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GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Sınavı için hazırlanmış testleri 
içermektedir. Bu testlerin soru adetleri şöyledir:  

Ortak Alan Dersi      35 

Ayniyat Saymanı Alan Dersi      15 

  
 

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla 

birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere 
kurşun kalemle işaretleyiniz. 

 

2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Kitapçık türünü cevap 

formunuzdaki ilgili yere kodlayınız.  

Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız 

takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış 

kodlama yaptığınız takdirde sınav puanınız yanlış 
hesaplanabilir. 

6. Cevap formunu buruşturmayınız, üzerine 

gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

Cevap formunda soruların cevapları doğru 

biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu 

cevabı algılayamayacaktır. Yanlış 

işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan 
tamamen aday sorumludur. 

3. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru 

cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap 

seçeneği işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış  
sayılacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap 

sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda 

size en doğru görünen cevabı işaretleyerek 
cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır 

4. Sınavda adaylara 90 dakika süre verilmiştir. 8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının OMÜ’nün  yazılı izni olmadan kopya 

edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli 

cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.  
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Ortak Alan Dersi 

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Genel Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınav 

duyurusu ve başvurusu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

A) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak 
kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce 

duyurulur. 
B) Yazılı sınav tarihi itibarıyla ilan edilen kadro veya 

pozisyonlar için aranan nitelikleri taşıyan personel 

sınava başvurabilir. 
C) Başvuru şartları taşınan farklı unvanlı kadro veya 

pozisyonlardan sadece biri için başvurulabilir.  

D) Aylıksız izinde bulunanlar da başvuru şartlarını 
taşıyorlarsa sınava katılabilir. 

E) Aranan şartları taşıyanlar kurumun resmi internet 

sitesinde ilan edilir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1927 yılında yapılan 2. 

Kurultayı’nda parti programına Cumhuriyetçilik, 

Halkçılık ve Milliyetçilik ilkeleri eklenmiştir.  

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Milliyetçilik 

anlayışının temel etmenlerinden biri değildir? 
 

A) Vatan birliği 
B) Din birliği 

C) Ülkü birliği 
D) Kültür birliği 
E) Dil birliği 
 

 
 

3. Türkiye’de cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen 

inkılaplarla çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve 

modern dünyaya entegre olmak amaçlanmıştır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu çerçevede yapılan 

çalışmalardan biri değildir? 
 

A) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi 
B) Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi 
C) Arap harflerinin bırakılıp yerine Latin alfabesinin 

kullanılması 
D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi 
E) Türkçedeki yabancı kelimelere Türkçe karşılık 

bulunması 
 

 
 

 

 

4. Milli Eğitim Müdürünün hizmet ilişkisi içerisinde 

olduğu kişiler veya müesseslerce görev yaptığı 

ilin dışında bir otelde 10 gün ücretsiz misafir 

olarak ağırlanması Kamu Görevlileri Etik Davranış 

İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerinde yer alan etik 

ilkelerinden hangisine aykırıdır? 
 

A) Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla 
kullanılması 

B) Çıkar çatışmasından kaçınma 

C) Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
D) Dürüstlük ve tarafsızlık 

E) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 
 

 
 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yollarından 

birisi değildir? 
 

A) Gensoru 

B) Ombudsman Denetimi 
C) Meclis Araştırması 

D) Meclis Soruşturması 
E) Genel Görüşme 
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6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

memura, eşinin doğum yapması halinde isteği 

üzerine kaç gün babalık izni verilir? 
 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 10 

E) 15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanının 

seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
 

A) Adalet Bakanının önerisi üzerine Başbakanca 

seçilir. 
B) Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 
C) Bakanlar kurulunca seçilir. 

D) Türkiye Barolar Birliğince seçilir. 
E) Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel 

ilkeleri arasında yer almaz? 
 

A) Kişilik 

B) Dürüstlük 

C) İnandırıcılık 

D) Yineleme 

E) Bütçe 
 

 
 
 

9. Yazım ve noktalamayla ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Bir cümle içinde özel bir ismin yerine kullanılan “o, 
sen, ben” gibi zamirler, büyük harfle yazılır.  

B) Devlet adları büyük harfle başlar ve bunlara 
getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 

C) Dilekçelerin ve resmî yazıların başında yer alan 

kurum adları büyük harfle yazılır ve bunlara 
getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.  

D) Din ve mezhep adları büyük harfle başlar. 

E) Türkçe, İngilizce, Farsça gibi dil adlarına getirilen 
çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında 

sayılmaz? 
 

