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AÇlKLAMALAR
1. Bu kitapçlkta tamaml ortak alandan olmak üzere toplam 50 soru

bulunmaktadlr.
2. Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı

bulunmaktadır. Bir soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmlş sayllacakt|r.

3. Hatall soru tespit edilmesi halinde hatall sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağltılacaktır.

4. Sınav süresi 75 dakikadır.
5. cevap formu buruşturulmayacak, ğzerine gefeksiz hiçbir işaretleme

yapllmayacaktlr.
6. Bu kitapç|kta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemle yapllac€ktlr.
7. Bu slnavln değerlendirmesi doğru cevap saylsl üzerinden

yapllacak, yanlış cevaplar dikkate a||nmayacaktlr. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabl işaretleyerek cevaps|z soru
blrakmamanlz yararınlza olacaktlr.

8. Slnavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağlnda

. belirtilm|ştİr.
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1982 Anayasas|na göre, aşağidakilerden
hangisinin değiştirilmesi teklifi mümkündür?

a) Resmi dili b) Bayrağl

c) Resmi tatil günleri d) BaŞkenli

2. '1982 Anayasaslna göre Yürijtme yetkisi
kimdedir?

a) Türkiye Büyük Millet Mecjisi

b) Yargllay

c) sayışlay

d) cumhurbaşkanl ve Bakanlar Kurulu

3. 1982 Anayasasına göre kanun önünde eşitlik
ilkesi hangi durumlarda çiğnenmiş sayllacaKlr?

4. 1982 Anayasastna göre, yakalanan V€ya
tutuklanan kişi için a§ağldakılerden hangisine
derhal bilgilendirme yapllmasl gerekir?

a) lkamel edilen yerdeki kafakola

b) Çahştlğı kuruma

c) Bağll oldUğu sendikaya

d) Yakln|anna

5. 1982 Anayasaslna göre, aşağldakil€rden
hangisi özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesi
istısnalanndan üeğildir?

a) Milli Güvenlik

b) Genel sağhğln korunmasl

c) Kamu düzeni

d) Haber aIma özgürlüğğ

1982 Anayasaslna göre, Türk toplumunun
temelini ne oluşturur?

a) Çocuklar

c) Yaşlılar

a) Birey

c) Aile

b) Gençler

d) Gaziler

b) lrk

d) Halk
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Memur

'l982 Anayasaslna göre, aşağıdakilerden
hangisi Devletin görevi değildir?

a) Çahşma hayatlnl gelişlirecek düzenlemeler

b) Çallşanlan koruyucu düzenlemeler

c) lşsizleri koruyucu düzen|emeler

d) Özel hayata ilişkin düzenl€melef

8. l982 Anayasaslna gör€, yeni bir Bakanllğln
kuru|ması veya kaldlnImast nasll yap|llr?

a) cumhurbaşkanl Kararl

b) Bakanlar Kurulu Kararl

c) Kanunla

d) TBMM Başkanllk DiYanl Karan

9. Mondros Ateşkes Antıaşmas| hangi ihtilaf
devletleri ile imzalanmlşt|r?

a) Almanya-FransaJtalya

b) lngiltere-Fransa-Rusya

c) lngiltere-Fransa-lialya

d) lngiltere-Fransa-Rusya

10. Aşağldakilerden hangisinde ilk defa "Milli
irada" kavraml ortaya konulmuştur?

a) Amasya Genelgesinde

b) Erzurum Kongresinde

c) sivas Kongresinde

d) Atartğrk'ün samsun'a çlk|şlnda

1l. Aşağldakilerden hangisinde "Milli stnlrlar
içinde Vatanln bir bütün olduğu Ve asla
parçalanamayacağı" karara bağlanmlştır?

a) Havza toPlantlsı

b) Amasya Kongresi

c) Ezurum Kongresi

d) sivas Kongresi

l
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12. Kurtuluş savaş|nda
savaşllmlşttr?

hangi cephelerde

a) Güney-Kuzey-BatI

b) ooğu-Güney-Kuzey

c) Doğu-Güney-Batı

d) Kuzey-Doğu-Güney

13. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaştan sonra
"Mareşalllk" rütbesi verilmiştir?

a) l. lnönü savaşl

b) ll. lnönü savaşl

c) Trablusgarp savaşı

d) sakarya Meydan Muharebesi

14. Hangi devlet, Mudanya Ateşkes Antlaşmaslnl
imzalayanlar aras|nda yer almamı§tr?

a) Rusya

c) halya

b) Tü*iye

d) Fransa

,!5. Yeni Türk Devletinin varlığl hangi antlaşmayla
dünya devletleri taraf!ndan tanınmlştır?

