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1. Bu kitapçlkta 20 soru ortak alan Ve 30 soru alan sorulaı,l olmak
üzere toplam 50 soru buıunmaktadır.

2. Soru kitapçlğlnda her sorunun yalnlz bir doğru cevabı
bulunmaktadlr. Bir soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o
soru yanllş cevaplanmlş sayılacaktlr.

3. Halall soru tespit edilmesi haıinde hatall sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekilde diğer sofulara dağ|tIlacaktır.

4. Sınav süresi 75 dakikadlr.
5. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme

yapllmayacaktlr.
6. Bu kitapçıkta verilen soruların cpvaplarl, kitapçlkla bİrlikte Verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemle yapılacaktır.
7. Bu slnavın değerlendirmesi doğru cevap say|sl üzerinden

yapılacak, yanlış cevaplar dikkate allnmayacaktır. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
blrakmaman|z yararınlza olacaktlr.

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağında
belirtilmiştir.
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1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
ğzel hayat|n gizliliğinin korunmast ilkesi
istisnalannda n §bğ!!!!J?

a) Milli güven|ik

b) Haber alma özgürlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağhğln korunmasl

2. 1982 Anayasas|na göre milletvekili seçilebilme
ile ilgili aşağtdaki ifade|erdğn hangısi ,anll§tr?

a) Milletvekili olmak için en az ilkokul mezunu olmak
gerekir

b) Yüz klzarttq suç iş|eyenler milletvekili olamazlar

c) Yükümlü olduğu halde askerlak hizmetini
yapmamlş olanlar milletvekili seçilemezler

d) Taksirli suçlar hafiç bir ylldan az hapis cezaslna
hüküm giymişler milletv€kili seçilemezler

a) Tebliğ

b) Yönetmelik

c) Tüzük

d) Genelge

4. 1982 Anayasaslna göre Türkiye Büyük Millet
Meclisi hangi çoğunıukla topıanlr Ve genel af
ilanl karan alır?

a) Üye tamsaylslnln 1/3'ü ile toplanır,2/5'i ile genğl

af ilanl kararı allr

b) Üye lamsayıslnln 1/3'ü ile toplanlr,3/5'i ile genel

af ilanl kdran ahr

c) Üye tamsaylslnın 2/3'ü ile toplanlr, 3/5'i ile genel
af ilanı karan alır

d) Üye tamsaylsünln 2/3'ü ile toplanlr,2/5'i ile 9enel
af ilanl kararı alır

sivas Kongresi sonrastnda Batl Anadolu Ulusal
Kuwetler Genel Komutanhğlna kim atanmlşhr?

a) Fevzi Çakmak b) Kazlm Kafabekir

c) Ali FıJat cebesoy d) lsmeü lnönğ
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6. Aşağldaki savaşıardan hangisi "subaylar
savaşt" olarak da anllmaKadlr?

a) Kütahya-Eskişehir savaşl

b) sakarya savaşl

c) l. lnönü savaşl

d) ll. ln6nü Savaşı

7. Yeni Türk Devlgtinln varlığı hangi antlaşmayla
dünya devletleri taraflndan tanlnmlşfu r?

a) Mudanya Ateşkes Anllaşması

b) sevr Antlaşmasl

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montfö Antlaşmasl

8. Şeyh sait Ayak|anmasl Ve Menemen olayların|n
ortaya çıklş nedeni aşağldakilerden hangi5i
olabilir?

a) Çok partili hayata tepki olarak

b) cumhufiyet ve Laikliğe lepki olarak

c) Azlnhklara tepki olarak

d) Türk Di| cemiyetinin kurulmaslna tepki olarak

9. Devlet Teşkilatl ile ilgili geneı me\r.uata göre
hangi il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülebilir?

a) Toplam nüfusu 250 000'den fazıa olan il

belediy9leri

b) Toplam nüfusu 400 000'den 
'azla 

olan il

belediyeleri

c) Toplam nürusu 600 000'den fazla olan il

belediyeleri

d) Toplam nüfusu 750 000'den fazla olan il

belediyeleri
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3. Hukuk normlan uyannca Kanun'dan sonra
hiyerarşik sırada gelen mevzuat hangisidir?
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10. Devlet Teşkiıatı ile ilgili genel mevzuata göre,
Bakanlık Merkez teşkilatl ile ilgili olarak
aşağldaki ifadelerden hangisi vanllştır?