A) Uyarma 

B) Görevden uzaklaştırma 

C) Aylıktan kesme 

D) Devlet memurluğundan çıkarma 

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi şu anda Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığı görevini 

yürütmektedir? 
 

A) Necdet Özel 

B) Hayri Kıvrıkoğlu 

C) İlker Başbuğ 

D) Hulusi Akar 

E) Işık Koşaner 
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12. Mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. 
B) Hiç bir organ, makam, merci veya kişi yargı 

yetkisinin kullanılmasında hâkimlere emir ve 
talimat veremez. 

C) Yasama ve yürütme organları mahkeme 

kararlarına uymak zorundadır. 
D) İdareler mahkeme kararlarının yerine getirilmesini 

geciktiremez. 

E) Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulup görüşme yapılabilir. 

 

 
 

 

 

 

 

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

memuriyetten çıkarma cezası vermeye 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 
 

A) Disiplin kurulu 

B) Disiplin amirleri 
C) Yüksek disiplin kurulu 

D) Yargı organları 

E) Atamaya yetkili amir 
 

 
 

 

 

 

 

14. Kurumların kendi yönetmeliklerindeki 

düzenlemeler haricinde Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 

kapsamındaki görevlere atanmada “en az dört 

yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak” şartı 

aşağıdaki unvanlardan hangisi için geçerli 

değildir?        
 

A) Amir 

B) Çözümleyici 
C) Uzman 

D) Müdür Yardımcısı 

E) Müdür 
 

15. Dürüstlük ve Tarafsızlık esasıyla ilgili Kamu 

görevlilerinin tüm eylem ve işlemlerinde bağlı 

kalmaları ve o doğrultuda hareket etmeleri 

gereken 4 genel ilke vardır. Aşağıdakilerden 

hangisi, bu 4 genel ilkeden biri değildir? 
 

A) Yasallık 

B) Adalet 
C) Merhamet 

D) Eşitlik 

E) Dürüstlük 
 

 
 
 
 
 
 
 

16. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında 

görevlerine devam edenler aşağıdaki yıllardan 

hangisinin en geç şubat ayı sonuna kadar 

bildirimlerini yenilemelidir? 
 

A) 2018 

B) 2019 

C) 2020 

D) 2021 

E) 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’a göre bu Kanunda yazılı görevleri yerine 

getirmek üzere hangi kurum bünyesinde Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur?  
 

A) Başbakanlık 

B) Yargıtay 

C) Danıştay 

D) Sayıştay 

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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18. I-  Üniversiteler  

II-  Köyler  

III-  Belediyeler  

IV-  Kamu iktisadi teşebbüsleri  

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hizmet 

yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına örnek 

olarak gösterilebilir?  
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız IV 

C) I ve IV 

D) I ve II 

E) II ve III 
 

 
 

 

 

 

 

 

19. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi kamu 

görevlilerinin uymaları gereken etik davranış 

ilkeleri arasında sayılamaz? 
 

A) Saydamlık 

B) Dürüstlük 

C) Hesap verebilirlik 

D) Kamu yararını gözetme 

E) Liyakat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

20. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 

kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine istenen bilgi 

veya belgeye erişimi hangi sürede sağlamalıdır?  
 

A) Yedi iş günü 

B) On iş günü 

C) Onbeş iş günü 

D) Otuz iş günü 

E) Kırkbeş iş günü 
 

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

devlet memurunun erkek çocuğu için verilen aile 

yardımı ödeneği,  bu kanunda belirtilen şartları 

taşımaları kaydıyla çocuk kaç yaşını 

dolduruncaya kadar ödenir? 
 

A) 18 

B) 20 

C) 21 

D) 25 

E) 26 
 

 
 

 

 

 

 

22. "Bir okul müdürünün diplomasını kaybeden bir kişinin 

okul müdürlüğüne hangi belgelerle başvurması 

gerektiğini ve bu belgelerin doğru bir şekilde 

sunulması durumunda hizmetin ne kadar süre 

içerisinde yerine getirileceğini okulunun giriş kapısına 

asması"  

  

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerinde yer alan etik ilkelerinden hangisine 

uygundur? 
 

A) Hizmet standartlarına uyma 

B) Amaç ve misyona bağlılık 

C) Dürüstlük ve tarafsızlık 

D) Saygınlık ve güven 

E) Yetkili makamlara bildirim 
 

 
 

 

 

 

 

23. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının 

genel hakları arasında sayılmamıştır? 
 