a) Mudanya Ateşkes Antlaşmast

b) §evr Antlaşması

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montrö Antlaşmasl

,l6, saltanat ne zaman kaldlnlmlştır?

a) 1 Ka_slm 1919 b) 1 Kaslm 1920

c) 1 Kaslm 192,1 d) 1 Kaslm 1922

,l7. Aşağldaki|erden hangisi, soğuk savaş
dönemindeki askeri tehdidin yerini alan
günümüzd€ki tehditlerden bİri dc]ğ!l!İ?

a) Terörizm

b) Kitle imha silahlannIn yayllmasl

c) Bölg€sel ve ülke içi kriz Ve çahşmalar

d) Hlzl! nüfus adlşt

Görevde Yükselme Ve Unvan Değlşikliği sınaVl

Memui

18. Aşağldakilerden hangisi
unsurlanndan !gğ!E!l?

Miıli Güç

19. Avrupa Birliği
kuru|uşlan için
qetirilmemi§tir?

ülkelerinde
neden

milli
bir

güVenlik
standart

a) Karşllaşllan tehdit ve risklerin farkll oluşu

b) Kurul üyelerinin farklI oluşu

c) Kuwet komutanllklannln farkllllğl

d) Ülke seçim sistemlgrinin farkh oluşu

20. Devlet Teşkilatt ile ilgili genel mevzuata göre,
Bakanlık M€rkez teşki|ah ile İlgili olarak
aşağıdaki İfadelerden hangisi ygq[şu?

a) Şefliklefin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimi
Veya kuruluşun teklifi üzerine bakanllk onayl
gerekir

b) Bif bakanhkta kurulacak müsteşarllk saylsl üçten
fazla olamaz

c) oaire Başkanllklannln kurulabilmesi için ilgili
bakanhğın tekliri üzerine Bakanlar Kurulu kararl
gefekir

d) Bakanllklarda ve bağİ kuruluşlarda sürekla

kurullar, kanunla kurulur

21. Devlet Teşkiıatl ile ilgili geneı mevzuata göre,
sermayesinin tamaml Devlete ait olan Ve teke|
niteliğindeki mal Ve hizmetleri üretmek üzere
kamu niteliği ağlr basan teşebbüs|ere ne ad
Verilir?

a) lktisadi Dev|et Teşekkülü

b) Kamu iktisadi Kuruluşu

c) Bağh ortakhk

d) Müessese
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a) oemogfafik

b) Askeri

c) Beşeri

d) Balimsel Ve Teknolojik
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22. oevlet Teşkilatl ile ilgila genel mevzuata gör€
Türkiye cumhuriyeti'nin idari yaplslnda
aşağldakilerden hangisi hizmet yönünden,
yerinden yönetim kuruluşlanndan biri değildir?

a) Ticaret odasI

b) Belediye

c) Baro

d) Saylştay

23. Hangi il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülebiİir?

a) Toplam nüfusu 250 000'dan fazla olan i|

belediyeleri

b) Toplam nüfusu 400 000'den fazıa olan il

belediyeleri

c) Toplam nufusu 600 000'den fazla olan il

belediyeleri

d) TopIam nülusu 750 000'den fazla olan il

belediyeleri

24. 657 saylll Devlet Memurlan Kanununa göre,
yaptklan hizmetler için gerek|i bilgiIere Ve
yetişme şartlanna uygun şekilde slntflarl içinde
en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanl
sağlamayl, hangi terim ifade eder?

a) stnlfland|rma b) uyakal

c) Kariyer d) Özlük hakkl

25. 657 saytlı Devlet M€murlan Kanununa göre,
herhangi bir siyasal parti veya kişinin yarannt
Veya zanınnl amaçlayan daVranışlarda bulunan
devlet memurlanna verilec€k ceza hangisİdir?

