KAYSİS  

b) EBYS 

c) DETSİS  

d) UYAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre yazı tipi ve harf 

büyüklüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Mutlaka “Times New Roman” kullanılmalı  

b) “Arial” yazı tipi de kullanılabilir 

c) Times New Roman için 12 punto kullanılmalı  

d) Gerekli hallerde metinde harf büyüklüğü dokuz 

puntoya düşürülebilir.  

 

 

100. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğine göre başlık yazısının yazımı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yer 

almaktadır? 

a) Birim Adı-İdare Adı-T.C.  

b) İdarenin Adı-T.C.-Birim Adı 

c) T.C.-İdarenin Adı-Birimin Adı  

d) İdare Adı-Birimin Adı-T.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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CEVAPLAR 

 

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

 