a) Şefliklerin kuru|abilmesi için ilgiıi hizmet birimi
Veya kuruluşun tek'ifi üzerine bakanhk onayl
gerekir

b) Bir bakanhkta kurulacak müsteşafllk saysl üçten
ıazla olamaz

c) Daire Başkanltklarınln kurulabilmesi için ilgili
bakanllğln leklifi ğzerine Bakanlar Kurulu kararl
gerekir

d) Bakanhklarda Ve bağh kuruluşlarda 5ürekİi
kurullar, kanunla kurulur

1,1.Aşağldakilerden hangisi, soğuk
dönemindeki askeri tehdidin yerini
günümüzdeki tehditlerden biri d€ğildir?

a) Terörizm

b) Kitle imha silahlannln y8yllmasl ,

c) Bölgesel ve ülke içi kriz Ve çatlşmalar

d) Hızll nüfus artlşl

saVaş
a lan

12. 399 sayllı kanun hükmünde karamame uyannca
söz|eşme|i personele hangi yasaklar
getirİlmemiştir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hediye alma Ve menfaat yasağl

c) Bas|na bilgi Ve demeç yasağl

d) Başka iş Ve hizmet yasağı

a) Atatürk diyor ki: Hayatla en hakiki mürşit ilimdir

b) En çok klzdlğlm şeyler: yalan söylemek Ve

sözünde durmamaktır.

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mutluyum.

d) Harf devrimi sonraSl eski yazlyl hiç kuIlanmayan
iki kişi: Atatürk ve lnönü'dür.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişik|iği sınavl
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14. Aşağ|dakilerden hangisi kaynaklan baklmından
dünya dil|eri s|nlfl andınlmasInda y9I3b3:?

a) ortadoğu Dil Ailesi

b) Hint-Avrupa Di| Ailesi

c) Çin-Tibel Dil Ailesi

d) Hami_sami Dil ailesi

15. ses telleri titreşmeden oluşan sert ünsüzler
hangi seçeneKe doğru olarak verilmiştir?

a)b,c,d,9,ğ,h,j

b)m,n,r,v,y,z

c)ç,t,k,p,ş,b,v,y,z

d)ç,f,t,h,s,k,p,ş

16. Diş ağnsl çekenler () dişleri sağlam olanlan (}
yoksulluk çekenler () parasl bol olanlan mutlu
sanIr ()

cümlesindeki boşluklardaki nolitalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak verilmiştir?

a)(,) (;) (,)(.)
b)(,) (,) (,)(.)
c)(;) (;) (,)(.)
d)(;) (,) (;)(.)

l7. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde
Halkla llişkilerin amaçlanndan §gğ!!!İ?

a) Vatandaşlara, yerel yönelim kuruluşunun hizmel
Ve uygulamalarlna ilişkin bilgi vermek

b) Kesin karar allnmadan önce yeni projeıer
hakklnda vatandaşlann görüşıerini almak

c) Yerel yönetimin sistemi ile kendi hak ve
sorumlulukıannl konusunda vatandaşl
aydlnlatmak

d) Valandaş ile iletişimlerde reklam ve
propagandayı temel dayanak olarak almak

2

13. Aşağldaki cümlelerden hangisinde yaztm hatasl
vardln

l

I
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18- Halkla İlişkiler çahşmalannln aşamalan hangi
seçeneKe doğru sıralanmlştır?

a) Planlama-Bilgi toplama_ lletişim-değerlsndirme

b) Bilgi toplama- PlanlamaJlelişim-Değerlendirme

c) Değerjendirme_Planlama_Bilgi toplama-ll€tişim

d) iletişim-oeğerlendirme.Bilgi toplama-Planlama

'l9. Aşağldakilerden hangisi Kamu görevlilerinden
beklenmeyen etik davranlşlardandlr?

