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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. T.C. Anayasasının 130. maddesine göre 

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim 

Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra 

………………………. sunulur ve merkezi yönetim 

bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi 

tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir. 

 

A) Cumhurbaşkanlığına 

B) Milli Eğitim Bakanlığına 

C) Hazine ve Maliye Bakanlığına 

D) Strateji ve Bütçe Başkanlığına 

E) Türkiye Büyük Millet Meclisine 

 

 

2.  

I. Yükseköğretim Kurulu 

II. Üniversitelerarası Kurul 

III. ÖSYM 

IV. Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

 

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 

 

 

 

 

 

 

3. 2547 sayılı Kanuna göre, yüksek düzeyde eğitim - 

öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine 

birimler bağlanabilen  yükseköğretim kurumu 

aşağıdakilerden hangisidir. 

 

A) Üniversite 

B) Fakülte 

C) Yüksekokul 

D) Meslek Yüksekokulu 

E) Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

4. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi 

yükseköğretimin amaçlarından biri değildir. 

 

A) Öğrencilerini toplum yararını kişisel çıkarının 

üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu olarak 

yetiştirmek. 

B) Öğrencilerini hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş 

bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı olarak 

yetiştirmek. 

C) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde 

bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji 

üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme 

ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı 

kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının 

seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş 

gelişmeye katkıda bulunmak. 

D) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini 

sağlayacak önlemler almak. 

E) Öğrencileri beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu 

bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş olarak 

yetiştirmek 
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5.  

S.No Birim Kuruluş/Açılış Şekli 

I. Üniversite Kanun 

II. Fakülte Kanun 

III. Yüksekokul Yükseköğretim Kurulu 

IV. Bölüm Yükseköğretim Kurulu 

V. Anabilim Dalı Senato 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan birimlerin kurulmaları veya 

açılmaları eşleştirilmiştir. 

Tabloya göre eşleştirmeleri doğru yapılanlar hangi 

seçenekte verilmiştir. 

 

A) I ve III 

B) II ve V 

C) II, IV ve V 

D) I, II ve IV 

E) I, IV ve V 

 

 

6. 2547 sayılı Kanuna göre, Yükseköğretim Kurulu ile 

ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır. 

 

A) Yükseköğretim Kurulu Organları; Genel Kurul, 

Başkan, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan 

ibarettir. 

B) Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 

süreyle 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. 

 

 

 

 

 

 

7. 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. 

 

 

 

 

8. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi 

Senatonun görevleri arasında yer almaz. 

A) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının 

kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara 

bağlamak. 

B) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 

yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak. 

C) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve 

yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş 

bildirmek. 

D) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve 

takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

E) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar 

vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini 

karara bağlamak. 
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9. 2547 sayılı Kanuna göre, fakülte yönetim kurulu 

kimlerden oluşur. 

A) Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları ve bölüm 

başkanlarından oluşur. 

B) Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul 

müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin 

kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi 

aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin 

kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden 

oluşur. 

C) Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için 

seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim 

üyesinden oluşur. 

D) Dekanın başkanlığında dekan yardımcısı ve bölüm 

başkanları ile anabilim dalı başkanlarından oluşur. 

E) Dekanın başkanlığında bölüm başkanları ve 

fakültenin aylıklı profesörleri arasından dört yıl için 

seçilecek üç profesörden oluşur. 

 

10. 2547 sayılı Kanuna göre, enstitü müdürleri kaç yıl 

süre ile atanırlar. 

A) 5 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

E) Rektörün görev süresi ile sınırlı olmak üzere atanırlar. 

 

11. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca 

Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar 

arasında doçentlik sözlü sınavın yer alması halinde bu 

sınav ……………... tarafından oluşturulacak jürilerce 

yapılır. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir. 

A) Yükseköğretim Kurulu 

B) Üniversitelerarası Kurul 

C) ÖSYM Başkanlığı 

D) Üniversite Senatosu 

E) Üniversite Yönetim Kurulu 

 

12. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğine göre, doktor öğretim üyeleri, ilgili 

yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde 

ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile 

rektör tarafından ne kadar süre ile atanırlar. 

 

A) En çok 3 yıl 

B) En az 1 yıl en çok 3 yıl 

C) En az 2 yıl en çok 3 yıl 

D) En az 1 yıl en çok 4 yıl 

E) En az 2 yıl en çok 4 yıl 

 

 

 

13. 2547 sayılı Kanunun Geçici 55. maddesi uyarınca 31 

Aralık 2025 tarihine kadar devam eden uygulama 

kapsamında Bingöl Üniversitesinde görev yapan öğretim 

üyelerinin emeklilik yaş hadleri kaçtır. 

 

A) 65 yaşını doldurdukları tarihtir. 

