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1- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

kapsamında memur ve kamu görevlileri hakkında yapılan ön incelemeye ilişkin 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 

görevlendireceği bir veya birden çok denetim elemanı eliyle de yaptırılabilir. 

B) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön 

incelemelerinde görevlendirilemez. 

C) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak 

belirlenir. 

D) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, rapora konu kararın oybirliğiyle 

verilmesi gerekir. 

E) Ön inceleme üzerine verilen kararda gerekçe gösterilmesi zorunludur. 

 

2- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine ve verilmemesine ilişkin kararlara karşı 

yapılan itirazlar en geç ne kadar süre içinde karara bağlanır? 

A) 15 gün 

B) 30 gün 

C) 1 ay 

D) 60 gün 

E) 3 ay                                                                     

 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin soruşturması sonucunda 

verilecek cezaya ve cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından 

silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.  

B) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan 

memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. 

C) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin 

cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. 

D) Kanun’daki şartların oluşması halinde bir üst cezanın verilmesi zorunludur. 

E) Memurlar kendilerine verilen disiplin cezalarının uygulanmasından dört sene sonra 

atamaya yetkili amire başvurarak, cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.   
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4- “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya 

zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; 

görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 

mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve 

eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unda öngörülen yukarıdaki düzenleme devlet 

memurlarının hangi ödev ve sorumluluğuna ilişkindir? 

A) Sadakat  

B) İsnat ve İftiralardan Korunma  

C) Tarafsızlık  

D) Emirlere Uyma 

E) Şikâyet 

 

5- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin birinde başarısız olan aday 

memurların ne kadar süreyle devlet memurluğuna alınmaları mümkün değildir? 

A) 6 ay 

B) 1 yıl 

C) 18 ay 

D) 2 yıl 

E) 3 yıl 

6- Aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden biri 

değildir? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

C) Strateji ve Bütçe Başkanlığı  

D) Jandarma Genel Komutanlığı 

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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7- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin 

mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara 

uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

raporlanmasına ne ad verilir? 

A) Mali kontrol 

B) Hesap verilebilirlik 

C) Mali saydamlık 

D) İç denetim 

E) Dış denetim 

 

8- I. Milli Savunma Üniversitesi  

II. Polis Akademisi  

III. Bilkent Üniversitesi  

IV. Ankara Üniversitesi 

1982 Anayasası’na göre yukarıda verilen yükseköğretim kurumlarından 

hangisi/hangileri özel kanunlarının hükümlerine tabidir? 

A) I ve II 

B) I- II- III 

C) III- IV 

D) Yalnız III 

E) Hepsi 

         

9- 1982 Anayasası’nın yükseköğretime ilişkin hükümleri göz önünde 

bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Vakıflar tarafından kazanç sağlamak amacıyla üniversite kurulamaz. 

B) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel 

kanunlarının hükümlerine tabidir.  

C) Rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanır. 

D) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve 

onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

E) Üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin 

hususlar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. 
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10- 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 imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler almak. 

E) Öğrencileri beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş olarak yetiştirmek 

 

11- 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 

 

12- “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre dekanları …… süre ile görev yapmak 

üzere atama yetkisi…… aittir.” Boşluklara gelmesi gerekenler aşağıdakilerden 

hangisinde sırasına uygun şekilde ve tamamen doğru olarak gösterilmiştir?  

A) Üç yıl/Yükseköğretim Kuruluna  B) Üç yıl/Rektöre C) Beş yıl/Rektöre 

D) Beş yıl/Yükseköğretim Kuruluna  E) Üç yıl/Üniversitelerarası Kurula 
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13- 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. 

 

14- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca, doçent kadrosunda 

bulunanlara her ay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet 

memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının yüzde kaçı, üniversite ödeneği 

olarak ödenir? 

A) 245  B) 215  C) 175  D) 130  E) 117 

 

15- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca; sözleşme ile çalıştırılacak 

emekli öğretim elemanlarına ödenecek ücret, hangi esaslar kapsamında ve hangi 

merci tarafından tespit edilir? 

A) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde üniversite senatoları 

tarafından 

B) Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından  

C) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde rektörler tarafından 

D) Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslar dahilinde Üniversitelerarası Kurul tarafından  

E) Üniversite senatolarınca belirlenecek esaslar dahilinde rektörler tarafından  

 

16- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na göre, ön lisans düzeyinde 

ara insan gücü yetiştiren yükseköğretim birimine ne ad verilir? 

