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 İMZA: 

AÇIKLAMALAR 

1. Bu kitapçıkta 25 soru ortak 25 soru ise alana özgü olmak üzere toplam 50 soru 

bulunmaktadır. 

2. Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden 

fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

3. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret 

koymayınız. 

4. Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu üzerinde 

kurşun kalemle yapılacaktır. 

5. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız 

soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

6. Hatalı soru tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer 

sorulara dağıtılacaktır. 

7. Sınav Süresi 75 dakikadır. 
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1.  

I. Vakıf Üniversitesi 

II.  Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim 

kurumları 

III. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 

yükseköğretim kurumları 

1982 Anayasasına göre, yukarıda verilenlerin 

hangisi/hangileri yükseköğretim kurumlarından 

özel hükümlere tabidir? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 

kamu görevinden çıkarma ve üniversite öğretim 

mesleğinden çıkarma cezaları hangisinin 

kararıyla verilir?  

 

A) Rektör 

B) Senato 

C) Üniversite Yönetim Kurulu 

D) Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

E) Yüksek Disiplin Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve 

sonunda olmak üzere yılda en az kaç defa 

toplanır? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

4. 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. 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 

yukarıda bırakılan boşluklara yazılması 

gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Dört – yedi – sekiz – dokuz 

B) Üç – beş – yedi – dokuz 

C) Dört – altı – sekiz – dokuz 

D) Beş – yedi – dokuz – on 

E) Beş-altı-yedi-sekiz 
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5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi Üniversite Yönetim 

Kurulu görevleri arasındadır? 

 

A) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek 

B) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün 

getireceği konularda karar almak 

C) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim 

programını ve takvimini inceleyerek 

karara bağlamak 

D) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun 

ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak 

veya görüş bildirmek 

E) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları 

hakkında karar almak 

 

6. 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan 

genel haklardan biridir? 

 

A) Grev 

B) Sadakat 

C) Güvenlik 

D) Gizli bilgileri açıklama 

E) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma 

 

7. Aşağılardan Hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun temel ilkelerden 

biridir? 

 

A) Değerlendirme 

B) Kariyer 

C) Amaç 

D) Tarafsızlık ve devlete bağlılık 

E) Sadakat 

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde 

bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin 

cezalarından hangisi uygulanır? 

 

A) Sözlü Uyarma 

B) Uyarma 

C) Kınama 

D) Aylıktan kesme 

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

 

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

kamu görevleri hakkında aşağılardan hangisi 

illerde basına, haber ajanslarına veya radyo ve 

televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 

verebilir? 

 

A) Vali 

B) Belediye Başkanı 

C) Atamaya yetkili amir 

D) İl Müdürü 

E) Rektör 

 

10. 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre, 

profesörler, profesör kadrosuna atandıkları 

tarihi izleyen aybaşından itibaren kaçıncı 

derecenin ilk kademe aylığını alır? 

 

A) Birinci 

B) İkinci 

C) Üçüncü 

D) Dördüncü 

E) Beşinci 
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11. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat 

Kanunu’na göre, bir Üniversitede en az kaç 

fakültenin bulunması zorunludur? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

12. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 

göre, kurum ve kuruluşlar, istenen bilgi veya 

belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki 

başka bir birimden sağlanması; 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 iş günü içerisinde sağlarlar? 

 

A) 15 

B) 20 

C) 25 

D) 30 

E) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve 

kıyafetine dair yönetmeliğin kapsamı 

dıĢındadır?   

 

A) Döner sermayeli kuruluşlar 

B) Limited şirketleri 

C) Genel ve katma bütçeli kurumlar 

D) Mahalli idareler 

E) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mal 

yönetmeliğine göre “Tüketim Malzemeleri” 

grubuna girmez? 

 

A) Deney Amaçlı Hayvanlar 

B) Küçük El Aletleri ve Gereçleri 

C) Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 

Grubu 

D) Koruyucu Giysi ve Malzemeler 

E) Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 

Grubu 
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15. Taşınır mal yönetmeliğine göre aşağıdakilerden 

hangisi “Taşınır kontrol yetkililerinin” görev ve 

sorumluluklarından biridir?  

 

A) Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki 

ambarlarda muhafaza etmek 

B) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, 

görevlerinden ayrılmamak  

C) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları 

bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak 

D) Harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı 

cetvelini imzalamak 

E) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç 

planlamasının yapılmasına yardımcı olmak 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi harcama birimlerince 

hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal 

Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen 

tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu 

kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama 

yetkilisine göndermekle görevli ve 

sorumludur? 