B) 67 yaşını doldurdukları tarihtir. 

C) 70 yaşını doldurdukları tarihtir. 

D) 72 yaşını doldurdukları tarihtir. 

E) 75 yaşını doldurdukları tarihtir 

 

 

14. 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca 

aşağıdakilerden hangisinin ders verme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

 

A) Rektör 

B) Rektör Yardımcısı 

C) Dekan 

D) Enstitü Müdürü 

E) Başhekim 
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15. 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, ……. kadar dekan, enstitü ve 

yüksek okul müdürleri, ...….. kadar rektörler izin 

verebilirler. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A) 1 haftaya, 15 güne 

B) 5 güne, 10 güne 

C) 15 güne, 1 aya 

D) 7 güne, 10 güne 

E) 3 güne, 1 haftaya 

 

 

 

16. 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 önlisans programlarını azami  

….. yıl , öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını 

azami …… yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans 

programlarını azami ….. yıl, öğrenim süresi altı yıl olan 

lisans programlarını azami …. yıl içinde tamamlamak 

zorundadırlar. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A) 3 – 6 – 7 – 8 

B) 4 – 7 – 8 – 9  

C) 5 – 7 – 8 – 9 

D) 4 – 7 – 8 – 8  

E) 3 – 7 – 9- 10 

 

17. 2547 sayılı Kanuna göre, diploma alma, ders 

kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından 

yararlanma ve sınavlar hakkında aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır. 

 

A) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

B) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim 

ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle 

öğrencilerin ilişikleri kesilmez. 

C) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve 

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste 

katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri 

kesilebilir. 

D) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları 

ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve 

esasları ile öğrenim süreleri Senato tarafından çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. 

E) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan 

programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

 

18. 2547 sayılı Kanuna göre, öğrenci katkı payları ve 

öğrenim ücretleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğrudur. 

 

A) Her bir dönem için birinci öğretimde öğrenim ücreti 

alınır. 

B) Her bir dönem için İkinci öğretim ve uzaktan 

öğretimde katkı payı alınır. 

C) Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci 

öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için 

öğrenim ücreti alınır. 

D) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf 

tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak 

asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Yükseköğretim Kurulu 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

E) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücreti, öğrenci cari 

hizmet maliyetinin ¾ den az olamaz 
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19. 2547 sayılı Kanuna göre, disiplin cezaları ile disiplin 

cezası vermeye yetkili amirler hangi seçenekte yanlış 

olarak verilmiştir. 

A) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri 

tarafından verilir. 

B) Aylıktan veya ücretten kesme cezası kişinin görevli 

olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir. 

C) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla 

ücretten kesme cezası üniversite disiplin kurulu kararı ile 

verilir. 

D) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu 

görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin 

teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir. 

E) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu 

müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten 

kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden 

fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden 

çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek 

Disiplin Kurulu kararıyla verilir. 

 

 

 

20. 2547 sayılı Kanuna göre, rektörlüğe bağlı 

birimlerdeki memurlar için disiplin kurulu kimlerden 

teşekkül eder. 

 

A) Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile 

Personel Dairesi Başkanından oluşur. 

B) Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri, 

Personel,  Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler 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. 

 

 

 

 

21. 2547 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi 

Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim 

kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları 

arasında yer almaz. 

 

A) Her yıl bütçeye konulacak ödenekler. 

B) Alınacak harç ve ücretler. 

C) Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar. 

D) Yayın ve satış gelirleri. 

E) Vergi gelirleri. 

 

22. 2547 sayılı Kanuna göre, döner sermaye 

gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde kaçı 

üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma 

projelerinin finansmanı için kullanılır. 

 

A) %  5 

B) % 10 

C) % 15  

D) % 20 

E) % 25 

 

 

23. 657 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler hangisi 

tarafından yürürlüğe konulmaktadır. 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Bakanlar Kurulu Kararı 

C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

D) Devlet Personel Başkanlığı 

E) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
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24. 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı 

hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren ne kadar süre geçmedikçe kurumların 

sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler. 

 

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 1 yıl 

D) 2 yıl 

E) 3 yıl 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun uyarınca 

devlet memurlarının genel haklarından biri değildir. 

 

A) Uygulamayı isteme hakkı 

B) Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı 

C) Sendika kurma hakkı 

D) Basına bilgi veya demeç verme hakkı 

E) Çekilme hakkı 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna tabi 

kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarından biri 

değildir. 

 

A) Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

B) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 

C) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 

D) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

E) Hakimlik ve Savcılık Hizmetleri Sınıfı 

 

 

 

27.  

