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AÇlKLAMALAR
Bu kitapçlkta 20 soru orlak alan Ve 30 soru alan sorularl olmak üzere
toplam 50 soru buIunmaktadlr.
soru kitapçtğlnda her sorunun yalnız bir doğru cevabl bulunmaktadlr. Bir
soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanllş
cevaplanmlş sayllacaktlr.
Halall soru tespit edilmesi haIinde hatalı sorulara tekabül eden puanlaf
eşit şekilde diğer sorulara dağltllacakt|r,
SınaV süresi 75 dakikadır.
Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme
yapllmayacaktlr.
Bu kitapçıkta Verilen sorularln cevapları, kitapçlk|a birlikte Verilen cevap
formu üzerinde kurşun kalemle yapılacaktlr.
Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap saylsl üzerinden yapllacak,
yanllş cevaplar dikkate allnmayac€ktlr. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapslz soru blrakmamanlz
yanrnlza olacaktIr_
slnavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağlnda belirtilmişlir.8
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kocaeli Üniversitesi

sürekli Eğitim Araştlrma Ve Uygulama Melkezi

1. 1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
özel hayatln gizliliğ|nin korunmasl iıkesi
istisnalarlndan değildir?

a) Milli güVenlik

b) Haber alma özgğrlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağllğın korunmasl

2, 19a2 Anayasaslna göre milletvekili seçilebilme
ile ilgiıi aşağldaki ifadelerden hangasi Vanhştr?

a) Milletveki|i olmak için en az ilkokul mezunu o|mak
gerekir

b) Yüz klzartlcl suç işleyenler milletveklıi olamazlar

c) Yükümlü olduğu halde askerlik hizmetini
yapmamlş olanlar milletvekili seçilemezler

d) Taksidi suçlar hariç bir ylldan az hapis cezaslna
hüküm giymişler milletvekili seçilemezler

1982 Anayasasına göre Yüksek seçim
Kufulunun üye saylsl hangi ğeçenekte doğru
olaİak verİlmiştİr?

a) 5 Asil 4 yedek üye

b) 7 Asiı 2 Yedek ğye

c) 7 Asil 4 yedek üye

d) 5 Asil 2 yedek üye

4. 1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
yüksek mahkeme ü€ğildir?

a) Anayasa Mahkemesi

b) saylşlay

c) Danlştay

d) Yargltay

5. sivas Kongresi sonraslnda Batı Anadolu Ulusal
Kuwetler Geneı Komutanltğlna kim atanmlştlr?

a) Fevzi Çakmak b) Kazlm Karabekir

c) Ali Fuat cebesoy d) lsmet lnönü
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6. Aşağldaki savaş|ardan hangisi "subaylar
saVaşı" olarak da antımaktadlr?

a) Kütahya-Eskişehir savaşı

b) sakarya savaşl

c) l. İnönü savaşl

d) ll. lnönü savaşl

7. Yeni Türk Devletinin varllğl hangi antlaşmayla
dünya devletleri taraflndan tanlnm|ştlr?

a) Mudanya Ateşkes Antıaşmasl

b) sevr AnllaşmasI

c) Lozan Antlaşmasl

d) Monlrö Anılaşmas|

8. Şeyh sait Ayaklanmasl Ve Menemen olaylannln
o.taya çlklş nedeni aşağldakileİden hangisi
olabilir?

a) Çok partili hayata tepkı oıarak

b) cumhuriyei ve Laikliğe tepki olarak

c) Azlnllklara tepki olarak

d) Türk Dil cemiyelinin kurulmaslna lepki olarak

Devlet Teşkilatl ile ilgili genel mevzuata göre
hangi il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülebiıir?
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Görevde Yükselme Ve Unvan Değaşikliği slnaVl