 

A) Muhasebe yetkilisi 

B) Harcama yetkilisi 

C) Taşınır kayıt yetkilisi  

D) Taşınır kontrol yetkilisi 

E) Taşınır konsolide görevlisi 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi harcama birimlerince 

hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal 

Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen 

tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu 

kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama 

yetkilisine göndermekle görevli ve 

sorumludur? 

 

A) Muhasebe yetkilisi 

B) Harcama yetkilisi 

C) Taşınır kayıt yetkilisi  

D) Taşınır kontrol yetkilisi 

E) Taşınır konsolide görevlisi 

 

18. Merkezî yönetim harcama belgeleri 

yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi 

“fatura” kapsamı dıĢındadır? 

 

A) Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi 

şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu 

biletleri 

B) Müstahsil makbuzları 

C) Giriş ve yolcu taşıma biletleri 

D) Fatura yerine geçen belgelerden serbest 

meslek makbuzları 

E) Tercümesi yapılmaksınız yurtdışında 

yapılan iş ve hizmet alım makbuzları 
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19. Merkezî yönetim harcama belgeleri 

yönetmeliğine göre gerçek kişilerin alacakları 

aşağıdakilerden hangisine ödenemez? 

 

A) Vasisine 

B) Vekiline 

C) Eşine 

D) Varisine 

E) Mutemedine 

 

20. Doçentlik yönetmeliğine göre doçentlik 

değerlendirme jürisi oluşturulurken hangisi 

yapılamaz? 

 

A) Jüri beş asil ve iki yedekten oluşmalıdır 

B) Jüriler en az doçent unvanına sahip 

olmalıdır 

C) Jüriler devlet veya vakıf üniversitelerinde 

çalışmalıdır 

D) Jüriler YÖK veri tabanına kayıtlı olmalıdır 

E) Asil ve yedek jürilere bildirimler rektörlük 

yolu ile yapılmalıdır 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme 

amacıyla sözlü sınava alınan adaylarda 

aranacak özelliklerden biri değildir? 

 

A) Genel kültürü ve genel yeteneği 

B) Göreve karşı saygı ve sevgisi 

C) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 

D) Muhakeme gücü 

E) Tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu  

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme 

suretiyle atanacaklarda aranan genel şartlardan 

biri değildir? 

 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ’unda 

belirlenen hizmet şartlarını taşımak 

B) Başvurulan kadroya ilişkin belirtilen alt 

görevlerde en az üç yıl hizmette bulunmak 

C) Hizmet süresinin en az bir yılını ilgili 

kurumda geçirmiş olmak 

D) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak 

E) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu 

olmak 

 

23. Hizmet süresi, çocuklarının ve bakmakla 

mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile 

fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma 

için bekleme süresi gibi hususlar dikkate 

alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama 

esasına göre tahsis edilen konutlar 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Özel tahsisli konutlar 

B) Görev tahsisli konutlar 

C) Aile tahsisli konutlar 

D) Sıra tahsisli konutlar 

E) Hizmet tahsisli konutlar 
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24. Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma 

yönetmeliğine göre profesör kadroların 

atanmak için, profesörlük kadrosu ile ilgili 

bilim alanında en az kaç yıl doçent olarak 

çalışmış olmak gerekmektedir? 

 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 7 

E) 10 

 

25. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğe göre yabancı dille eğitim ve 

öğretim yapan bir program için ilan edilen bir 

öğretim görevliliği kadrosu için ön 

değerlendirme yapılırken aşağıdaki puanlama 

oranlarından hangisi dikkate alınır? 

 

A) ALES puanının % 40’ı ve Yabancı dil 

puanının % 60’ı 

B) ALES puanının % 60’ı ve Yabancı dil 

puanının % 40’ı 

C) ALES puanının % 70’ı ve Yabancı dil 

puanının % 30’ı 

D) ALES puanının % 30’ı ve Yabancı dil 

puanının % 70’ı 

E) ALES puanının % 50’ı ve Yabancı dil 

puanının % 50’ı 

 

 

 

26.  

I. Faaliyet plan ve programlarının 

uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı 

birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım 

programını, bütçe tasarısı taslağını 

incelemek ve kendi önerileri ile birlikte 

rektörlüğe sunmak 

II. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak 

rektörün getireceği konularda karar almak 

III. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim 

kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

inceleyerek kesin karara bağlamak 

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât 

Yönetmeliğine göre yukarıdaki öncüllerde yer 

alan görevleri yerine getirmek hangi birimin 

görevidir? 

A. Rektör 

B. Senato 

C. Dekan  

D. Üniversite yönetim kurulu 

E. Fakülte yönetim kurulu 
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27. Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine 

sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, 

yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat 

dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve 

uygulama merkezlerinden oluşan kuruma ne ad 

verilir? 

