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AÇlKLAMALAR
1. Bu kiiapçtkta 20 soru ortak aIan V6 30 soru alan sorularl olmak

üzere toplam 50 soru bulunmaktadtr.
2. soru kitapçlğlnda her sorunun yalnlz bir doğru covabl

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

3. Hata|l soru tespit edilmesi halinde hatall sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağltllacaktlr.

4. Sınav süresi 75 dakikadır.
5. cevap formu buruşturulmayac€k, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme

yapllmayacaktlr.
6. Bu kitapçlkta Verilen sorularln cevapları, kitapç|kla birlikte verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemle yapılacaktlr.
7. Bu sınavln değerlendirm6si doğru cevap saylsl üzerinden

yapllacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabl işaret|eyerek cevapslz soru
bIrakmamanlz yararınıza olacaktır.

iğer8. sınavda uyulacak d
b6lirtilmiştir.

kurallar kitapçlğln arka kapağlnda
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kocaeli Üniversitesi

Sürekli Eğitim Araştlrma Ve uygulama Merkezi

1982 Anayasaslna göre aşağldakilerden hangisi
yüksek mahkeme deöiıdir?

a) Anayasa Mahkemesi

b) saytşlay

c) Danlştay

d) Yargltay

1982 Anaya§astna göre milletvekili seçilebilmo
iıe ilgili aşağldaki ifadelerden hangisi .anhŞtr?

a) lililletvekili olmak için en az iIkokul mezunu olmak
gerekir

b) Yüz klzartlcl suç işleyenler milletvekili olamazlar

c) Yükümlğ olduğu halde asker|ik hizmetini
yapmamlş olanlar milletvekili seçilemezler

d) Taksirli suçlar hariç bir ylldan az hapis cezaslna
hüküm 9iymişler millelvekili seçilemezl€r

,l982 Anaya§aslna göre cumhurbaşkanl seçimi
ile il9ili olarak aşağldaki ifadelerden hangisi
vanll§tlr?

a) cumhurbaşkant adaylannln 40 yaşlnl doldurmuş
olmasl gerekir

b) cumhurbaşkanl adayların yükseköğretim mezunu
olmast ge.ekir

c) cumhur,başkanl adaylannln Türk Vatandaşl
olması gerekir

d) cumhuöaşkanl adaylarlnın Türkiye Büyük Millet
l\ileclisi üyelefi araslndan olmasl gerekir

4. Devtet teşkilat| ile ilgiıi genel mevzuata göre
Bakanlık Merkez teşkilatl ile ilgili olarak
aşağ|d.aki ifadelerden hangisi ygd!ş!g?

a) Şefliklerin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimi

Veya kuruluşun teklifi üzerine bakanllk onayl
gerekir

b) Bir bakanhkta kurülacak müsıeşadlk saysı üçlen

fazla olamaz

c) Daire Başkanhklarlnln kurulabilmesa için ilgili

bakanhğln teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar!

gerekir

d) Bakanhklarda ve bağlı kuruluşlafda sürekli

kurullar, kanunla kurulur
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Görevde Yükselme ve unvan Değişikıiği stnavl

Şef(onak Alan)

5. l982 Anayasaslna göre, Kanun Hükmünde
Kararname çlkarma yetkisİ kimdedir?

a) sayıştay

b) Danlşlay

c) Türkiye Büyük Miılet Mecli5i

d) Bakanlar Kurulu

6. sivas Kongresi sonraslnda Bat| Anadolu Uıusal
Kuvvetler Genel Komutankğına kim atanmlşttr?

