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Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve 

ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır: 

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak, 

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. 

iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları bulundurmak, 

Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına 

imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak, 

Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 

Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, 

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde 

teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak. 

Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan adaylar 

hakkında Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, sınavları geçersiz sayılır 

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir adayın yerine sınava girmek ya da 

kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren adaylar 

hakkında Sınav İptal Tutanağı tutularak sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili disiplin 

hükümleri uygulanır. 

BAŞARILAR DİLERİZ. 
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1.  

I. Yükseköğretim Kurulu 

II. Üniversitelerarası Kurul 

III. Yükseköğretim Denetleme Kurulu 

IV. Yüksek Disiplin Kurulu 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 2547 sayılı 

Kanuna göre, Yükseköğretim Üst Kuruluşları 

arasında yer alır. 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) I, II ve III 

E) I, II ve IV 

 

 

2. 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim 

kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla 

çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek 

dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - 

öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü  

yükseköğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir. 

 

A) Üniversite 

B) Fakülte 

C) Yüksekokul 

D) Meslek Yüksekokulu 

E) Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulu ile 

ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır. 

 

A) Yükseköğretim Kurulu Organları; Genel Kurul, 

Başkan, Yürütme Kurulundan ibarettir. 

B) Kurul üyeleri aralarından bir Başkan seçer. 

C) Yürütme Kurulu, Başkan dahil dokuz kişiden oluşur. 

D) Başkan, Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme 

Kurulu'na başkanlık eder. 

E) Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. 

 

 

 

 

 

 

4. 2547 sayılı Kanuna göre, Rektör ile ilgili verilen 

bilgilerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 

A) Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır. 

B) Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak 

atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş 

haddi aranmaz. 

C) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek 

üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en 

çok üç kişiyi dört yıl süresiyle rektör yardımcısı olarak 

seçer. 

D) Rektör yardımcıları Rektörün teklifi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca atanır. 

E) Rektör görevi başından bir aydan fazla 

uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. 
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5. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi 

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri arasında yer 

alır. 

A) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak. 

B) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve 

yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş 

bildirmek. 

C) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve 

takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

D) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar 

vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini 

karara bağlamak. 

E) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının 

kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara 

bağlamak. 

 

 

 

 

 

 

6. 2547 sayılı Kanuna göre, Öğretim elemanlarının 

kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında 

kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel 

toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer 

toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme 

gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin 

gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar izin 

vermeye yetkili mercii hangisidir. 

A) Anabilim Dalı Başkanı 

B) Bölüm Başkanı 

C) Dekan veya Enstitü/Yüksekokul Müdürleri  

D) İlgili birimin bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısı 

E) Rektör 

 

 

 

 

7. 2547 sayılı Kanuna göre, Dekanlar kaç yıl süre ile 

atanırlar. 

A) 5 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

E) Rektörün görev süresi ile sınırlı olmak üzere 

atanırlar. 

 

 

8. 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca 

aşağıdakilerden hangisinin ders verme yükümlülüğü 

yoktur. 

 

A) Dekan Yardımcısı 

B) Yüksekokul Müdür Yardımcısı 

C) Bölüm Başkanı 

D) Enstitü Müdürü 

E) Başhekim 

 

9. 2547 sayılı Kanuna göre, öğrenciler, bir 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 iki yıl olan ön lisans programlarını azami 

..….. yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A) 2 

B) 3  

C) 4  

D) 5 

E) 6  
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10. 2547 sayılı Kanuna göre, rektörlüğe bağlı 

birimlerdeki memurlar için disiplin kurulu kimlerden 

teşekkül eder. 

 

A) Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri, 

Personel,  Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanından oluşur. 

B) Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile 

Personel Dairesi Başkanından oluşur. 

C) Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter ve 

Hukuk Müşavirinden oluşur. 

D) Rektör Yardımcısı başkanlığında üniversite yönetim 

kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör 

unvanlı dört öğretim üyesinden oluşur. 

E) Rektör başkanlığında Rektör Yardımcıları ve Genel 

Sekreterden oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun uyarınca 

devlet memurlarının genel haklarından biri değildir. 

 

A) Basına bilgi veya demeç verme hakkı 

B) Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı 

C) Sendika kurma hakkı 

D) Uygulamayı isteme hakkı 

E) Çekilme hakkı 

 

 

 

 

 

12. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için 

lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, 

sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme 

imkanını sağlamaktır. 

 

Yukarıda yer verilen tanım 657 sayılı Kanunun 

temel ilkelerinden hangisini ifade etmektedir. 

 

A) Sınıflandırma 

B) Liyakat 

C) Kariyer 

D) Kademe İlerlemesi 

E) Derece Yükselmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna tabi 

kurumlarda çalıştırılan memurların hizmet 

sınıflarındandır. 