A) Emeklilik 

B) Özel kovuşturma ve yargılama usulü 

C) Sendika kurma 

D) Görevden çekilme 

E) Basına bilgi veya demeç verme 
 



  

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ A Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 

 

 5 
 

24. Aşağıdakilerin hangisinde devletin temel organları 

tam ve doğru olarak verilmiştir?  
 

A) Yasama 

B) Yürütme 

C) Yasama ve yürütme 

D) Yasama, yürütme ve yargı 
E) Yasama ve yargı 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu 

üyeleri arasında yer almaz? 
 

A) Cumhurbaşkanı 
B) TBMM başkanı 

C) Başbakan 

D) Genelkurmay Başkanı 
E) Milli Savunma Bakanı 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde genel 

amaçlar arasında yer almaz? 
 

A) İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini 

anlamak 

B) Mal ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak 

C) Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda 
bulunmak 

D) Özel çıkarları kamusal çıkarlardan üstün tutmak  

E) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve 
toplumsal sorumluluk duygularını geliştirmek  

 
 
 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal 

Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal 

bildiriminde bulunması gereken kişilerden 

değildir? 
 

A) Dışarıdan atanan bakanlar kurulu üyeleri 
B) Muhtarlar 
C) Gazete sahibi gerçek kişiler 

D) Siyasi parti genel başkanları 
E) Noterler 
 

 
 

 

 

 

 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” yanlış 

yazılmıştır? 
 

A) Yarın da geleceğim. 

B) Bana kalırsa sen de haklı sayılmazsın. 
C) Onlarda bizden pek farklı bir bilgi yokmuş.  
D) Elinde avucunda ne varsa harcamış. 

E) Kitaplarınıda yanına almayı unutmamış. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

29. Türkiye-Suriye sınırı aşağıdaki devletlerden 

hangisiyle yapılan anlaşmayla belirlenmiş ve bu 

haliyle Lozan Antlaşması’nda tasdik edilmiştir? 
 

A) Suriye 

B) İngiltere 

C) Fransa 

D) İtalya 

E) Sovyet Rusya 
 

 
 



  

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ A Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 

 

 6 
 

30. Mal Bildirimlerinin 3628 sayılı Kanun kapsamındak i 

göreve atanmada ..........  verilmesi zorunludur. 

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanuna göre,  

yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki 

ifadelerden hangisi gelmelidir? 
 

A) Göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte 

B) Atamayı izleyen bir ay içinde 

C) Atamayı izleyen iki ay içinde 

D) Göreve başlandığı tarihi izleyen bir ay içinde 

E) Göreve başlandığı tarihi izleyen iki ay içinde 
 

 
 

 

 

31. I-   Daha üst öğrenimin bitirilmiş olması 

II-  Hizmet süresinin fazla olması 

III-  Üst öğrenim mezuniyet notunun yüksek olması 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 

Genel Yönetmelik kapsamında yapılacak 

atamalarda sınav başarı puanlarının eşit olması 

halinde sırasıyla hangi kriterlere öncelik verilmek 

suretiyle başarı sıralaması belirlenir? 
 

A) I-II-III 
B) II-III-I 
C) III-I-II 

D) III-II-I 
E) II-I-III 
 

 
 

 

 

 

 

 

32. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Bağlı olduğu 

bakanlık teşkilatı aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 
 

A) İçişleri Bakanlığı 
B) Başbakanlık 

C) Milli Savunma Bakanlığı 

D) Adalet Bakanlığı 
E) Dışişleri Bakanlığı 
 

33. Milletvekili seçimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 
 

A) 18 yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.  
B) Kamu hizmetinden yasaklı olanların milletvekili 

seçilmesinde sakınca yoktur. 
C) Milletvekili seçilebilmek için en az orta öğrenim 

mezunu olmak gerekir. 

D) Seçimler, yargı organlarının genel yönetimi ve 
denetimi altında yapılır. 

E) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri iki yılda 

bir yapılır. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

34. 5176 sayılı Kanun’a göre Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla 

ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve 

araştırmayı en geç ne kadar sürede 

sonuçlandırmak zorundadır? 
 

A) 2 ay 

B) 3 ay 

C) 4 ay 

D) 5 ay 

E) 6 ay 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisinin yazımında bir yanlışlık yoktur? 
 

A) Pek mübalalı konuşuyorsunuz. 
B) Çocuk, kucağında bir Van kedisi taşıyordu. 
C) Yunus Emre mahallesi, bugün pek hareketli 

görünmüyor. 
D) Kağıtları masanın üzerine koyup çıktı. 
E) Bu sabah, nergizlerin yeşerdiğini görünce pek 

sevindim. 
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Ayniyat Saymanı Alan Dersi 

1. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre Kayıttan Düşme 

Teklif ve Onay Tutanağı ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en 
az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır.  