a) Fevzi Çakmak b) Kazlm Karabekir

c) Ali Fuat cebesoy d) lsmet inönü

7. Aş8ğldaki savaşlardan hangisi "subaylar
savaşı" olarak da anllmaıİadtr?

a) Kütahya-Eskişehif savaşl

b) sakarya savaşl

c) l. lnönü Savaşı

d) Asılhanlar Savaşl

8. Yeni Türk Devletinin Varllğı hangi antıa§mayla
dünya devletleri taraf lndan tanınmlştlr?

a) Mudanya Ateşkes Antlaşmasl

b) sevr Antlaşmasl

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montrö Antlaşmast

9. Hangi il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürüıebilir?

a) Toplam nüfusu 250 000'den fazla olan il

belediyeleri

b) Toplam nüfusu 400 000'den fazla olan il

belediyeleri

c) Toplam nüfusu 600 000'den fazla olan il

be|ediyeleri

d) Toplam nüfusu 750 000'den faz|a olan il

belediyeleri
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kocaeIi Üniversitesi

sürekli Eğitim Araştlrma ve Uygulama Merkezi

10. Şeyh sait Ayaklanmasl ve Menemen olaylannln
ortaya çlklş nedeni aşağldakilerden hangisi
olabilir?

a) Çok partili hayata tepki olarak

b) cumhuriyet Ve Laikliğe tePki olarak

c) Azlnllklara tepki olarak

d) Türk Dil cemiyetinin kurulmaslna lepki olarak

,l1. Aşağldakilerden hangisi, soğuk savaş
dönemindeki askeri tehdıdin yerini alan
günümüzdeki tehditlerden biri deöildlr?

a) Terörizm

b) Kitle imha silah|arlnın yayllması

c) Bölgesel ve ülke içi kriz ve çat|şmalar

d) Hlzll nüfus arltşı

l2- 399 saylll kanun hükmünde kararname uyannca
sözleşmeli personele hangi yasaklar
qetirilmemiştir?

a) Sendika kurma yasağl

b) Hediye alma Ve menfaat yasağt

c) Baslna bilgi ve demeç yasağü

d) Başka iş ve hizmet yasağl

13. Aşağldakilerden hangisi kaynakları baklmlndan
dünya dilleri sınlfl andlrllmaslnda y9!d!E4?

a) ortadoğu Dil Ailesi

b) Hint-Avrupa Dil Ailesi

c) Çin-Tibel Di| Ailesi

d) Hami-Sami Diı ailesi

a)b,c,d,g,ğ,h,j

c)ç,t,k,p,ş,b,v,y,z

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

d) ç,f,t,h,5,k,p,ş

l

14. ses telleri titreşmeden oluşan sert ünsüzler
hangi seçenekte doğru olarak veri!miştir?

l5. Aşağldaki cümlelerin hangisinde
yazlml doğru ku|lanllmlştlr?

a) Sigaram Ali de kaldl,

b) Araba bozulduğu için dün geceyi oteı de geçjrdik.

c) Pikniğe kardeşim de geldi.

d) Yemekhane de hiç boş yer yoklu.

Görevde Yükselme Ve Unvan oeğişikliği slnaVt

Şef(odak Alan)

16. oiş ağrısı çekenler () dişleri sağlam olanlan ()
yoksulluk çekenl€r () parasl bol olanlan mutlu
sanlr ()
cümlesindeki boşluklardaki noKalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak verilmİştir?

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

l7. Halkla ilişkiler çal|şmalannln aşamaları hangi
seçenekİe doğru slralanmlştlr?

a) Planlama-BiIgi toplama- llelişim-değerlendirme

b) Biıgi toplama- Planlama-hetişim-Değerlendirme

c) Değedendirme-Planlama-Bilgi toplama-{letişim

d) lletişim-Değedendifme-Bilgi toplama-Planlama

'l8. Aşağldakilorden hangisi Kamu görevlilğrinden
beklenmeyen etik daVranlşlardandlr?

a) Halkln devlete govenini artırmak açin çal|şmak

b) Mes|ektaşlannln yaptlğl iyi işleri takdir etmek Ve

duyurmak

c) Kamu kaynaklarlnl öncelikle yaklnIarl için
kullanmak

d) Kamu görevi d!ş|nda bir işte çal|şmamak

a) Bilimsğl Ve teknolojik 9eıişmelere açtkllğ|
açısından

b) Kıhk klyafetİ açlslndan

c) lkna kabillyeti ve inandlnclllğl açlslndan

d) Genel kültürü ve genelyeteneği açlstndan

20. Aşağldakilerden hangisi yerel yönetimlerde
Halkla llişkilerin amaçlanndan gc]ği!!I?

a) Vatandaşlara, yerel yönelim kuruluşunun hazmet

Ve uygulamalar|na ilişkin bilgi vermek

b) Kesin karar allnmadan önce yeni proje|er

hakkında vatandaşlarün görüşlerini almak

c) Yerelyönetimin sistemi ile kendi hak ve
sorumluluklarınl konusunda vatandaşl
aydlnlatmak