26. 657 sayıll oevlet Memurıan Kanununa göre,
refakat izninin bitiminden sonra, sağltk kurulu
raporuyla beıgelemek şartlyla, isteği üıerine
memura en fazla ne kadar süreyle ayllkslz izin
verilebilir?

a} 6 ay b) 12 ay c) 18 ay d) 24 ay

Görevde Yükselme Ve unvan Değışikliği sınavI

Memur

27. 657 saylh Devlet Memurİan Kanununa göre,
aşağtdakiıerden hangisi Amiı'in görevleri
araslnda ,reğildir?

a) Maiyetindeki memurlara hakkaniyet Ve eşitlik
içinde daVranmak

b) Maiyetindeki memudann hal ve hareketlerini takip
ve kontrol etmek

c) Maiyetindeki memurlan yetiştirmek

d) Maiyetandeki memurlafln ekonomik durumlannl
her ay denetlemek

28. Aşağldakiıerden hangisi oevlet Memurlan
Kanununca memurlar için beıirlenen hizmet
şlntftndan Jeğildir?

a) Teknik Hizmetler slnıfl

b) Eğitim-Öğretim Hizmetler sınlf l

c) Avukatlık Hizmetleri slnlfl

d) Basln-Yayın Hizmeller sınlfl

29. 657 sayüh Devlet Memurlan Kanununa göre,
ilişikleri kesilen devlet memuİlannln yeniden
memurluğa atanmalan için Verilen bekleme
süreleri ile ilgili olarak aşağldaki hangi ifade
vanllştlr?

d) Yükümlü olduklarl devir teslim sürelerine
uymakslzln görevlerini blrakanlar, 3 y|l

geçmedikçe

30. 657 saytll Devlet Memurlan Kanununa göre,
görevi s|raslnda bir kazaya Veya sald|nya
uğrayan memur ne kadar süreyle izin|i saythr?

a) lyileşinceyo kadar

b) ,l ylla kadar

c) 6 aya kadar

d) ,1 aya kadar

3

a) Uyarma cezasl

b) Klnama cezasü

c) Kademe ilerl6mesi cezasl

d) Mes|ekten uzaklaştlrma cezasl

a) Usulüne göre görevlerinden çekilenler, 6 ay
geçmedikçe

b) Mazeretsiz Ve kesintisiz 10 9ün görevini terk
eden, 1 yll geçmedikçe

c) Yederine atananlar gelip işe başlamadan
slklyönelim olan yerde görevini blrakanlar, 5 ylI

9eçmedİkçe
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31, 657 saylll Devlet Memurlan Kanununa göre,
9örevden uzaklaştlnlan Devlet memurlan
hakklnda kaç iş günü içınde sorUşturmaya
başlanması zorunludur?

a) 5 iş 9ünü

c) 15 iş günü

b) 10 iş 9ünü

d) 2,1 iş günü

32. Aşağldakilerden hangİsi hizmetin önem Ve
nitelİğine göre memura ödenebilecek
zamlardan '^ğildir?

a) lş güçlüğü zamml

b) lş riski zamml

c) Eleman lemininde güçlük zamml

d) Mesai zamml

33. 399 saylh kanun hükmünde karamame uyar|nca
sözleşmela personel allmlyla ilgi|i aşağldaki
ifadelerden han9isi ye4!§!!?

a) Kamu haklanndan mahrum bulunmamalarl

9erekir

b) Görevlerini yapma|anna engel olabilecek vücul
sakathklarınln olmamasl 9erekir

c) En az ilkokul mezunu olmalarl gerekir

d) 18 yaşınl tamamlamlş olmaları gefekir

34. 399 sayllt kanun hükmğnde kararname uyannca
sözleşmeli personele hangi yasaklar
qetirilmemistir?

a) sendika kurma yasağl

b) Hediye alma ve menfaat yasağı

c) Baslna bilgi Ve demeç yasağl

d) Başk_a iş Ve hizmet yasağl

35. Aşağldaki cümlelerin hangisinde "de" nin
yazlmt doğru kulla'nıımlştlr?

a) sigaram Ali de kaldl.

b) Araba bozulduğu için dün geceyi otel de geçirdik

c) Pikniğe kafdeşim de geldi.

d) Yemekhane de hiç boş yer yoktu.

Görevde Yükselme Ve Unvan Değaşikliği slnaVl

Memur

36. 399 sayıh kanun hükmünde karamame uyannca
bağh ortakllklarda çallşan sözleşmeli
personelin izinsiz Ve kesintisiz olarak kaç gün
göreve gelmemesi durumunda sözleşmesi
feshedilir?

a) 3 gün b) 5 gün c) 7 giJn d) 10 9ün

37. Aşağldaki|erden kelim€lerin hangisi büyük ünıü
uyumuna uymaKadlr?

38. Aşağldaki cümlelerden hangisinde yaz|m hatası
vardır?

a) Atatürk diyor ki: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

b) En çok kızdlğlm şeyleı: yalan söylemek Ve
sözOnde durmamaktlr.

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mutluyum.

d) Harf devrimi sonras! eskiyazlyl hiç kullanmayan
iki kişi: Atatürk ve lnönğ'dür.