S.No 
Öğrenim 

Durumu 

Giriş Yükselinebilecek 

Drc Kademe Derece Kademe 

I. Ortaokulu 

bitirenler 
14 2 5 Son 

II. Liseyi 

bitirenler 
13 2 3 Son 

III Lise dengi 

mesleki 

veya teknik 

öğrenimi 

bitirenler 

12 2 2 Son 

IV. 2 yıl süreli 

yüksek 

öğrenimi 

bitirenler 

10 2 1 Son 

V. 4 yıl süreli 

yüksek 

öğrenimi 

bitirenler 

9 1 1 Son 

 

657 sayılı Kanuna göre, yukarıdaki tabloda memuriyete 

giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler 

gösterilmiştir. Tabloda yer alan bilgilerden yanlış olanlar 

hangi seçenekte gösterilmiştir. 

 

A) Yalnız I 

B) II ve III 

C) III ve V 

D) II, IV ve V 

E)  I ve V 
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28. 657 sayılı Kanunun Ortak Hükümler bölümünde yer 

alan memuriyet giriş ve kademelerine ilişkin verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, 

memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi 

uygulanır. 

B) Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek 

mühendis ve mühendis sıfatını almış olanlara 

öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve 

kademelerine bir derece eklenir. 

C) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal 

öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her 

öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

D) Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını 

üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer 

memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe 

ilerlemesi uygulanır. 

E) Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden 

yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında 

doktora yaptığı takdirde bir derece ilerlemesi uygulanır. 

 

 

 

 

 

29. Bingöl Üniversitesi Veteriner Hekim kadrosuna 

atanacak olan A’ya ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

-Hazırlık Sınıfı (fazla öğrenim) + 3 yıl süreli lise 

mezunudur. 

-5 yıl süreli Veteriner Fakültesi mezunudur. 

657 sayılı Kanuna göre, A’nın memuriyete giriş 

derece ve kademesi aşağıdakilerden hangi olmalıdır. 

 

A) 9. derecenin 2. kademesi 

B) 9. derecenin 3. kademesi 

C) 8. derecenin 1. kademesi 

D) 8. derecenin 2. kademesi 

E) 8. derecenin 3. kademesi 

 

 

30. 657 sayılı Kanuna göre, adaylık süresi içinde aylıktan 

kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 

almış olan aday memurlar disiplin amirlerinin teklifi ve 

atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiği kesilmesi 

durumunda ne kadar süre ile devlet memurluğuna 

alınamazlar. 

A) 6 Ay 

B) 1 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

 

31. Ankara ilinde memur olarak görev yapan Ahmet 

İstanbul ilinde memur kadrosuna naklen atanmıştır. 

Ahmet atama emrinin tebliğ edilmesinden sonra 15 gün 

içerisinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni 

görevine başlamamıştır. 657 sayılı Kanuna göre, 

Ahmet’e eski görevinden ayrılış ve yeni görevine 

başlayış tarihleri arasında ne kadar bir süre daha ilave 

olarak verilebilir. 

 

A) Aylıklı 10 günlük bir süre daha verilebilir. 

B) Aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha 

verilebilir. 

C) Aylıklı 15 günlük bir süre daha verilebilir. 

D) Aylık verilmemek şartı ile 15 günlük bir süre daha 

verilebilir. 

E) Herhangi bir süre verilemez. 

 

 

32. 657 sayılı Kanuna göre, Hazine ve Maliye 

Bakanlığının iznini almak şartı ile boş kadrolara 

aşağıdakilerden hangisi açıktan vekil atanabilir. 

A) Araştırmacı 

B) İtfaiye Eri 

C) Biyolog 

D) Veteriner 

E) Zabıt Katibi 
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33. 657 sayılı Kanuna göre, hizmetleri sırasında 

radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık 

izinlerine ilaveten ………. sağlık izni verilir. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir. 

 

A) Bir hafta 

B) On gün 

C) On beş gün 

D) Yirmi gün 

E) Bir ay 

 

 

 

 

 

 

34. 657 sayılı Kanuna göre, mazeret izinleri ile ilgili 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum 

sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 

altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk 

saat süt izni verilir. 

B) Çoğul gebelik durumunda, doğum sonrası sekiz 

haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. 

C) 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, ikinci doğumda 

dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük 

çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir 

D) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni 

kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine 

memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin 

verilir. 

E) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum 

öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum 

sonrası analık izni süresine ilave edilir. 

 

 

 

35. 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve 

halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezalarında …… içinde 

disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında 

……… içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına 

uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin 

işlendiği tarihten itibaren nihayet ….. içinde disiplin 

cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 

A)  1 ay, 2 ay, 1 yıl 

B)  2 ay, 6 ay, 1 yıl 

C)  1 ay, 2 ay, 2 yıl 

D) 1 ay, 6 ay, 2 yıl 

E)  2 ay, 6 ay, 2 yıl 

 

36. 657 sayılı Kanuna göre, aylıksız izinler ile ilgili 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur. 

A) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik 

süresince aylıklı izinli sayılır. 

B) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti 

gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün 

içinde göreve dönülmesi zorunludur. 

C) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla on 

hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde 

memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak 

üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 

D) Doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren 

istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

E) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur 

refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, 

baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir 

kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının 

bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları 

korunarak, üç aya kadar izin verilir. Verilen iznin 

bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on iki aya 

kadar aylıksız izin verilebilir. 
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37. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunun 125. 

maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaktadır. 

 

A) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili 

tecavüzde bulunmak. 

B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 

C) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş 

sahiplerine kötü muamelede bulunmak. 

D) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle 

sataşmak. 

E) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü 

veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

38. 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca “Devlete 

ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat 

sağlamak için kullanan” memura verilmesi gereken ceza 

aşağıdakilerden hangisidir. 

 

A) Uyarma 

B) Kınama 

C) Aylıktan Kesme 

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması 

E) Devlet Memurluğundan Çıkarma  

 

 

 

 

 

 

 

39. 657 sayılı Kanuna göre, disiplin cezalarına itirazlar 

hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Displin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve 

aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı 

yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. 

B) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden 

itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen 

disiplin cezaları kesinleşir. 

C) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin 

kendilerine intikalinden itibaren on beş gün içinde 

kararlarını vermek zorundadır. 

D) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı 

gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya 

tamamen kaldırabilirler. 

E) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna 

başvurulabilir. 

 

 

 

 

40. 2914 sayılı Kanuna göre, Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosunda bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek 

gösterge dahil) tutarının ne kadarı her ay Üniversite 

Ödeneği olarak ödenir. 

A) %215’i 

B) %175’i 

C) %130’u 

D) %117’si 

E) %110’u 
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41. 657 sayılı Kanuna göre, Aile Yardımı Ödeneği ile 

ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur. 

A) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan aylık almayan eşi için 2500 gösterge 

rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde 

edilecek miktar üzerinden ödenir. 

B) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat 

karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan aylık almayan çocuklarından herbiri için 

500 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 

yaş grubunda yer alan çocuklar için iki kat artırımlı) 

aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar 

üzerinden ödenir. 

C) Aile yardımı ödeneği gösterge rakamlarını 2 katına 

kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

D) Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu 

yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini kararında 

belirtir. 

E) Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey 

çocukları için bu ödenek verilmez. 

 

 

42. 2914 sayılı Kanuna göre, ek ders ve sınav ücretleri 

ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal 

örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. 

B) Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci 

sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit 

edilecek ders yükü on saati geçemez. 

C) Mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders 

ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin 

haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan 

kısmı ise maaş karşılığı sayılır. 

D) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı 

olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 

öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları 

Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. 

E) Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti 

ödenmez. 

 

 

43. 2914 sayılı Kanuna göre, 2.derece Doçent kadrosuna 

atanan ve kazanılmış hak aylığı 2. derecenin 1. 

kademesinde olan Doçentin ek gösterge ve makam 

tazminatı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 

olarak verilmiştir. 

 

A) Ek Gösterge 4800, Makam Tazminatı alamaz. 

B) Ek Gösterge 4800, Makam Tazminatı 2000 

C) Ek Gösterge 4800, Makam Tazminatı 1000 

D) Ek Gösterge 3600, Makam Tazminatı 2000 

E) Ek Gösterge 3600, Makam Tazminatı 1000 

 

 

 

 

44. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Ceza ve 

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 

aşağıdakilerden hangisi bu Kanuna tâbi istisnalardan biri 

değildir. 

A) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya 

yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve 

hizmet alımları ile yapım işleri. 

B) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 

kurduğu veya iştirak ettiği şirketten (ÖSYM’nin 

yapacağı mal ve hizmet alımlarında Yükseköğretim 

Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla) sınav 

faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak 

mal ve hizmet alımları. 

C) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve 

restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya 

hizmet alımları. 

D) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu 

bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da 

ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri. 

E) İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal 

veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında 

bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu 

mal veya hizmet alımları. 
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45. 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 

 

 

 

 

 

46. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi idarelerin yapacakları ihalelerde 

esas alınması gereken temel ilkeler arasında değildir. 

 

A) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 

olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri 

bir arada ihale edilemez. 

B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. 

C) 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık 

ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel 

usullerdir. 

D) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 

E) Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım 

işlerinde ÇED raporu aranmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılacak isteklilerden 

mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen 

bilgi ve belgelerden değildir. 

 

A) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 

faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak 

yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler. 

B) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, 

araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi 

sağlamasına yönelik belgeler. 

C) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli 

görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin 

belgeler. 

D) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya 

ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler. 

E) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi 

yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel 

çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya 

belgeler. 

 

 

 

 

48. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi ihale ilanında belirtilmesi 

zorunlu hususlardan biri değildir. 

 

A) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli. 

B) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları 

ve istenilen belgelerin neler olduğu. 

C) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi 

bedelle alınacağı. 

D) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, 

isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. 

E) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 
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49. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa göre, ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve 

teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne göre 

yapılamamaktadır. 

 

A) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle 

teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte 

belirlenememesi. 

B) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle 

uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu 

olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak 

düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek 

sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden 

alınması. 

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) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen 

uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki 

idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı 

uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından 

yapılacak hizmet alımları. 

 

50. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Zeyilname 

ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin 

hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması 

halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en 

fazla ne kadar süre zeyilname ile ertelenebilir. 

 

A) 10 gün 

B) 20 gün 

C) 25 gün 

D) 30 gün 

E) 40 gün 

 

 

 

51. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalelere 

sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve 

yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı 

tanınmasına ilişkin olarak esas alınan düzenlemelerle 

ilgili aşağıdaki  seçeneklerden hangisi yanlıştır. 

A) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan 

ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin 

düzenleme yapılabilir. 

B) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler 

lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 

C) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler 

lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 

D) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve 

ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının 

yerli malı olması şartı getirilebilir. 

E) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar 

Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak belirlenir. 

 

 

 

 

52. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır. 

A) Çerçeve anlaşma yapılmış olması, idareye alım 

yapma yükümlülüğü getirir. 

B) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön 

yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen 

isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 

C) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla 

ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti 

izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 

D) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki 

faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen 

istekliler ihale dışı bırakılır. 

E) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası 

olan teknik şartnamelerde yer verilir. 
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53. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, Kamu İhale 

Kurumu’na itirazen şikayet başvurularında Kurul 

tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen 

………… içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata 

çıkarıldığı tarihi izleyen ………. içinde Kurumun 

internet sayfasında yayınlanır. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

A) 3 gün, 5 iş günü 

B) 5 iş günü, 5 gün 

C) 5 gün, 5 iş günü 

D) 10 gün, 10 gün 

E) 10 iş günü, 10 gün 

 

 

 

 

54. 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 

 

 

 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu kapsamındadır. 

A) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması 

hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek 

veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya 

belgeler. 

B) Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya 

belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya 

tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve 

malî bilgiler. 

C) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma 

hakkını ihlâl edecek nitelikteki bilgi veya belgeler. 

D) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin 

çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek 

nitelikteki bilgi veya belgeler. 

E) Tavsiye ve mütalaa talepleri. 

 

 

 

 

 

 

56. 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 
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57. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca 

kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait hazırlamış 

oldukları raporları ne zamana kadar Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kuruluna gönderirler. 

A) Ocak Ayının sonuna kadar  

B) Şubat Ayının sonuna kadar 

C) Haziran Ayının sonuna kadar     

D) Eylül Ayının sonuna kadar 

E) Aralık Ayının sonuna kadar 

 

 

 

 

 

58.  

I. Daire Başkanları 

II. Hukuk Müşavirleri 

III. Fakülte Sekreterleri 

IV. Enstitü Müdür Yardımcıları 

V. Dekanlar 

 

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanunu uyarınca yukarıdakilerden hangisi/hangileri 

sendika üyesi olabilir ve sendika kurabilirler. 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) IV ve V 

 

 

 

 

 

59. 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu uyarınca sendika üyeliğinin 

kazanılması hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğrudur. 

A) Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin veya herhangi 

bir hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. 

B) Sendikaya üyelik, kamu görevlisinin iki nüsha olarak 

doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması 

ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile 

kazanılır. 

C) Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok on beş 

gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul 

edilmiş sayılır. 

D) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin 

başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, 

bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine 

esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere otuz gün 

içinde işverene gönderir. 

E) Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul 

edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine 

tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına 

bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı 

vardır. 
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60.  

I. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında kaymakam 

II. İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali 

III. Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda 

görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında o kurum ve kuruluşun en üst idari amiri 

IV. Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı 

V. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar 

ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı 

 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yukarıda 

verilen soruşturma açma izni vermeye yetkili 

mercilerden hangisi/hangileri yanlıştır. 

 

A) Yalnız III 

B) III ve IV 

C) III, IV ve V 

D) I, II ve III 

E) II, III, IV ve V 

 

 

 

 

 

61. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni 

verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme 

yapılan memur veya diğer kamu görevlisi yetkili merciin 

kararının tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde 

itirazda bulunabilir. 