Bilgisayar operatörü(ortak Alan)

a) Toplam nürusu 250 000'den fazla olan iI

belediyeleri

b) Toplam nüfusu 400 000'den 
'azla 

olan iI

belediyeleri

c) Toplam nürusu 600 000'den fazla olan iI

belediyeleri

d) ToPlam nğrusu 750 000'den fazla olan il

belediyeleri



kocaeli Üniversitesi

sürekli Eğitım Araştlrma Ve uygulama Merkezi

'10. DeVlet Teşkilatl ile iı9ili genel mevuuata göre,
Bakanllk Merkez teşkilatl ile ilgili olarak
aşağldaki ifadelerden hangisi Vanlı§tlr?

a) Şefliklerin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimi

Veya kuruıuşun teklifi üzerine bakanllk onayl
gerekir

b) Bir bakanhkta kurulacak müsteşarllk saylsl içten
'ıazla olamaz

c) Daire Başkanllklarınln kurulabilmesi için ilgili
bakanlığın ıeklifi üzerine Bakanlar Kurulu kafar|
gerekir

d) Bakanlıklarda Ve bağ|l kuruluşlarda sürekli
kurullar, kanunla kuruluf

11.Aşağıdakilerden hangisi, soğuk
dönemindeki askeri tehdidin yerini
9ünümüzdeki tehditlerden biri değildir?

saVaş
ala n

a) Terörizm

b) Kitle imha 5ilahlannln yayllması

c) Bölgesel Ve ülke içi kriz ve ç€tlşmalaf

d) Hlzll nürus arllşı

12. 399 sayl|l kanun hükmünde karamame uyarınca
saizleşmeli personele hangi yasaklar
qetirilmemiştir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hediye alma ve menfaat yasağl

c) Baslna bilgi ve demeç yasağl

d) Başka iş ve hizmet yasağl

13. Aşağtdaki cümlelerden hangisinde yaz|m hatası
Vardlr?

a) Atatürk diyof ki: Hayatta en hakiki mürşil ilimdir

b) En çok kızdlğlm şeyler: yalan söylemek Ve

sözünde durmamaktlr.

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnIz daha
mutluyum.

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

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnaVl

Bilgisayar operatörü(ortak Alan)

14. Aşağldakilerden hangisi kaynaklan baklmından
dünya dilleri slnlflandlnlmaslnda ver almaz?

a) orladoğu Dil Ailesi

b) Hint-Avrupa Dil AiIesi

c) Çin_Tibei Dil Ailesi

d) Hami-sami oil ailesi

15. ses telleri titreşmeden oluşan sert iinsüzler
hangi seçeneKe doğru olarak Verilmiştir?

a)b,c,d,g,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
sanlf ()

ciımlesindeki boşluklardaki noktalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak verilmişti'

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

a) Vatandaşlara, yerel yönelim kuruluşunun hizmel
ve uygulamalarlna iıişkin bilgi vermek

b) Kesin karar allnmadan önce yeni projeler
hakklnda vatandaşlann görüşlerini almak

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

d) Vatandaş ile iletişimlerd€ reklam Ve
propagandayl temel dayanak olarak almak
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17. Aşağldakilerden hangisi yerel yönetimlerde
Halkla llişki|erin amaçlanndan değildir?
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18. Halkla ilİşkiler çalışmalanntn aşamalan hangi
seçeneıİe doğru slralanmıştlr?

a) Planlama-Bilgi toplama_ lletişim_değedendirme

b) Bilgi toplama- Planlama-iletişim-Değedendirme

c) Değerlendirme-Planlama-Bil9i toplama-lletişim

d) lletişim-Değerlendirme-Bilgi toplama-Planlama

a) HaIkln devıele güvenini artlfmak için çallşmak

b) Meslektaşlannln yaptlğ| iyi işlefi takdir etmek Ve
duyurmak

c) Kamu kaynaklannl öncelikle yaknıarı için
kullanmak

d) Kamu görevi dışında bir işie çallşmamak aılnan
krediler

20. Görevde yükselme ve unvan değişiklİği sözlü
sınavlnda adaylar hangi açldan
değerlendiriImez?

a) Bilimsel Ve teknolojik gelişmelere açlkllğl
açl5|ndan

b) K|lık klyafeti aç|5|ndan

c) lkna kabiliyeti ve inandlnclllğl açıslndan

d) Genel kültürü Ve genelyeteneği açtslndan

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnavI

Bilgisayar operatörü(ortak Alan)