B) Tüketime gönderilen taşınırın kayıtlardan 

çıkarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenir.  
C) Harcama yetkilisinin onayına tabidir. 
D) İki nüsha olarak düzenlenir. 

E) Tutanağın ikinci nüshası muhasebe birimine 
gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir.  

 

 
 

 

 

2. Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamında değildir? 
 

A) Kamu iktisadi teşebbüsleri 
B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

C) Sosyal güvenlik kurumları 
D) Özel bütçeli idareler 
E) Mahalli idareler 
 

 
 

 

 

3. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden 

hangisi taşınır kayıt yetkilisinin görevlerinden 

değildir? 
 

A) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden 

dolayı meydana gelen azalmaları harcama 
yetkilisine bildirmek 

B) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı 

Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe 
kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol etmek  

C) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene 

ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre 
sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak  

D) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen 

taşınırları ilgililere teslim etmek 

E) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının 
yapılmasına yardımcı olmak 

 

4. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 

uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, 

kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal 

Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre 

saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını 

sağlamaktan aşağıdakilerden hangisi 

sorumludur?  
 

A) Gerçekleştirme görevlisi 
B) Taşınır kontrol yetkilisi 

C) Taşınır konsolide görevlisi 
D) Harcama yetkilisi 
E) Taşınır kayıt yetkilisi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Malî  saydamlığın  sağlanması  için  gerek li  

düzenlemelerin  yapılması  ve  önlemlerin  

alınmasından  kamu  idareleri sorumlu olup, bu 

hususlar .......... izlenir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan 

yere hangi ifade gelmelidir? 
 

A) Maliye Bakanlığınca 

B) Ekonomi Bakanlığınca 

C) Başbakanlıkça 

D) Sayıştayca 

E) Kalkınma Bakanlığınca 
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6. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 

aşağıdakilerden hangisi Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir? 
 

A) Personelin ve öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak 

B) Öğrencilerin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili 
hizmetleri yürütmek 

C) Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak  

D) Öğrencilerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacak faaliyetleri düzenlemek  

E) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir 
hizmetlerini yerine getirmek 

 

 
 

 

 

 

7. 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince verilecek 

yurtdışı  gündelik lerinin mik tarı, gidilecek ülkeye, 

memur ve hizmetlilerin aylık  veya ücret tutarları ile 

görevin mahiyetine göre,  mali yıl itibariyle ve ……….. 

tek lifi üzerine ………… tayin olunur. 

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 

hangi ifadeler gelmelidir? 
 

A) Başbakanlığın – Cumhurbaşkanınca 

B) Bakanlar Kurulunun – Cumhurbaşkanınca 

C) Maliye Bakanlığının – Başbakanlıkça 

D) Maliye Bakanlığının – Bakanlar Kurulunca 

E) Maliye Bakanlığının - Cumhurbaşkanınca 
 

 
 

 

 

8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 

üniversite senatosu ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Rektör yardımcıları senato üyesidir. 
B) Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve 

sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. 

C) Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri 
senato üyesidir. 

D) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve 

takvimini inceleyerek karara bağlar. 
E) Fakülte yönetim kurullarının kararlarına yapılacak 

itirazları inceler ve karara bağlar. 
 

9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre bütçelerin hazırlanması, 

uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken 

ilkelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde 
gösterilir. 

B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi 
esastır. 

C) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması 

esastır. 
D) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer 

verilmez. 

E) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam 
bir şekilde görünmesini sağlar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda 

sayılan amaçlarından değildir? 
 

A) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi 
B) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 

düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi 

C) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve 
yolsuzluğun önlenmesi 

D) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, 

zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi 
E) İç denetimin oluşturulmasını ve işlemesini 

sağlamak 
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11. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliği’ne göre 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre 

doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal alımları 

ödemelerinde aşağıdakilerden hangisi ödeme 

belgesine bağlanacak belgeler arasında 

sayılmamıştır? 
 

A) Onay Belgesi 
B) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı 
C) Sevk İrsaliyesi 

D) Muayene ve kabul komisyonu tutanağı 
E) Fatura 
 

 
 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Mal 

Yönetmeliği’nde tanımlanan defterlerden değildir? 
 

A) Tüketim malzemeleri defteri 

B) Dayanıklı taşınırlar defteri 
C) Müze defteri 
D) Ambar defteri 

E) Kütüphane defteri 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisine 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununa göre  makam 

tazminatı ödenmez?    
 