 

A) 7 gün 

B) 10 gün 

C) 15 gün 

D) 30 gün 

E) 60 gün 

 

 

62. 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 

 

 

 

 

 

63. 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  
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64. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

A) Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 

gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası verilir. 

B) Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 

haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 

milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası 

verilir. 

C) Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene üç yıldan 

beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon 

liraya kadar ağır para cezası verilir. 

D) Mal bildiriminin muhtevası hakkında bildirimlerin 

gizliliğine aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 

E) Haksız edinilmiş olan malların zoralımına 

hükmolunamaz. 

 

 

 

65.  

I. Memurun Kendisi 

II. Memurun Eşi 

III. Memurun velayeti altındaki çocukları  

IV. Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası 

V. Memurun eşinin ana ve babası 

 

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

hükümleri uyarınca mal bildiriminde bulunmak zorunda 

olan memurlar mal bildirimi beyanında bulunurken 

yukarıda yer verilenlerden hangisi/hangilerine ait şahsi 

malvarlıklarının beyanında bulunması zorundadır. 

A) Sadece I 

B) I ve II 

C) I, II ve III 

D) I, II, III ve IV 

E) I, II, III, IV ve V 

 

 

66. 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 

 

 

 

 

67. Bekar ve 5. derece memur kadrosunda görev yapan 

Ahmet, Ankara ilinden Bingöl iline naklen atanmıştır.  

Ankara-Bingöl arası: 1000 km mesafedir. 

Atama yılı yurt içi gündeliği: 50 TL’dir. 

Yukarıda yer verilen bilgilere göre 6245 sayılı Harcırah 

Kanunun 45. maddesi uyarınca Ahmet’e verilmesi 

gereken yurtiçi yer değiştirme masrafı ne kadardır. 

A) 2250 TL 

B) 2500 TL 

C) 3250 TL 

D) 3500 TL 

E) 4000 TL 
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68. 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.  

 

 

 

 

 

69. 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, 

gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol 

ve taşıt araçları üzerinden verilir. 

B) Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta 

olduğu aylık derecesi esas alınır. 

C) Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere 

gönderilenlere gündelik verilmez 

D) Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir 

yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 

13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından 

birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve 

geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. 

E) Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak 

kilometre veya deniz mili, yurtdışında, ülkeler ve 

bölgelerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından 

belirlenecek mesafeler esas tutularak bulunur. 

 

 

 

70. 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 

 

 

71. 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Rektörlük 

görevinin boşalması halinde aşağıdakilerden hangisi 

boşalan Rektörlük görevine görevlendirme yapabilir. 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

C) Milli Eğitim Bakanı 

D) Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

E) YÖK Genel Kurulu 

 

 

72. 10 Sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine göre, Resmî Gazete’de yayımlanan 

Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve 

yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük 

tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer. 

A) Yayımlandığı gün 

B) 7 iş günü sonra 

C) 15 gün sonra 

D) 30 gün sonra 

E) 60 gün sonra 
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73. 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) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

D) Hukuk Müşavirliği 

E) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 

 

 

74. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine 

göre, fakültelerde; birden fazla ana bilim dalı bulunan 

bölümlerde bölüm başkanı, o bölümün aylıklı 

profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, doçent de 

bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyeleri arasından o 

bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı 

başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini 

dikkate alarak dekan tarafından ne kadar süre içerisinde 

atanırlar. 

A) Bir ay içerisinde 

B) İki hafta içerisinde 

C) On gün içerisinde 

D) Bir hafta içerisinde 

E) Beş gün içerisinde 

 

 

75. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Kamu kaynaklarının tanımlanmış 

standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve 

süreçleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Kamu kaynakları 

B) Kamu malî yönetimi 

C) Malî kontrol 

D) Stratejik plan 

E) Kamu maliyesi 

 

 

76. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunun 11. maddesine göre bakanlıklarda en üst 

yönetici kim tarafından belirlenir. 

 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

C) Bakan  

D) Bakan Yardımcısı 

E) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 

 

 

77. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar arasında yer almaz. 

A) Kamu İhale Kurumu 

B) Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

D) Sermaye Piyasası Kurulu 

E) Türk Patent ve Marka Kurumu 

 

 

78. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Kamu 

maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz. 

A) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap 

verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır. 

B) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal 

etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin 

oluşması için gerekli ortamı yaratır. 

C) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak 

oluşturulur ve yürütülür. 

D) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç 

yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. 

E) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile 

ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal 

verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya 

maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve 

sosyal analizlerin yapılması esastır. 
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79. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve 

kontrolünde aşağıdaki ilkelerden hangi yanlıştır. 

A) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, 

makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak esastır. 

B) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, 

kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 

düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla kullanılır. 

C) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen 

yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve 

değerlendirilir. 

D) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde 

gösterilir. 

E) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi 

esastır. 

 

 

 

 

80. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve 

yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek 

üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile 

Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en 

geç ……………….. Resmî Gazete’de yayımlanır. 

 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir. 

A) Eylül ayının ilk haftasına kadar 

B) Eylül ayının on beşine kadar 

C) Eylül ayının son haftasına kadar 

D) Ekim ayının on beşine kadar 

E) Aralık ayının son haftasına kadar 

 

 

 

 

 

81. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, merkezî yönetim bütçe kanun teklifi 

malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce 

Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulur. Merkezî yönetim bütçe kanun 

teklifine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 

sırasında dikkate alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı 

tarafından aşağıdakilerden hangisi eklenmez. 

A) Orta vadeli programı da içeren bütçe gerekçesi 

B) Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri 

uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli 

C) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son 

iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait 

gelir ve gider tahminleri 

D) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının 

bütçe tahminleri 

E) Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile 

stratejik planlar çerçevesinde belirlenmiş ödenek 

tavanları 

 

 

 

 

82. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, 

kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı 

karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında 

artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Buna 

göre, Kamu zararının belirlenmesinde aşağıdakilerden 

hangisi esas alınmaz. 

A) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen 

tutardan fazla ödeme yapılması 

B) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme 

yapılması 

C) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz 

ödemede bulunulması 

D) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil 

işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması 

E) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha düşük 

fiyatla alınması veya yaptırılması 
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83. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, 

ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıda yer 

alan bilgilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü 

değildirler. 

A) Maddi hata bulunup bulunmadığını 

B) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri 

C) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin 

tamam olmasını 

D) İlgili harcama bütçesinde ödeneğin bulunup 

bulunmadığını 

E) Yetkililerin imzasını 

 

 

 

 

 

 

 

84. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Sayıştay’ın denetlenmesi 

aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir. 

 

A) Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 

görevlendirilen bir komisyon 

B)  TBMM Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen 

bir komisyon 

C) Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 

görevlendirilen bir komisyon 

D) Sayıştay Başkanının Sayıştay Başdenetçileri 

arasından görevlendireceği bir komisyon 

E) Devlet Denetleme Kurulu tarafından görevlendirilen 

bir komisyon 

 

 

 

 

 

85. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile 

Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur. 

 

A) 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. 

B) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi yirmi 

günü aşan raporlar SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti 

sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli 

olur. 

C) 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 iki aya kadar izin 

verilir. 

D) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya 

veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına 

tutulan memur, iyileşinceye kadar aylıksız izinli sayılır. 

E) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından 

verilecek raporların toplamı yirmi günü geçemez. Bu 

süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. 

 

 

86. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, Kamu zararı oluşturmamakla birlikte 

bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest 

bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme 

belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı 

veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam 

ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler 

toplamının ….. katı tutarına kadar para cezası verilir. 

Yukarıdaki ifadede yer alan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir. 

A) 2  

B) 3  

C) 4 

D) 5 

E) 10 
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87. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile 

Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

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 on 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 zorunludur. 

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 iznin 

bitmesini beklemeksizin göreve başlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.  

I. Doktora 

II. Eczacılıkta uzmanlık eğitimi 

III.Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi 

IV.Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi 

V. Sanatta yeterlilik eğitimi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğine göre, yukarıda yer verilenlerden 

hangisi/hangileri doktor öğretim üyesi kadrosuna 

atanabilmek için gerekli olan eğitimler arasında yer alır. 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I, II ve III 

D) I, II, III ve IV 

E) I, II, III, IV ve V 

 

 

89.  

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 
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90. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğine göre, öğretim üyesi kadrolarına başvuran 

adayların durumlarını incelemek üzere tespit seçilecek 

jüri üyeleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

yanlıştır. 

 

A) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların 

durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit 

etmek için üniversite yönetim kurulunca, en az üçü başka 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak 

üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili 

en az beş profesör seçilir. 

B) Rektör, ilan edilen doçent kadrosuna başvuran 

adayların durumlarının incelenmesi için en az biri başka 

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak 

üzere adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç 

profesörü, ilana son başvuru tarihinden itibaren on beş 

gün içinde tespit eder. 

C) Fakülte Yönetim Kurulunca, ilan edilen doktor 

öğretim üyeleri kadroları için adayların durumlarını 

incelemek üzere, en az biri başka üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu 

bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent 

kadrosunda bulunan doçenti tespit eder. 

D) Profesörlük ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 

başvurularda ilana son başvuru tarihinden itibaren 

profesörler için bir ay, doktor öğretim üyeleri için on beş 

gün içinde tespit edilir. 