I
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19. Aşağldakilerden hangisi Kamu görevlilerİnden
beklenmeyen etik davranışlardandır?
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21. Aşağıdakilerden hangisi "Biıgisayanm" simgesi
tklandığlnda açılan pencerede y9!3[!g3?

a) Yerel Disk (c:) b) Yerel Disk (D:)

b) Disket Sürücüsü c) Denetim Masası

22- Yazlllm nedir?

a) Dilekçe öfneği

b) Bilgisayann parçalarl

c) Bilgisayarda kullanlIan keıime işlemci
programlaftnln dığer adl

d) Bilgisayarda kullanlIan programlann tümü

23. Bilgisayarda üze.indeki bilgilerde değişikıak
yapllamayan, sadece okunabilir olan ve üretici
firma tarafından biıgisayann çahşmasünl
sağıayan bilgilerin yuklendiği bellek hangisldir?

a) RAM b) Diskel

c)w d) RoM

24. Gİrilen veriler üzerinde işlem yapan bilgi
birimine ne ad verilıf

sayar
i

25. Klavyedeki "Tab" tuşu ne işe yarar?

a) Harflefi büyültür/küçüItür

b) Klawedeki üçüncü karakterleri çlkanr

c) Kelime siıer

d) Belli arahklar|a sekme (atlama) görevi yapar

26. Merkezi işlem b,iriminde bulunan bellek türün€
ne ad veriıir?

a) Ana Be|lek

c) lşlemci

a) ikincil Bellek

c) Disket

b) Kontrol Birim

d) Klavye

b) Ana Be|lek

d) Disk

Görevde Yükselme Ve Unvan oeğişikliği slnavl

Bilgisayar operatörü(TemeI Alan)

28. Aşağ|dakilğrden hangisi bir donanlm birimi
değildir?

27. Aşağıdakilerden
yazlllmldr?

a) word

c) Power Point

a) Klavye

c) Yazlcı

a) Tab

c) ctrl

a) Disket sorücü

c) Flash disk

a) Windows XP

c) PowerPoint

a) Disket

c) Belge

hangisi işlem tablosu

b) Excel

d) Access

b) Ekran

d) lşıetim sistemi

b) Esc

d) capsLock

b) Fare

d) sabit disk

b) Word

d) Excel

b) Kıasör

d) Masaüstü

29, Aşağldaki klavye tuşlanndan hangisi tek başlna
kullanıldlğlnda lşlevsizdir?

30, Aşağldakilerden hangisi bir be|lek ünitesi
değildir?

31. windows işletim sisteminde F1 tuşu ne işe
yarar?

a) Yapllan işlemigeri alır

b) seçili nesneyi siler

c) Kopyalama yapar

d) YardIm almaya yaraf

32.Aşağldakilerden hangisi bilgisayar işletim
sistemidir?

33. Bilgi kaydetme hiyerarşisine
aşağldakiıerden hangisinin altında
oıu§tu
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34. Aşağldaki dosya uzantllanndan hangİsi bir
resim/grafi k dosya uzanılstdır?

35. Bilgisayarlarda veri depolama İçin ölçü birimi
nedir?

a) jps

c) xls

a) Metre

c) Herlz

a) Not defteri

c) Paint

a) All

c) Enter

b) mp3

d) pas

b) Kilogram

d) Byte

b) Hesap makinesi

d) Wndows gezgini

b) lnsert

d) Pnnt

36. En basit metin düzenleme
aşağldakilerden hangisidir?

programl

li

37. ctrl+A hlzll erişim tuşu ne işe yarar?

a) Açlk olan tüm belgeleri seçer

b) Üzerinde bulunulan sayfayı seçer

c) Üzerinde bulunuıan paragrafl seçef

d) Çahşlıan be19enin tümünü seçer

38. word dokümanında bir Paragraf hangi tuş
kuılanlIarak sonlandlnılr?