d) Vatandaş ile i|elişimlerde reklam Ve
propagandayl temel dayanak almak
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19. Görevde yükselme Ve unvan değişikliği sözlü
§lnavlnda aday|ar hangi açıdan
değerlondirilmez?



kocaeli Üniversitesi

sürekli Eğitim Araşt|rma Ve Uy9ulama Merkezi

21- 2547 sayfi Yükseköğretim Kanuna göre,
Yükseköğretim Denetleme Kurulu iıe ilgıli
olarak aşağıdaki ifadelerlerden hangisi
vanllŞt|r?

a) liilli savunma Bakanllğlnca seçilip önerilen iki
üye bulunur

b) Yargltay taraf|ndan seçilip önerilen bir üye
bulunur

c) Danlştay tarafından seçilip önerilen bir üye
bUlunur

d) saytştay taraflndan seçilip önerilen bif üye
buIunur

22- 2547 saylll Yükseköğretim
senatonun teşekkülünde
hangisi bulunmaz?

Kanununa göre,
aşağ|dakilerden

a) Rektör Yardlmclsı

b) Yüksekokul Müdürü

c) Enstitü Müdürü

d) Meslek Yüksekokulu Müdürü

23. 2547 sayth YükŞeköğretim Kanununa göre
hazlrllk stnıfl hariç, kay|t yaptlnP
yaptlrmadlğlna baklımakslz|n öğrenim süresi /ı
ytı olan lisans programlannın azami
tamamlanma süresi kaç y|ldIr?

a) 5 yll b)6yl

d) 8 yllc) 7 yıl

24. Aşağtdakilerdğn hangisi 657 saylh Devlet
Memurlarl Kanununca memurlar için belirlenen
hizmet slnlf|ndan gE[!!!!?

a) Teknik hizmetler slnlfl

b) Eğitim-öğretim hizmetler stnlfl

c) Avukatllk hizmetleri slnlfl

d) Basln-yayln hizmetler slnlfı

25, 2809 saylll Yükseköğretim Kurumları Teşkilat
Kanununa göre reKödüğe vekalet süresi kaç
aydan fazla olursa yeni bir reKör atanlr?

a)3ay b)4 ay c)6ay d)12 ay

Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği sInaVl

Şef(Alan)

26. 2547 sayıll Yükseköğretim Kanuna göre, ReKör
ylll|k iznini Ve yurtdlşına çlklş için gerekli izni
hangi makamdan allr?

a) Milli Eğitim lvüdürü

b) Vali

c) Yükseköğretim Kurulu BaşkanI

d) Milli Eğitim Bakanı

27. Rektörleİ, 2547 $aylh YükseköğrĞtim Kanununa
göre, hangi sıraya göre Üniversitelerarası
Kurula bir ytl süre iıe başkan|lk yaparlaİ?

a) Rektörlerin isimlerinan aıfabelik sıralamaslna göre

b) Üniversite isimlerinin alfabetik sIralamaslna göre

c) Üniversitelerin bulunduklan coğrafi bö|geyi temsil
etme s|rasIna göre

d) Üniversitelerin cumhufiyel dönemindeki kuruluş
tarihlerine göre

28. 657 sayll| saylh Devlet Memurlan Kanununa
göre, herhangi bir siyasal Parti Veya kişinin
yanınnl vaya zarannl amaçlayan davranlşlarda
bulunan devlet memurlanna vedlecek ceza
hangisidir?

a) uyarma cezasü

b) K|nama cezasl

ğ) Kademe ilerlemesi cezasl

d) Meslekten uzaklaştlrma cezasl

29. 657 sayıh Devlet Memurlan Kanununa göre
aşağldakilerden hangisi sağhk hizmetleri Ve
yardlmcı sağllk hizmetleri memur slnlfına
oirmez?

a) oiş Hekimi

b) Veteriner Hekim

c) Çevre sağllğt Teknisyeni

d) Çevre Mühendisi

a) lyileşinceye kadar b) 1 ylla kadar

c) 6 aya kadar d) 'l aya kadar
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30.657 saylll Devlet Memurlan Kanununca görevi
slraslnda bir kazzya Veya saldünya uğrayan
memur ne kadar süreyle izinli sayılır?