E) Doçent kadrosuna başvurularda ilana son başvuru 

tarihinden itibaren on beş gün içinde, sözlü sınavın 

yapılması halinde ise sözlü sınavların bitiş tarihinden 

itibaren on beş gün içinde tespit edilir. 

 

91. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen 

kadrolarda bulunanlardan hangisi şef kadrosuna 

atanamaz. 

 

A) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

B) Şoför 

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

D) Aşçı 

E) Tekniker 

 

92. ……………… 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 

 

 

93. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 

göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri 

dışında çalıştırılamaz. 

B) Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında 

başka bir işte çalıştırılamaz. 

C) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

D) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç 

getirici başka bir iş yapamaz. 

E) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce altı, 

doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam on iki 

hafta süre ile ücretli doğum izni verilir.  

 

94. 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 
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95 ve 96. soruları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

belirtilen hususlara ve aşağıda yer alan bilgilere göre 

cevaplayınız. 

 

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim 

Dalı için ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi 

kadrosuna başvuran adaylara ilişkin bilgiler tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Adı 
ALES 

Puanı 

Yabancı 

Dil 

Puanı 

Lisans 

Mezuniyet 

Notu 

Giriş 

Sınav 

Notu 

Ayşe 80 50 60 60 

Cengiz 90 70 60 50 

Ahmet 70 70 60 50 

 

• Tabloda yer alan Lisans mezuniyet notları 100’lük 

sisteme göre yazılmıştır. 

• Hemşirelik Bölümü yabancı dille eğitim ve 

öğretim yapılan bir program değildir. 

• İlan edilen kadronun bilim alanı yabancı dille ilgili 

değildir. 

 

 

 

 

95. Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak hesaplamada ön 

değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan 

başlayarak sınava katılmaya hak kazanan adayların 

sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir. 

 

A) 1 Cengiz, 2 Ahmet, 3 Ayşe 

B) 1 Ahmet, 2 Cengiz, 3 Ayşe 

C) 1 Ayşe, 2 Cengiz, 3 Ahmet 

D) 1 Cengiz, 2 Ayşe, 3 Ahmet 

E) 1 Ayşe, 2 Ahmet, 3 Cengiz 

 

 

 

96. Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak hesaplamada 

nihai değerlendirme sonuçları esas alınarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur. 

 

A) Sınavı kazanan Ayşe’dir. Cengiz 1.yedek, Ahmet 2. 

yedek olmuştur. 

B) Sınavı kazanan Ahmet’tir. Ayşe yedektir. Cengiz 

başarısızdır. 

C) Sınavı kazanan Cengizdir. Ayşe 1. yedek, Ahmet 2. 

yedek olmuştur. 

D) Sınavı kazanan Cengiz’dir. Ayşe yedek, Ahmet 

başarısızdır. 

E) Ahmet yedek, Ayşe başarısızdır. 
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97. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, Taşınır kayıt 

yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri ile ilgili aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. 

 

A) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, 

memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, 

taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen 

usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip 

personel arasından görevlendirilir. 

 

B) Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, 

taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri 

kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir 

alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir.  

 

C) Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi 

görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev 

gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. 

 

D) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi 

görevi aynı kişide birleşemez. 

 

E) Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden 

fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama 

birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır 

kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir. 

 

 

 

 

 

98. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt 

yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile 

düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali 

tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi 

Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu 

konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan 

görevlileri ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir. 

 

A) Taşınır kayıt yetkilisi 

B) Taşınır kontrol yetkilisi 

C) Taşınır konsolide görevlisi 

D) Gerçekleştirme görevlisi 

E) Ambar memuru 

 

 

99. Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre kullanılan ve 

aşağıda belirtilen belge ve cetvellerden hangisi Taşınır 

Mal Yönetmeliğinde belirtilen belge ve cetvellerden 

değildir. 

 

A) Taşınır İşlem Fişi  

B) Taşınır Geçici Alındısı 

C) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 

D)  İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli 

E) Taşınır Devir ve Teslim Tutanağı 

 

 

 

 

 

 

100.  Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden 

hangisi sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler 

hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur. 

 

A)  Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt 

yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl 

başlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü 

durum ve zamanlarda sayımı yapılır. 

 

B) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu 

sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır 

Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım 

kurulu ile muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır.  

 

C)   Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin 

veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır 

kayıt yetkilisinin de katılımıyla, en az beş ve tek kişiden 

oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır. 

 

D)     Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında 

fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan 

taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı 

çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa 

kaydedilir. 

 

E)     Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, 

muhasebe kayıtlarının yapılması için harcama birimine 

gönderilir. 

  

 

 

 

SINAVINIZ BİTMİŞTİR. BAŞARILAR DİLERİZ. 