39. cahiller ( ) arkadaşlann en kötüsüdür ( ) sizi Ve
zaman|nlzl sömürür|er ( )

cümlesindekİ boşluklardaki nolİalama işaretleri
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

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

40. Hangi ciımlede ayrl yazllmasl gereken "ki"
bitişik yazlımlştır?

a) sendeki para bende olsa hemen bir ev allrdlm

b) Elindeki kesik ne zaman oıdu?

c) Bu haberi önceki 9ün lelevizyonda izlemiştim.

d) Uyandlm baktlmki saat 11.30 oımuş.

41. Yasa ve Yönetmeliklerin uyguıanmaslnda yol
göstermek, herhangi bir konuda aydlnlatmak
dikkat çekmek üzere ilgili|ere gönderilen yazlya
ne ad verilir?

a) Elma

c) saklamak

a) Tutanak

c) Genelge

b) Kardeş

d) lnanmak

b) Rapor

d) Üst yazl
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42. Halkla ilişkiler iıe ilgili aşağtdaki yargllardan
hangisi Vanllstlr?

a) Halkla ilişkilerin temelinde iletişim olgusu vardlr

b) Hakla iıişkiler, kuruluşların çal|şma Ve işlemlerini
halka onaylatma mekanizmasldır

c) Halkla ilişkiler, kuruluşu halka tanltma sanatldlr

d) Halkla ilişkiler, halkl tanlma sanatldür

43. Aşağldakilerden hangisi Halkla ilişkilenn genel
amaçlanndan biri değildir?

a) Kamusal çıkadarl değiI özel çtkarlart ön planda
tutmak

b) Kuruluş iıe ilgili kamuoyunda ortaya çlkmış yanlış
anlamalan Enlemek

c) lnsan davran|ş V6 tutumlannln nedenlerini
anlamak

d) Maı Ve hizmetlerin niteliklerinin gelişt|rilmesine

katkl sağlamak

/ı4. Aşağldakilerden hangisi Halkla ilişkiıerin tem€l
ilkelerınden biri deöildir?

a) Dürüstlük

c) Görsellik

b) Yineleme

d) Bütçe

45. Aşağldakilerden han9isi Etik komisyonlann
işlevlerinden biri değildir?

a) Etik davranlş ihlallerini ayhk periyotlarda
yönelime iletmek

b) Etik uygulamalarl değerlendirmek

c) Kurum Ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek

d) Etik davranışlar konusunda personelin
karşilaştlğl sorunlarla iıgiıi tavsiyelerde bulunmak

46. Kamu görevlileri hangi hediyeleri alabilir?

a) Finans kurumlanndan piyasa koşullanna göre

allnan krediler

b) Hizmetten yaradananlafi n vereceği hediyeler

c) GöreV yapllan kurumla iş iıişkisi olanlardan allnan
borç

d) Kurumla hizmet ilişkisi olanlardan altnan krediler

Gğrevde Yükse|me Ve UnVan Değişikliği SlnaVl

Memur

47. Aşağldakilerden hangisi Kamu görevlilerinden
beklenmeyen etik davranlşlardandlr?

a) Halkln devlete güvenini artlrmak için çallşmak

b) Meslektaşlannln yaphğı iyi işleri takdif etmek Ve
duyurmak

c) Kamu kaynaklannl öncelikle yaklnla11 içan

kullanmak

d) Kamu görevi dlşında bir işle çahşmamak

48. Programcı düzeyinde bir göreve atanabilmek
için adaytn öğrenim durumu ne olmalIdtr?

a) En az iıkokul mezunu

b) En az ofiaokul mezunu

c) En az lise mezunu

d) En az ikiylllIk yğkseköğrenim mezunu

49. Görevde yükselme Ve unvan değişikliği sözlü
slnavlna allnacak en fazla aday saylsl hangi
seçenekte doğru olarak Verilmiştia

a) llan ediıen kadro say|sınln 5 katl

b) llan edilen kadfo saylslnln 4 kall

c) llan edilen kadfo saylslnln 3 katl

d) llan edilen kadro saylslnln 2 kah

50. Görcvde yükselm€ ve unvan değişikliği sözlü
slnavlnda adaylar hangi açldan
değerlendirilmez?

a) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açlkllği
açtslndan

b) Kdlk klyafeli açlslndan

c) lkna kabiliyeti ve İnandlnollğ| açtslndan

d) Genel kültür ve genelyetenek aç!slndan

slNAV BiTMişTiR.

CEVAPLAR|N|Zı KoNTRoL EDiNiz.
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