 

A) Araştırma Enstitüsü 

B) Fakülte 

C) Teknoloji Enstitüsü 

D) Üniversite 

E) Yüksek Öğretim Kurulu 

 

28. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma 

ve Denklik Yönetmeliğine göre Yükseköğretim 

Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil 

yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite 

güvencesi kuruluşlarına ne ad verilir? 

 

A) Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kuruluşu 

B) Akreditasyon Kuruluşu 

C) Yüksek Öğretim Kuruluşu 

D) Bilim Alanı Danışma Komisyonu 

E) Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğine göre, başarı şartını ve diğer 

koşulları sağlayan öğrencilerin aynı 

yükseköğretim kurumunun iki diploma 

programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki 

ayrı diploma alabilmesini sağlayan programa 

ne ad verilir? 

 

A) Eşdeğer diploma programı 

B) Diploma programı 

C) Çift ana dal programı 

D) Değişim programı 

E) İntibak programı 

 

30.      

I. Kendisi  

II. Anne ve Babası 

III. Eşi 

IV. Kardeşleri 

V. Velayeti Altındaki Çocukları  

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına 

giren görevlilere yönelik yukarıda verilenlerden 

hangisi mal bildirimi konusu içerisinde yer alır? 

 

A) Yalnız I 

B) III ve V 

C) II, III ve IV 

D) I, III ve V 

E) I, II, III ve V 
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31. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa 

göre, mal varlığında önemli bir değişiklik 

olduğunda ne kadar süre içerisinde bildirim 

yapması gerekmektedir?  

 

A) Bir ay 

B) İki ay 

C) On beş gün 

D) Üç ay 

E) Altı ay 

 

32. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a 

göre, soruşturma izni ile ilgili itirazlar en geç 

ne kadar sürede karara bağlanır? 

A) On Beş Gün 

B) Bir Ay 

C) Üç Ay 

D) Altı Ay 

E) On İki Ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a 

göre, yetkili merci tarafından soruşturma izni 

verilmesine ilişkin karara karşı itiraz yoluna 

kim gidebilir? 

 

A) Vali 

B) Şikâyetçi  

C) Cumhuriyet Başsavcılığı 

D) En üst idari amir 

E) Hakkında inceleme yapılan memur  

 

34.  

I. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri 

II. Diyanet ve vakıf hizmetleri 

III. Yerel yönetim hizmetleri 

IV. Tarım ve ormancılık hizmetleri 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, yukarıda 

verilenlerden hangisi sendikaların 

kurulabilecekleri hizmet kolları içerisinde yer 

almaktadır? 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) II, III ve IV 

D) I, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 
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35. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, disiplin 

kurulu kaç üyeden oluşur? 

A) En az beş, en çok yedi üyeden 

B) En az iki, en çok beş üyeden 

C) En az üç, en çok yedi üyeden 

D) En az beş, en çok on üyeden 

E) En az üç, en çok beş üyeden 

 

36. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, 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 işlemlere verilen 

ad nedir?  

 

A) Ortak girişim 

B) İhale 

C) İstekli 

D) Çerçeve anlaşma 

E) Doğrudan temin 

 

37. Aşağıdakilerden hangisinde her türlü kaynaktan 

karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinin ihalelerinde, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümleri uygulanmaz?  

 

A) İl özel idareleri 

B) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

C) Sosyal güvenlik kuruluşları 

D) Vakıf yükseköğretim kurumları 

E) Belediyeler 

 

 

38. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, 

belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin 

iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin 

ihale konusu işin teknik detayları ile 

gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde 

fiyatı isteklilerle görüştüğü usule verilen ad 

nedir?  

A) Pazarlık usulü 

B) Açık ihale usulü 

C) Belli istekliler arasında ihale usulü 

D) Doğrudan temin 

E) Dinamik alım sistemi 

39. Aşağıda verilen bütçelerden hangisi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa 

göre, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu 

Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu 

idarelerinin bütçesidir?  

 

A) Sosyal güvenlik kurumu bütçesi 

B) Özel bütçe 

C) Genel bütçe 

D) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 

E) Mahallî idare bütçesi 
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40. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'na göre, merkezî yönetim bütçe kanun 

teklifi malî yılbaşından en az kaç gün önce 

Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunulur? 

 

A) Otuz gün 

B) Kırk beş gün 

C) Altmış gün 

D) Yetmiş beş gün 

E) Doksan gün 

 

41. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi özel 

bütçeli idareler arasında yer almaz?  

 

A) Yükseköğretim Kurulu 

B) Hakkâri Üniversitesi 

C) Türkiye Bilimler Akademisi 

D) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu 

E) Türkiye İstatistik Kurumu 

 

42. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'na göre, yapılacak harcama sonrası dıĢ 

denetim hangi kurum tarafından yapılır?  