a) Halkın devlete güVenini artlrmak için çahşmak

b) MeslektaşıannIn yaptlğı iyi işleri takdif elmek Ve
duyurmak

c) Kamu kaynaklann| öncelikle yaklnlarl jçin

kullanmak

d) Kamu görevi d|şında bir işte çahşmamak allnan
krediler

20. Görevde yükselme Ve unvan değişikıiği sözlü
slnavlnda adaylar hangi açıdan
değerlendirillDez?

a) Bilimselve teknoıojik gelişmelere açlkhğl
açlslndan

b) Kthk kıyafeti açlslndan

c) ikna kabiliyeti ve inandlfıclllğl açlslndan

d) Genel kültüru Ve genelyeteneği a9slndan

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnaVı

Bilgisayar Mühendisi(ortak Alan)
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2'l. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi arayüz|erin
(interface} özelliklerindendir?

a) Private üye tanlmlanabilif

b) Public üyelere sahiptir

c) Diğer arayüzlere kalltlm Veremezler

d) Slnlflardan kalltlm alabilirler

22. Birden fazla kullanlclnln kondi programlannl
çallştırdlğl bir sistemde; hepsinin işletime
allnlp, çok klsa bir süre içerisinde yalnlzca
sırasl gelen programln işletilmesi hangi
ortamda yap|l|r?

a) Multiuser systems (Çok KullanIcıll si§lemler)

b) Multiprogramming (Çok lş Düzeni)

c) serial Processing (seri lşleme)

d) Mu|titasking (Çok Görevıilik)

23. Bazt programlama dıllerinde değişkenlere İlk
değer atamas| yapllmamas|n|n nedeni
aşağldaki seçeneklerden hangi§idir?

a) Dilin standart dlşl olma isteği

b) Dilin sıandarl olna ısteği

c) Ilk işlem maliyetlerinden kaçlnma isteği

d) Hiçbiri

24. soyadt'an'ile bitenlerin adlnl listeıeyen sQL
komutu hangisidir?

a) sele(l adi 
'rom 

okul where soyadi like '%an'

b) select adi from okul whefe adi like '%an'

c) select soyadi from okul where soyadi like 'an%'

d) seleç{ soyadi from okul where adi like '%an'

25.Aşağldakilerden hangisi
söylenemez?

a19oritmalar için

a) Tekrarll olmasl

c) Sade olmasI

b) Etkin olması

d) Girdi - ÇlklIsl olması

Görevde Yükselme ve unvan oeğişikliği slnavl
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26. Aşağldaki|erden hangisi Veri model|erinden biri
deöildir?

a) Hiyerarşik veri modeli

b) llişkisel ved modeli

c) Efektif Veri modeli

d) Ağ veri modeli

27. Aşağ|da verilen ifadelerden hangileri Nesneye
Dayall Programla (ooP) yap, taşlarl araşlnda
değildir?

28. Aşağlda verilen seçeneklerden hangisi bir
arama algoritmasldlr?

a) sarmalama

c) Çok biçimlilik

a) Quick

c) Heap

b) Arayüz

d) Kalltlm

b) Bouble

d) Binary

static void Main( ) ( '
iİt[] deger = new intIl5l;
for ( iıt i = 0; i < 5; i++) {

i = i + 1;
deger[i} =i+l; }

S tem. ConsoIe. wIiteLine(de r[ s ]);)

a'l 2 b)3 c)4 d)5

30. Aşağldaki seçeneklerden hangisi bar işletim
sistemi türü !bğ!!!İ?

a) Gerçek zamanll b) Gömülü

c) sunucu d) Live

31. c# dilinde işaretçi (pointer) için aşağıdakilerden
hangisi ,,anllŞtla

a) Slkllkla hatalara neden olurlar

b) oeğeri dolayh olarak belirtider

c) Değer olarak haflza adreslerini içerir

d) Tanlmlanmasl gerekmez

4
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29. Aşağldaki progiamln ekran çıK|sl ne o|ur?
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32. Aşağldaki seçeneklerden han9i5i Abstract
sınlfl ann özeıliklerindendir?

a) Kallllm Veremez

b) Public iye tanlmlanamaz

c) Yeni bir nesnesi oluşturulamaz

d) Yeni bir nesnesi oluşturulabili.