 

A) Öğretim Üyeleri Sınıfı 

B) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıfı 

C) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 

D) Adliye Hizmetleri Sınıfı 

E) Hakimlik ve Savcılık Hizmetleri Sınıfı 
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14. Bingöl Üniversitesi Memur kadrosuna atanacak 

olan Ahmet lise dengi mesleki teknik öğrenim 

mezunudur.  

Yukarıdaki bilgilere göre 657 sayılı Kanun uyarınca 

Ahmet’in memuriyete giriş derece ve kademesi 

aşağıdakilerden hangi olmalıdır. 

 

A) 14. derecenin 2. kademesi 

B) 13. derecenin 3. kademesi 

C) 12. derecenin 2. kademesi 

D) 11. derecenin 1. kademesi 

E) 10. derecenin 2. kademesi 

 

 

 

 

 

 

 

15. 657 sayılı Kanuna göre, “Devlet memuru bağlı 

olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.” Hükmüne 

istinaden görevden çekilme talebinde bulunan ve 

çekilme isteği uygun görülen devlet memurları ne kadar 

süre geçmeden tekrar devlet memurluğuna alınamazlar.   

 

A) 6 ay 

B) 1 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

 

 

 

 

16. 657 sayılı Kanuna göre, İlk defa veya yeniden 

veyahut yer değiştirme suretiyle başka yerdeki 

görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine 

tebliğ tarihinden itibaren ….….. içerisinde o yere 

hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde 

işe başlamak zorundadır. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A) 3 ay 

B) 2 ay 

C) 1 ay 

D) 15 gün 

E) 7 gün 

 

 

 

 

17. 657 sayılı Kanuna göre, hizmet süresi 10 yıl 7 ay 

olan memurun kullanabileceği yıllık izin süresi kaç 

gündür.  

 

A) 20 gün 

B) 20 iş günü 

C) 25 gün 

D) 30 gün 

E) 30 iş günü 
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18. 657 sayılı Kanuna göre, mazeret izinleri ile ilgili 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz 

haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. 

B) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın 

memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla 

analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni 

verilmeksizin birinci doğumda iki ay süreyle günlük 

çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir 

C) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni 

kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine 

memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin 

verilir. 

D) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum 

öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum 

sonrası analık izni süresine ilave edilir. 

E) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum 

sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 

altı ayda günde iki saat, ikinci altı ayda günde bir saat 

süt izni verilir. 

 

 

 

 

19. 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve 

halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, 

kınama ve aylıktan kesme cezalarında …… içinde 

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin 

cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A)  1 ay 

B)  2 ay 

C)  3 ay 

D) 6 ay 

E)  1 yıl 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunun 125. 

maddesi uyarınca kınama cezasını gerektiren fiil ve 

haller arasında yer almaktadır. 

  

A) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak 

B) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık 

göstermek veya ilgisiz kalmak 

C) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan 

çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini 

belirlenen sürede kurumuna bildirmemek 

D) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek 

E) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 2914 sayılı Kanuna göre, 1 derece kadroda 1. 

derecenin 4. kademesinde bulunan öğretim görevlisinin 

ek göstergesi aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir.   

A) 2300 

B) 2700  

C) 3600 

D) 4800 

E) 5300 
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22.  

I. Profesörler 1. Derecenin 1. Kademesi 

II. Doçentler 2. Derecenin 1. Kademesi 

III. Doktor Öğretim Üyeleri 3. Derecenin 1. Kademesi 

 

2914 sayılı Kanuna göre, yukarıda yer verilen 

öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç 

derecelerinden hangisi/hangileri yanlış verilmiştir. 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

23. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, bu kanunda 

yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile 

yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi 

üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin 

onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile 

tamamlanan işlemleri ifade eden terim aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A) Sözleşme 

B) Teklif 

C) Doğrudan Temin 

D) Belli istekliler arasında ihale usulü 

E) İhale 

 

 

 

 

24. Kamu İhale Kurumunun ilişkili olduğu bakanlık 

aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Ticaret Bakanlığı 

B) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

C) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

D) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

 

 

 

25. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale 

komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır. 

 

A) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale 

konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare 

personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî 

işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en 

az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, 

yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir 

B) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte 

personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki 

idarelerden komisyona üye alınabilir 

C) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla 

ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti 

izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir 

D) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon 

kararları oybirliği ile alınır 

E) Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini 

komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır 

 

 

 

 

 

 

 



BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 

MEMUR KADROSU SINAV SORULARI                                                                                                                                  GYUS-2022 

Sayfa 7 

 

26. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıda 

belirtilen hallerden hangisinde ihtiyaçların ilân 

yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini 

usulüne başvurulamaz.  

A) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 

karşılanabileceğinin tespit edilmesi 

B) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili 

özel bir hakka sahip olması 

C) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya 

kiralanması 

D) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma 

zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik 

olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, 

aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, 

protez gibi uygulama esnasında hastaya göre 

belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, 

test ve tetkik sarf malzemeleri alımları 

E) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale 

usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması 

 

 

 

27. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, 

Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya 

belgeye erişimi kaç gün içinde sağlarlar. 

 

A) 7 iş günü 

B) 10 iş günü 

C) 15 iş günü 

D) 21 iş günü 

E) 30 iş günü 

 

 

 

 

 

 

 

28. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamında yapılan başvuru ile ilgili olarak bir başka 

kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi 

veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu 

ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 

kaç gün içinde sağlanır. 

 

A) 7 iş günü 

B) 10 iş günü 

C) 15 iş günü 

D) 21 iş günü 

E) 30 iş günü 

 

 

 

 

 

 

 

29. Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı 

ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı 

bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek 

harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, 3628 sayılı 

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun uygulanmasında 

……………………sayılır. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

A) Rüşvet 

B) İrtikâp 

C) Basit ve nitelikli zimmet 

D) Haksız mal edinme 

E) Edimin ifasına fesat karıştırma 
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30. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal 

varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ……. 

içinde; Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini 

izleyen …………………. içinde mal bildiriminde 

bulunulması zorunludur. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırası ile 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A) Bir ay – bir ay 

B) İki ay– iki ay 

C) İki ay – bir ay 

D) Bir ay – 15 gün  

E) 15 gün – bir ay  

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 6245 sayılı Harcırah Kanunun 5. maddesine göre 

aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında 

yer almaz. 

A) Yevmiye 

B) Konaklama masrafı 

C) Yol masrafı 

D) Aile masrafı 

E) Yer değiştirme masrafı 

 

 

 

 

 

32. 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, Yurtiçinde bir 

yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı 

şahsa geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami 

süreler ne kadardır. 

 

A) 90 günden fazla verilemez. 90 günün tamamı ödenir. 

B) İlk 90 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında 

ödenir. 

C) 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, 

takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 

D) İlk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında 

ödenir. 

E) Süre sınırı aranmaksızın görevlendirme süresinin 

tamamı ödenir.  

 

 

33. 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesi uyarınca 

öğretim elemanı kadroları kaç sayılı cetvelde 

düzenlenmiştir. 

A) I Sayılı Cetvel 

B) II Sayılı Cetvel 

C) III Sayılı Cetvel 

D) IV Sayılı Cetvel 

E) V Sayılı Cetvel 

 

34. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden 

hangisi Üniversite İdari Teşkilatında yer almaz. 

A) Özel Kalem Müdürlüğü 

B) Genel Sekreterlik 

C) Personel Daire Başkanlığı 

D) Hukuk Müşavirliği 

E) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 
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35. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangi Rektörün görev, yetki ve 

sorumlulukları arasında yer almaz. 

A) Üniversite kurullarına başkanlık etmek; 

yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını 

uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini 

inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı 

kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak 

B) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve 

kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite 

yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini 

aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna 

sunmak 

C) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan 

kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve 

diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya 

bunlara yeni görevler vermek 

D) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve 

yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

inceleyerek karara bağlamak 

E) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli 

üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek 

 

 

36. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine 

göre, aşağıdakilerden hangi fakülte yönetim 

kurullarının görevlerinden değildir. 

A) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların 

uygulanmasında dekana yardım etmek 

B) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile 

akademik takvimin uygulanmasını sağlamak 

C) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını 

hazırlamak 

D) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları 

ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında 

karar vermek 

E) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, 

plan, program ve eğitim-öğretim takvimini 

kararlaştırmak 

 

 

37. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Borçlanma suretiyle elde edilen 

imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve 

taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar 

ile her türlü değerleri ifade eden terim aşağıdakilerden 

hangisidir. 

A) Kamu kaynakları 

B) Kamu malî yönetimi 

C) Malî kontrol 

D) Stratejik plan 

E) Kamu maliyesi 

 

 

 

 

 

38. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, ……………….., harcama talimatı 

üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, 

teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, 

belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 

hazırlanması görevlerini yürütürler. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir 

 

A) İhale Komisyonu 

B) Gerçekleştirme Görevlisi 

C) Harcama Yetkilisi 

D) Muhasebe Yetkilisi 

E) Taşınır Kayıt Yetkilisi 
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39. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Bingöl Üniversitesi ilgili kanunun kaç 

sayılı cetvelinde yer alır. 