A) Rektör 
B) Profesör 

C) Üniversite genel sekreteri 
D) Doçent (Kazanılmış hak aylığı birinci derece) 
E) Rektör yardımcısı 
 

 

14. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, kullanılmaz hale 

gelme, yok olma veya sayım noksanı gibi 

nedenlerle kayıttan çıkarılması gereken taşınırlar 

için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir?  
 

A) Muhasebe İşlem Fişi 
B) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile 

Taşınır İşlem Fişi 
C) Taşınır Teslim Belgesi 
D) Taşınır İstek Belgesi 

E) Dayanıklı Taşınırlar Listesi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

15. I-Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı 

sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada 

ihale edilemez. 

II-Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünebilir.  

III-Ödeneği bulunmasa da ihaleye çıkılabilir. 

IV-Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

usulü temel usuller olmayıp Kanunda belirtilen özel 

hallerde kullanılabilir.     

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde 

sayılan temel ilkelerdendir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 
C) II, III, IV 

D) II ve IV 

E) I, II, III, IV 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile 
cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; 
silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, 
hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava 
girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları 
geçersiz sayılacaktır. 

2. Sınavda adaylara Sınav için 90 dakika süre verilmiştir. 
Adaylar sınavın  ilk 15 dakikasından sonra hiçbir şekilde sınava 
alınmayacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 ve son 5 
dakikası içinde adayın salondan çıkışına kesinlikle izin 
verilmeyecektir. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk 
eden öğrenci, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava 
devam ettirilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden 
tamamlarsanız, cevap formunuzu ve soru kitapçığınızı salon 
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav 
süresinin bittiği ilan edildikten sonra cevap formları ve so ru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar 
adaylar yerlerinden ayrılmayacaktır. 

3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak 

yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin adaylarla konuşmaları ve 

adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 

kesinlikle yasaktır. 

4. Sınav sırasında kopya çeken, çekilmesine yardımcı olan 

öğrencilerin kimlikleri, Salon Başkanı tarafından Salon Sınav 

Tutanağına yazılacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılacaktır. Görevliler kopya çekenleri veya çekmeye 

yardımcı olanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya 

aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları 

bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde 

edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde 

bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılanların sınavı 

iptal edilecektir. Cevap formunuzu başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin 

için son derece önemlidir. Sınav görevlileri, sınavın kurallara 

uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, OMÜ Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Komisyonu takdir 
hakkını kullanarak katılımcıların bir kısmının veya tümünün 

sınavını iptal etme hakkına sahiptir. 

5. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yeri 

değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce 

sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta 

bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate almayanların kimlik 

bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cevap formunda ilgili alanları doldurmanız gerekmekte olup 

yazılacak her türlü yazı ve yapılacak bütün işaretlemelerde 

kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma 

kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap 

formuna işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru 

kitapçığına yapmış olduğunuz işaretlemeler geçersiz 

sayılacaktır. 

7. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla 

kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını ve  basım 

hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 

kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi 

için Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığında  her 

sayfanın başlığında basılı bulunan soru kitapçık türünün, 

kitapçığın ön kapağındaki soru kitapçığı türü ile aynı olup 

olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon 

Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı 

üzerindeki kitapçık türünü, cevap formu üzerinde bulunan 

“Soru Kitapçığı Türü” alanına kodlamanız gerekmektedir. 

Salon görevlileri sınav öncesi cevap formunuzda kodladığınız 

Soru Kitapçığı Türünü kontrol ederek form üzerinde bulunan 

“Kontrol Edilmiştir” alanını mürekkepli kalemle 

paraflayacaktır. Salon görevlileri tarafından cevap formunuzda 

ilgili alanın paraflanmaması durumunda cevap formunuz 

değerlendirilemeyecektir. Lütfen salon görevlilerinin cevap 

formunu paraflamasını isteyiniz. 

8. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı 

üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 

Numaranızı ve sıra numaranızı yazıp imzalayınız.  Sınav 

sonunda soru kitapçıkları ile  cevap formları toplanacak ve 

tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik 

bulunması durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve 

hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak 

kullanabilirsiniz. 

10. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda 

yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 

11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve 

cevap formunuzu salon görevlilerine teslim etmeyi 

unutmayınız. 

12. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 

üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 

görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız 

yararınıza olacaktır. 

13. Sınava giren öğrenci sınavda uyulacak kuralları kabul etmiş 

sayılır. 

S I NA V D A  UY UL A C A K  K UR A L L A R  

A 

 