31. 3628 saylll kanun uyannca aşağldakilerden
hangisinin maı bildiriminde bu|unma
zorunluluğu ygKul?

a) Gazete sahibi gerçek kişi|er

b) Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme üyeleri

c) Muhtarlar

d) Yeminli mali müşavirler

32. 3628 sayııt kanun uyannca mal bildirimlefi sak||
olmakla birliıİe, gğrektığınde mal bildirimdeki
bilgilerin doğruluğunu denetim yetkisi
kimdedir?

a) Hazine Mosteşarlığl

b) Defterdadlk

c) Vergi Dairesi

d) Kamu Görevlileri Etik Kuru|u

33. Aşağtdakilerden hangisi 4982 saylll kanunun
amaçlanndan {eğildir?

a) Eşitlik

c) Şeffafllk

b) Tarafslzllk

d) Gizlilik

34. 4982 sayth kanun uyannca, Bllgi Edinme
Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağldaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kurul, 7 üyeden oluşur

b) Kuruıda lçişleri Bakanlnın önereceğ| Bakanllk
hakimlerinden biri bulunur

c) Kurul Başkanl, Adalel Bakanl taraflndsn seçilir

d) Kurul, Başkan|n çağrlsl ile her zaman toplanabilir

-35. 5018 sayıh kanunda tanlmlanan "Yüklenme" il€
ilgili a§ağldaki ifadelerden hangisi y3d!ş!J?

a) Yüklenme, usulüne uygun dğzenlenmiş sözleşme
esaslanna dayan!larak iş yaptırlImasl veya
hizmet allnmasl karş|llğlnda 9eıeceğe yönelik bir

ödeme yükümlülüğüne girilmesidir

b) Bütçede yeterii ödeneği buiunmayan işıer içjn
yüklenmeye girişilmez

c) Yüklenme 5üresi maliyllla slnlrlı değildir

d) Yüklenmeye girişilen lutara ait ödenekler saklü

lululur

35- 50l8 sayllI kanun uyartnca aşağldakilerden
han9isi iç kontrolün amaç|anndan §lgğıEljI?

a) Kamu gelir, gider, Varltk ve yükümlülüklefin eikili
yönetilmesini sağlamak

b) Kamu idarelerinin kanun Ve düzenlemelere uygun
faaliyet göstermesini sağlamak

c) Her tüflü maIi karar ve işlemlerde usulsüzlük Ve
yolsuzluğun önlenmesini sağlamak

d) Usulsüzlük yapan kişi ya da kişilere soruşturma
aç|p gerekli disiplin cezalannl Vermek

a) Belli bir yapınln kesin ihtiyaç programlna göre;

gerekli arazi ve zemin araştlr|lmalarl yapllmadan,
bilgilerin mevcut haritalardan alındığl, çevresel
etki değerlendifme Ve fizibilite rapoflart verilerjne
göre hazlrlan projedir

b) Mümkün olan arazi ve zemin araşllrmalarl
yapl|mlş olan, yap| elemanlarlnın ölçülendinlip
boyutlandInldlğ| ve teknik özelliklerinin belirtildiği
projedir

c) Belli bir yaplnIn her türlü aynntlsınln belirtildiği
projedir

d) Belli bir yaplnln kamera gönintülefiyle delayıl bir

şeki|de ortaya koyulduğu projedir

38. 4734 say|lı kanuna göre
şekilde y3!!bga?

a) lmza karşlllğl elden

b) Kayltslz posta yoluyla

A) Elektronik ortamda

d) Faksla

tebligatlar hang

39. 62/ı5 saylı kanuna göre aşağtdakilerden hangis
harclrah içeriğinden ğ9ğİ!l!!?

a) Yo| masrarl

b) Yevmjye

c) Aile masrafl

d) Baflnma masraf|

l
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I

37. 4734 sayll| kanuna göre hangi seçenekte "Ön
Proje" doğru olarak tanlmlanmlştır?