A) I Sayılı Cetvel 

B) II Sayılı Cetvel 

C) III Sayılı Cetvel 

D) IV Sayılı Cetvel 

E) V Sayılı Cetvel 

 

 

 

 

 

 

40. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Kamu zararının meydana geldiği ve bu 

Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini 

gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından 

başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla ……………. kadar 

tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para 

cezaları zamanaşımına uğrar. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir 

 

 

A) İkinci yılın sonuna 

B) Üçüncü yılın sonuna 

C) Beşinci yılın sonuna 

D) Onuncu yılın sonuna 

E) Yirminci yılın sonuna 

 

 

 

 

 

41. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları 

ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya 

veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına 

tutulan memur, iyileşinceye kadar aylıksız izinli sayılır. 

B) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü 

aşan raporlar SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti 

sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli 

olur. 

C) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü 

geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti 

sunucusu hekim tarafından onandığı takdirde geçerli 

olur. 

D) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek 

raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve 

akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalığı hâlinde en fazla on sekiz aya kadar 

izin verilir. 

E) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim 

tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü 

geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık 

kurulunca verilir. 
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42. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları 

ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur. 

 

A) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on 

gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi 

öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim 

tarafından en çok yirmi gün daha rapor verilebilir. 

B) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi 

sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması 

durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi 

zorunludur. 

C) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, 

geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile 

acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya 

hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti 

sunucularından alınması zorunlu değildir. 

D) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen 

memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği 

tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık 

iznini kullanmadan hastalık izninin bitimini müteakiben 

memurun göreve başlaması zorunludur. 

E) Refakat izni kullanmakta iken refakati gerektiren 

durumun ortadan kalkması hâlinde memur en geç on 

gün içerisinde göreve başlamak zorundadır.  

 

 

 

43. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmeliğe göre, şikayette bulunan ve 

şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen 

kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın 

kendilerine tebliğini izleyen kaç gün içinde bir üst 

mercie itiraz edebilirler. 

 

 

A) 5 

B) 7 

C) 10 

D) 30 

E) 60 

 

 

44. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe göre, aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri 

yerlerde çalışanların çalışılan işin ve yerin özelliğine 

göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca 

tespit edilir 

B) Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu 

ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin 

ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler 

yapılabilir. 

C) Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu 

okulların rozetleri ile hükümetçe özel günler için 

çıkarılan rozetler dışında rozet, işaret, nişan vb. şeyler 

takamaz. 

D) Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, 

bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle 

çekilmiş olması zorunludur. 

E) Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 

15 Ekim tarihleri arasında uygulanır. 
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45. 

I. Belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği 

bölümdür. 

II.  Muhatabın idare ya da özel hukuk tüzel kişisi olması 

durumunda adı büyük harflerle yazılır. 

III. Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne “Sayın” 

kelimesinden sonra muhatabın adı ilk harfi büyük 

diğerleri küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle 

yazılır.  

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, resmi belgenin 

bölümlerinden olan muhatap ile    ilgili        yukarıdaki    

ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur. 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

46. ……………… haricindeki gizlilik dereceli 

belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak fiziksel 

ortamda gönderilmesi esastır. 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıdaki boşluğa 

aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir. 

A) Çok Gizli 

B) Gizli 

C) Hizmete Özel 

D) Kişiye Özel 

E) İvedi 

 

 

 

 

47. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, İdarelerin faaliyetlerini 

yerine getirirken hazırladıkları ve faaliyetlerinin delili 

olabilecek e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun 

belgelerin içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini 

koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için 

delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki 

yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi ifade 

eden terim aşağıdakilerden hangisidir. 

 

A) Belge 

B) Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

C) Elektronik Onay 

D) Elektronik Ortam 

E) Kurumsal Belge Kayıt Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

48. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, Elektronik ortamda 

güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler kaç 

nüsha olarak hazırlanır. 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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49. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, metin alanı ile ilgili 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, 

konu, muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; 

imza, ek ve dağıtım bilgilerine ise her sayfada yer 

verilir. 

B) Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak 

üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta (.) 

işareti konulur. 

C) Belge içinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimeye 

yer verilmez. 

D) Metindeki kelime aralarında ve noktalama 

işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. 

E) Muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar 

“Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize 

sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir. 

 

 

50. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre, tekit yazısı ne demektir. 

A) ilgili birimin yöneticisi tarafından güvenli elektronik 

imza ile teklif edilen ve oluru alınan makam tarafından 

güvenli elektronik imza ile imzalanan yazıdır. 

B) Birden fazla muhataba gönderilmesi gereken yazıdır. 

C) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması gereken 

yazıdır. 

D) İmza yetkisi devredilen makamın imzaladığı yazıdır. 

E) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda 

muhataba yazılan yazıdır. 
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