A) Fakülte 

B) Meslek yüksekokulu 

C) Araştırma ve uygulama merkezi 

D) Enstitü 

E) Anasanat dalı 
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17- Üniversitelerde yeni kurulan birimler; eğitim-öğretim için yeterli kuruluş 

hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini 

müteakip, aşağıda belirtilenlerden hangisinin kararı ile faaliyete geçerler? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Millî Eğitim Bakanlığı 

C) Yükseköğretim Kurulu 

D) Üniversite Senatosunun 

E) Üniversite Yönetim Kurulunun 

 

18- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme 

hakkının kapsamı içerisindedir? 

A) İdari soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler 

B) Suç işlenmesine yol açacak bilgi ve belgeler 

C) Kanunlarına göre ticari sır olan bilgi ve belgeler 

D) Haberleşmenin gizliliği ilkesini ihlal edecek bilgi ve belgeler 

E) Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olan istihbaratına 

ilişkin bilgi ve belgeler 

 

19- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre “ihale komisyonu” ile ilgili aşağıda yer alan 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve 

imzalamak zorundadır. 

B) Kararlarda çekimser kalınamaz. 

C) İhale komisyonu salt çoğunlukla toplanır. 

D) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. 

E) İki üyenin, ihale konusu işin uzmanı olması şarttır. 

 

20- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale komisyonu en az kaç kişiden oluşur? 

A) 3               B) 5              C) 6               D)  9                E) 4 
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21- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanununa göre, haksız mal edinen şahıslara ne tür ceza verilir? 

A) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 

B) Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 

C) Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 

D) Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası 

E) Altı aydan beş yıla kadar hapis cezası 

 

22- Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

tabi değildir? 

A) Emniyet Genel Müdürlüğü   B) Karayolları Genel Müdürlüğü 

C) Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü D) Büyükşehir Belediyesi 

E) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

 

23- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli dışında görevlendirilen 

memur ve hizmetlinin, saat 11.00’de görev mahallinden ayrılıp aynı gün saat 20.00 

de görev mahalline dönmesi halinde yevmiyesinin ödenme oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 1/3  B) 1/2   C) 2/3  D) Tam  E) 1/4 

 

24- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre, toplu 

sözleşme hükümleri sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç yıl için geçerlidir? 

A) 1 Mali Yıl  B) 2 Mali Yıl  C) 3 Mali Yıl  D) 4 Mali Yıl  E) 5 Mali Yıl 

 

25- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre, 

sendika ve konfederasyonların gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Kamu makamlarından alınan yardımlar 

B) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri 

C) Bağış ve yardımlar 

D) 4688 sayılı Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirler 

E) Devir, temlik ve satışlardan elde edilen gelirler 

 



2022 GYUDS / ŞUBE MÜDÜRÜ 

 
8 

 

26- Aşağıda 2 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında bulunan kurum ve 

kuruluşlara verilen kadrolara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dolu kadrolarda derece değişikliği kurumu temsile yetkili makamlarca yapılır. 

B) Boş kadroların iptali Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun 

veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır. 

C) Kadro değişikliği işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır. 

D) Kadrolar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir. 

E) İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin 

onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır. 

 

27- I. Bakanlıklar  

II. Üniversiteler  

III. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 

Yukarıda verilen kurumlardan hangisinin/hangilerinin kadro ihdas, iptal işlemleri 2 

No’lu CBK* kapsamında değildir? 

A) Hepsi 

B) I, II ve III 

C) III ve IV 

D) Yalnız IV 

E) Hiçbiri 

  

                                                           
* CBK: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 



2022 GYUDS / ŞUBE MÜDÜRÜ 

 
9 

 

28- 2 No’lu CBK* kapsamında aşağıdaki düzenlemelerden hangisi doğrudur? 

A) 2 No’lu CBK kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli 

cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca 

yapılır. 

B) 2 No’lu CBK kapsamındaki kurumların kadro, pozisyon ve iş analizlerini yapar ve 

gerekli standartları belirleme vazifesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından yerine getirilir. 