33. Ylğ|n ıisteleri aşağldaki seçeneklerden
hangisine göre çallşlr?

a) llk giren ilk çlkar (FlFo)

b) lık giren son gkar (FlLo)

c) son giren ilk çlkar (LlFo)

d) Son gifen son çlkar (LlLo)

34. Bir sayl serisindeki değerlerin;

l. Aritmetik ortalamasl bulunur
ll. Her bir veri aritmetİk ortalamadan çlkatllır
llı. lı. Adımda bulunan değerlerinin karesi allntp
topıanIr
lV. lll. Adlmda bulunan değef serideki sayı
adedinin ,ı eksiğinğ bölünüp karekökü altnlr

Yukanda he5aplama adlmlan verilen terimın
istatistik bilimindeki adı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

c) Varyans d) Hareketli ortalama

35. Aşağldakilerden hangi bir diyot türii değildir?

a) zener tipi b) J tipi

c) rcistal tipi d) Foto tipi

36. Aşağldaki |P adres s|nıflanndan hangisi
muıticast gruplara aittir?

a\ 1,0.o. 1- 1 26.255.255.254

b) 1 28. 1 .0. 1 - 19,1 .2 5 5.255.254

c\ 1 92,0 - 1 - 1 -223.255.254.254

d\ 224.0.o.o-239.255.255.255

Görevde Yükselme Ve unVan Değişikliği slnaVl
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37. (100r1), =(?!o işleminin sonucu kaçfur?

a) -18 b) -19 c) 18 d) 19

38. Aşağldakilerden hangisi osl modelinin bir
katmanl ğgğ,$!!?

b) Veri

d) Hesap

39. Aklş diyagramlannda kullanllan aşağ|daki şekil
ne ifade eder?

a) lşlem b) Karaf

c) Fonksiyon çağlrma d) Döngü

40. llk 32-bit işlemci aşağldakilerden hangisidir?

a) Peniium b) Pentium ıl

c) 80386 d) 80486

41. Hangisi bir işıemcinin (cPU} içinde bulunmaz?

a) Regisler b) Memory bus

c) cache d) ALU

12. Bir zaı ile bir metal para aynl anda atlllrsa ıann
2, paranln lse tura golmo olaslhğı nedir?

a) 1/3 b) 1/6 c\ 1112 d) 1124

43. Hangisi TcP paket başllğlnda bulunup uDP
paket başİğlnda bulunmaz?

a) checksum b) sequ€nce number

c) source port d) oestinalion port

5

a) Standart sapma b) Çan eğrisi

a) Ağ

c) Taş|ma

l
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44. 4x3 boyutunda bir dizi oluşturmak için
aşağldaka hangi kod kullan||malldlr?

a) int [,,] dizi = new int[4,3]

b) inl[,] dizi = new int[4,3]

c) inl D0 dizi = new int[4,3l

d) int [,]ı dizi = new int[4,3]

45. Aşağldaki fonksiyon deklarasyonlanndan
hangisi vanllstlr?

a) Void 9et0;

b) Protected int get(int i);

c) Public static void get();

d) Public string void get(int i);

46. Aşağlda Verılen seçeneklerden
yapay ueke tekniği değildir?

bir

a) Yapay sinir ağıarl b) Örüntü tanlma

c) Bulanık mantlk d) Genetik algoritmalar

47, internet Protokolü Versiyon 6 (ıP ver§ion6} kaç
bittir?

hangisi

a\32 b) 64 c, 128 d) 256

48. Aşağldaki veri tiplerinden hangisi değeİ veri
tipine ömek olabilir?

a) Göstericiler

b) Özellikli Veri tipleri

c) Temel veri tipleri

d) Ara yüzler

,ı9. Aşağlda Verilen seçeneklerden hangisi
bilgisayarlar arası iletişim protokolü deöildir?

a) PoP

c) http

b) FTP

d) SNTP

Görevde Yükseıme Ve Unvan Değişik|iği slnaVl
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50. Aşağlda Verilen seçeneklerden hangisi bir ağ
teknolojisi dggiE!!?

a) Token Ring

c) Ethemet

b) ATM

d) Uydu

slNAV BiTMlşTiR.

cEvAPLARlNlzl KoNTRoL ED|Nlz.
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