 

A) Cumhurbaşkanlığı 

B) Danıştay 

C) İçişleri Bakanlığı 

D) Sayıştay 

E) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

43. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre, 

harcırahını kati olarak veya avans suretiyle 

alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya 

muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde 

hareket etmeyenler, aldıkları parayı derhal iade 

etmeye mecburdurlar?  

 

A) 15 gün içinde 

B) 7 gün içinde 

C) 30 gün içinde 

D) 10 gün içinde 

E) 3 gün içinde 

 

44. 6245 sayılı Harcırah Kanun gereğince verilecek 

yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl nasıl 

tespit olunur?  

 

A) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

B) Yönetmelik 

C) Yönerge 

D) Bütçe kanunları 

E) Genelge 
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45. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun 

kapsamındaki görevlere devam edenler, mal 

bildirimlerini ne zaman yenilemeleri 

gerekmektedir? 

 

A) Sonu sıfır ile biten yılların en geç ocak ayı 

sonuna kadar 

B) Sonu sıfır ve beş ile biten yılların en geç 

ocak ayı sonuna kadar 

C) Sonu sıfır ve beş ile biten yılların en geç 

şubat ayı sonuna kadar 

D) Sonu sıfır ve beş ile biten yılların en geç 

aralık ayı sonuna kadar 

E) Sonu sıfır ile biten yılların en geç şubat ayı 

sonuna kadar 

 

46.      

I. Yol masrafı 

II. Yevmiye 

III. Akaryakıt masrafı 

IV. Aile masrafı 

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre, yukarıda 

verilenlerden hangisi harcırah unsurları 

içerisinde yer alır? 

 

A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I, II ve III 

D) I, II ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

47. Genel Kadro Ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

uygulanmasına ve kapsama dâhil kurumların 

personel istihdamına dair konularda kadro, 

pozisyon ve iş analizleri yapmaya, standartlar 

belirlemeye ve gerekli evrakı tetkikiyle 

aşağıdaki birimlerden hangisi veya hangileri 

yetkilidir? 

 

A) Plan ve Bütçe Komisyonu 

B) Strateji Araştırma ve Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

C) Devlet Memurluğu Komisyonu 

D) Devlet Plan ve Malzeme Belirleme Ofisi 

E) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet 

Personel Başkanlığı  

 

48. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesine 

göre Yükseköğretim Kurulu İdari Teşkilatı 

birimleri içerisinde aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi yer almamaktadır? 

 

A) Komptrolörlük Daire Başkanlığı  

B) Yayın Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  

C) Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığı  

D) İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı 

E) Personel Daire Başkanlığı 
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49.  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelikte,  kurum ve 

kuruluşların her yıl düzenli hazırlamış 

oldukları, kendilerine yapılan bilgi edinme 

başvurularıyla ilgili rapor aşağıdaki 

seçeneklerden hangisindeki kurum tarafından 

kamuoyuna açıklanır? 

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

B) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

C) Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Belge Yönetimi 

Daire Başkanlığı 

D) İletişim Başkanlığı  

E) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

50. Resmi yazışmalarda süresi içinde belgeye 

cevap verilmemesi durumunda muhataba 

yazılabilecek yazı türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Olur 

B) Tekit 

C) Rapor 

D) Yetki 

E) Sözleşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test bitti. Yanıtlarınızı kontrol ediniz.  
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SINAV KURALLARI 

1. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. 

2. Sınav sırasında, adaylar arasında kalem silgi vb. araç gereç paylaşımı yasaktır. 

3. Aday, soruları ve sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında sınav 

iptal tutanağı ile sınavı geçersiz sayılacaktır. 

4. Adayın, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde 

teslim etmesi gerekmektedir. Adayın cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav salonu dışına 

çıkarması yasaktır. 

5. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan 

katılımcıların sınavları geçersiz sayılır. 

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

hakkında “Sınav İptal Tutanağı” düzenlenir ve adayın sınavı geçersiz sayılır. 

7. Adaylar sınava sadece; kalem, silgi, kalemtıraş ve su şeffaf pet şişe getirecektir. 

8. Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep 

telefonu, hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri 

aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler 

ve anahtar ile sınava girmeleri KESİNLİKLE YASAKTIR. 

9. Adaylar sınava gelirken resmi kimlik belgelerini (T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı 

Nüfus Cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.  

      Sürücü Belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgelerle sınava girilemez. 

10. Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav 

kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu 

anlaşılan veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayıl arak 

atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. 

11.  Yukarıda atılan imza tüm sınav kurallarına uymayı taahhüt ve kabul ettiğinizi göstermektedir.  