C) 2 No’lu CBK kapsamına giren öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum 

ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı 

sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar doğrudan 

Cumhurbaşkanınca belirlenir. 

D) 2 No’lu CBK kapsamında uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı yetkili ve görevlidir. 

E) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların temizlik 

ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, 

iptali ve kullanılmasına dair hususlar ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenir. 

 

29- 3 No’lu CBK* kapsamındaki aşağıda verilen kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması 

hâlinde görevlendirme yapma yetkisine haiz olan makam hangisinde diğerlerinden 

farklıdır? 

A) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı 

B) Marmara Üniversitesi Rektörü 

C) Milli İstihbarat Başkanı 

D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı 

E) Brüksel Büyükelçisi 

  

                                                           
* CBK: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
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30- 3 No’lu CBK* kapsamında kapsamında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) 3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev 

süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini 

geçemez. 

B) 3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev 

süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de 

Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir. 

C) 3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı 

Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki 

hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir. 

D) Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve 

görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat 

ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar 

Cumhurbaşkanınca belirlenir. 

E) 3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar görev 

süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. 

 

31- Kanunların ayrıca bir yürürlük tarihi belirlenmediyse ne zaman yürürlüğe girdiği 

kabul edilir? 

A) TBMM tarafından onaylandığı gün 

B) Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı gün 

C) Resmi Gazete’de yayımlandığı gün 

D) Resmi Gazete’de yayımlanma tarihini izleyen gün 

E) Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra gelen ayın ilk günü 

  

                                                           
* CBK: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
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32- Üniversite genel sekreterliğine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Genel Sekreter, üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından 

Yükseköğretim Kurulu Başkanına karşı sorumludur. 

B) Genel Sekreter, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya 

katılmaksızın raportörlük görevini yapar. 

C) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride 

bulunur. 

D) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenler. 

E) Rektörlüğün yazışmalarını yürütür. 

 

33- Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilat ve görevlerine ilişkin aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve 

yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, 

fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür. 

B) Enstitü idari teşkilatı, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre 

kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 

C) Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. 

D) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak Genel Sekreterliğin 

görevidir 

E) Personel Daire Başkanlığı üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel 

hakkında rektöre öneride bulunma görev ve yetkisine haizdir 

 

34- Aşağıda resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Başlıkta ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü 

satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. 

B) Belgelerde sayı bulunması zorunludur. 

C) Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı 

gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi, belge tarihi olarak esas alınır. 

D) Metindeki noktalama işaretleri kendinden önce gelen harf arasına bir karakter boşluk 

bırakılır. 

E) İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, 

muhatap satırının altına, satır ortalanarak ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle 

yazılır. 
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35- Aşağıda resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin verilen bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Tüm yazışmalar “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” 

ibareleriyle bitirilebilir. 

B) Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, yetkili makamın ad ve soyad bilgilerinin 

üzerinde belgenin güvenli elektronik imza ile imzalandığına dair ifadeye yer verilir. 

C) İdareler arası yazışmalarda belgeyi imzalayacak olan makam, muhatap idarenin ast-

üst ilişkisi, belgenin içeriği ve önem derecesi dikkate alınarak hazırlanacak olan ve yetkili 

makamlarca uygun görülen imza yetkileri ve/veya yetki devri yönergesine göre seçilir. 

D) İdare, başka bir idareden kendisine resmî yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma 

Teknik Rehberi’nde tanımlanan kurallara uygun şekilde hazırlanmamış bir belgeyi 

reddedemez. 

E) Belgenin imzacısı olan yetkili makam, belgeye ait belirlenmiş olan gizlilik derecesine 

ilişkin hususlara riayet etmekle mükelleftir. 

 

36- Aşağıda bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usullere ilişkin 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması kapsamında T.C. Merkez 

Bankası ve üniversitelerin faaliyetleri hakkında bilgi talep edilebilir. 

B) Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel 

kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve 

karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkından yararlanabilirler. 

C) Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya 

belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum 

dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. 

D) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya 

görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. 

E) Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda tebligat, başvuru formunun kurum 

veya kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen 

beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 
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37- Aşağıda verilen görevlere atanmaya ilişkin verilen şartlardan hangisi yanlıştır? 

A) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üstü 

görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

B) Programcı, Şef, Amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için en az iki yıllık 

yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

C) Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici ve bu düzeyde 

bulunan görevler ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek 

öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

D) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve bu düzeydeki görevlere atanabilmeleri 

için en az orta öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

E) Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni ve bu düzeyde görevlere atanabilmeleri için 

en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. 

 

38- Yükseköğretim kurumlarında akademik kurulların oluşturulması ve bilimsel 

denetime ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Akademik Genel Kurul, ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek 

yüksekokulunda o dönemde her ne suretle olursa olsun fiilen eğitim-öğretimle 

görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri ve okutmanlardan oluşur. 

B) Akademik Genel Kurul, sadece her eğitim-öğretim yılının başında başkanın çağrısı 

üzerine olağan olarak toplanır. 

C) Akademik kurulların toplantı nisabı, kurulu oluşturan üye tamsayısının yarısından 

fazlasıdır. 

D) Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim ve araştırma konuları 

başta gelmek üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli 

olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler. 

E) Her öğretim elemanı, o eğitim–öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, 

yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve 

kongre tebliğlerinin birer örneğini bir rapor halinde bağlı bulunduğu birimin yöneticisinin 

aracılığıyla rektörlüğe sunar. 

  



2022 GYUDS / ŞUBE MÜDÜRÜ 

 
14 

 

39- Devlet memurlarının şikâyet ve müracaatlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet 

edilen amirler atlanarak yapılır. 

B) Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet edilenin ilk disiplin amirine aittir. 

C) Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi 

ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi 

izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. 

D) Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı 

bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 5 iş günü içinde bir 

üst mercie itiraz edebilirler. 

E) Şikâyet haklarını kullanan devlet memurlarına şikâyetlerinden dolayı bir ceza 

verilemez. 

 

40- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmelik’e göre “yaz dönemi” hangi tarihler arasını kapsar? 

A) 1 Haziran – 31 Ağustos 

B) 1 Mayıs – 1 Eylül 

C) 15 Mayıs – 15 Eylül 

D) 1 Haziran – 30 Eylül 

E) 15 Nisan – 15 Ekim 

 

41- Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre kamu zararının karşılanmasına ilişkin olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kullanmak üzere tesellüm ettikleri taşınırlarda meydana gelen zararların kamu 

görevlilerinden tahsil edilmesinde zararın kendilerinin kasıt, kusur, ihmal veya 

tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşmuş olması şartı aranmaz. 

B) Kullanılmak üzere kamu görevlilerine teslim edilen mallarda meydana gelen kamu 

zararının değer karşılığı Değer Tespit Komisyonu tarafından tespit edilir. 

C) Ortak kullanım alanına tahsis edilen dayanıklı taşınırlarda meydana gelen kamu zararı 

zararın oluşmasında kasıt, kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir. 

D) Taşınırların özelliğinden kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen 

firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 

E) Olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen 

firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 
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42- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A)  Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde özel şahıslardan ev veya pansiyon 

kiralama halinde sözlü beyan esas alınır. 

B) Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde atama onayı ya da harcama talimatı 

ödeme belgesine bağlanır. 

C) Doğal Afet Sigortaları Kurumunda sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde tapu 

senedinin onaylı örneği ödeme belgesine bağlanır. 

D) Bilirkişilik hizmet ücretlerinin ödenmesinde mahkeme kararı, muhakkik kararı veya 

yetkili organların kararı ödeme belgesine bağlanır. 

E) Kurs ve toplantılara katılma giderlerinde görevlendirme yazısı ödeme belgesine 

bağlanır. 

 

43- Doçentlik değerlendirme jürisine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Jüri beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

B) Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması 

halinde jüri, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulur. 

C) Jüride yer alan öğretim üyeleri doçent veya profesör unvanı taşır. 

D) Jüri üyelerine, değerlendirme raporunu hazırlamak üzere her aday için azami bir ay 

süre verilir. 

E) Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki 

üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. 

44- Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne 

göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Yazılı sınavdan altmış ve üzeri alanlar başka bir koşul aranmaksızın görevde 

yükselmeye hak kazanırlar. 

B) Sözlü sınavdan yetmiş ve üzeri alanlar başka bir koşul aranmaksızın görevde 

yükselmeye hak kazanırlar. 