39. Excel çahşma sayfas|nda aşağldakilerden
hangisi bir hücrenin biçimini başka bir hücreye
Vermeyi sağlar?

a) Kopya|a ve yaplşt|r, b) Kes ve yaplştlr

c) Biçim boyacısl d) Sürükle ve blrak

40, Excel Programlnda hücrelefe formül yazma
sembolü aşağldakilerden hangisidir?

a)(-) b)(=) c)(-) d)(+)

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnaVl

Bilgİsayar oPeratörü(Temel Alan)

4'l. Excel çallşma sayfaslnda A12 neyi ifade eder?

a) A sütununu

b) A sütununda,,l2 nci satlrda bulunan hücreyi

c) 12 nci satln

d) A sülununda, 12 nci sailra kadar olan hücre|eri

42. Aşağldakilerden han9isi metin biçimleme ile
ilgİli deöildir?

/ı3. Aşağldakllerden hangisi Exc€l program|nda
yazllmlş 9oçğrlİ bir formül §!9ğ!![!?

a) Kopyalama

c) Eğik (halik)

a)2"3

c)3+Q1

b) Altt çizili

d) Kalln

b)41 -/81

d, c1 l2

44. Bir resmı yazl içine yerleştirdiğinizde resmin
yeri nastl ayarlantr?

a) sağ tlklayarak 'Resmi biçimlendi/' ile

b) Dosya > Sayfa Yaplsl ile

c) Ekle > Tablo ile

d) Çizim menüsü iıe

ıı!i. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için
aşağldakil€rden hangisi kullanlhr?

a) Görünüm - Att Bilgi Üst Bilgi

b) Dosya - Alt Bilgi Üsi Bilgi

A) Ekle - Alt Bilgi Üst Bilgi

d) Biçim - Att Bilgi Üst Bilgi

46, Eğer tablo birden faz|a sayfaya taşarsa ilk
s;yfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik
olarak Veren komuİ aşağldakilerden hangisidir?

a) Tabloffablo Ekle

b) Düzen/Kopyala

c) Tablo/Başhk satır Yinelemesi

d) Tablo/slrala
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47. sayfayl dikey durumdan yatay duruma getirmek
için aşağtdakilerden hangisi kullanllIr?

Görevde Yükselme Ve unvan Değişikliği slnavl
Bilgisayar operatörü(Temel Aıan)

a) Düzen- sayfa yaplsl -Kağll - Yatay

b) Görünüm-sayfa YapısF Düzen-Yatay

c) Dosya-safa Yaplsl - Kenar Boşluklarl -
Yönlendirme - Yatay

d) Dosya - sayfa Yap|sl - Kağlt - Yatay

48. Biçim yazl tipi seçeneği iıe aşağl
hangisi vap|lamaz?

a) Yaz| tipini değiştirme

b) Yer işareti koymak

c) Yazt tipi boyutunu değiştirmek

d) Altl çizili yapmak

49. Belgeye küçük resim eklemek
aşağldakilerden ha ngisi kulla nlllr?

ll

daki leri n

lçl n

a) Ekle - Resim - Küçük Resim

b) Ekle - simge - Küçük Resim

c) Ekle - Alan - Resim

d) Ekle _ Grafik

50. Araçlar _ Belgeyi Koru seçeneği belge için na§ll
bir koruma sağlar?

a) Dosya açma parolasl Verir

b) Belgenin 9örünmez olmaslnl sağlar

c) Belgenin değişikliğe karşl korunmaslnl sağlar

d) Belgenin disk üzerinden silinmez olmasınl sağ|ar
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