C) Hukuk fakültesinden mezun olup avukatlık stajını tamamlamış olanlar, genel şartları 

da sağlamak koşulu ile avukat kadrosuna atanabilirler. 

D) Antrenör kadrosuna atanabilmek için bir spor kulübünün ilgili kursunu tamamlamış 

olmak gerekir. 

E) Psikolog kadrosuna atanabilmek için ilgili fakülteden mezun olmanın yanında 

zorunlu stajın da tamamlanması gerekir. 
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45- Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne 

göre; atanmaya hak kazanan personelin atama işlemi, başarı sıralaması listesinin 

kesinleşmesinden sonra ne kadar süre içinde yapılmalıdır? 

A) 3 ay 

B) 1 ay 

C) 15 gün 

D) 6 ay 

E) 1 yıl 

 

46- Doktor öğretim üyeliğine atanma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bir üniversitedeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve 

üniversitenin internet ana sayfasında ilan edilerek duyurulur.  

B) Açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları için verilen ilanda adaylara on beş günden 

az olmamak üzere başvuru süresi tanınır. 

C) Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde 

ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından atanır. 

D) Doktor öğretim üyeleri en az bir en çok iki yıl süre ile atanır. 

E) Görev süresi sona eren doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü 

üzerine rektör tarafından yeniden atanabilir. 

 

47- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar için 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) ALES’ten en az 60 puan almış olmak 

B) Bedensel bir engeli bulunmamak 

C) Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 

yapılacak atamalarda programın eğitim dilinde en az 55 puana sahip olmak 

D) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak  

E) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak 

ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 
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48- Üniversitelerin akademik teşkilatına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Rektör, kendisine sunulan adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 

B) Dekanlar rektörün önereceği adaylar arasından Yükseköğretim Kurulunca dört yıl süre 

ile seçilir. 

C) Dekan yardımcıları dekan tarafından atanır.  

D) Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı 

değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek 

üç profesörden oluşur. 

E) Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler kanunla kurulurlar. 

 

49- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans, yüksek lisans 

diplomalarının tanınma ve denklik işlemlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş 

vekâletnameye sahip kişi tarafından yapılır. 

B) Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için kurumun faaliyet gösterdiği ülke yetkili 

makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir 

kurum olarak kabul edilmiş olması gerekir. 

C) Bir yükseköğretim kurumunun sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin tespit 

edilmiş olması halinde ilgili koşulları sağlamış olsa bile söz konusu yükseköğretim 

kurumu tanınmaz. 

D) Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

Anayasal niteliklerine aykırı eğitim hizmeti sunduğunun tespit edilmiş olması halinde söz 

konusu yükseköğretim kurumu tanınmaz. 

E) Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası 

örgütlerin çatısı altında faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumu olması gerekir. 

 

50- Çift anadal programı açılması için izlenmesi gereken usul aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru gösterilmiştir? 

A) Üniversite Yönetim Kurulu kararı alınması 

B) Senatonun önerisi üzerine Rektörlükçe onay verilmesi 

C) Fakülte/ yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onay vermesi 

D) Dekanlığın/yüksekokul müdürlüklerinin önerisi üzerine Fakülte/yüksekokul 

kurullarınca karar alınması 

E) Üniversite Yönetim Kurulu kararı üzerine Rektörlükçe onay verilmesi 



SORU cevap
1 D
2 E
3 E
4 C
5 E
6 E
7 E
8 A
9 E
10 D
11 A
12 A
13 B
14 C
15 B
16 B
17 D
18 E
19 C
20 B
21 B
22 C
23 C
24 B
25 A
26 A
27 C
28 A
29 B
30 E
31 C
32 A
33 D
34 D
35 C
36 E
37 E
38 B
39 D
40 C
41 A
42 A
43 C
44 C
45 A
46 D
47 E
48 B
49 D
50 C

*

*

MustafaKurt
Accepted

MustafaKurt
Textbox
*Sınav Kurulu tarafından Şube müdürü sınavındaki 17. Sorunun cevabının cevap anahtarında “D” seçeneği olarak gösterildiği ancak “C” olması gerektiği, 
33. Sorunun cevabının cevap anahtarında “D” seçeneği olarak gösterildiği ancak “E” olması gerektiği yönünde karar verilmiştir.