4



kocaeli Üniversitesa

Sürekli Eğitim Araştlrma Ve Uygulama Merkezi

40.6245 sayıll kanuna göre, terfi etmek suretiyle
atananlann harcIrah ödemesi nasll yaplılr?

a) Fiilen aIm8kta oldukları ayllk derecesi üzerinden
ödenir

b) Terfi ettikleri aylık derece5i üzerinden ödenir

c) Bağll olduklan şube müdürünün aldlğı ayllk
derecesi üzerinden ödenir

d) BağlI olduklan daare başkanlnln aldlğı ay|lk
derecesi üzerinden ödenir

41. 6245 sayılı kanun uyannca, yurt içinde bir yllltk
süre içinde, aynl yerde Ve aynt iş için aynl
şahsa V€rilebilecek geçici görev gündeliğinin
azami süresi kaç gündür?

a) 60 gün

c) 180 9ğn

b) 90 gün

d) 365 gğn

42. Aşağldakilerden hangisi l90
Hükmündeki karamamenin
değildir?

saytIl Ka nun
amaçlanndan

a) Kamu kurumlanna ait kadroiann ihdaslna dair
esas ve usulleri düzenlemek

b) Kamu kurumıanna ait kadro|arln iptaline dair osas
ve usulleri düzenlemek

c) Kamu kurumlarına ait kadrolafln kullanllmaslna
dair esas ve usulleri düzenlemek

d) Kamu kurumlarınln bütçelerini kontrol amaçll
esas ve usulleri düzenlemek

43. 124 say|ll kanun hükmünde kararnamede
"Hizmet Ve faaliyetlerin ekonomik Ve etkin bir
şekiıde yerine 9etirilmesi için insan, Para ve
malzeme gibi mevcut kaynaklarln en uygun Ve
verimli- bir şekilde kullanllmaslnı sağ|amak
üzere yükseköğretim üst kuruluşlan ile
üniversitelere ait bütçe tasanlannl, plan ve
program esaslna göre hazlrlamak Ve
uygulamaslnl izlemek" şeklinde ifade edilen
görevi kim yürütmekıe görevlidir?

a) Yükseköğfetim Kurulu strateii oaire Başkanlığl

b) Yükseköğretim Kufulu ldari ve Mali lşler Daire
Başkanllğl

c) Yükseköğretim Kurulu Komplrolödük Daire
Başkanltğl

d) Yğkseköğretim Kurulu sağllk, Kültür Ve spor
Daire Başkanllğl

a) Üniversite Yönetim Kurulu seçilmiş Profesör
üyesi

b) Fakülte Kufulu Üyesi

c) Ensiitü Yönetim Kurulu Üyesi

d) Yüksekokul Müdürü

45. Kamu görevlileri etik davranlş ilkelerine ilişkin
yönetmeliğine gö.e aşağldakilerden hangisi bu
yönetmeliğin kapsamlnda yer allr?

45. Devlet memurlannln şikeyet ve müracaatlan
hakktnda yönetmelik uyannca şikğyetin ya ptlma
şekli ile ilgili olarak aşağ|dakilerden hangisi
vanIlştlr?

a) Şikayetler yazlh olarak yapllabilir

b) Şikayetler sözlü oıarak yapılabilir

c) Şikayetler en yaktn amirden başlanarak silsile
yoluyla yapIllr

d) Şikayetler silsile yoluyla yaplllrken şikayet edilen
amire de gidilir

a) 7 gün

c) 30 gün

b) 15 gün

d) 45 9ün
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Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı

Şef(Alan)

ı14. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğine
göre aşağıdaki seçilen Veya atananlarln
hangisinin gö.eV süresi diğerlerinden farklIdlr?

a) Üniversiteler

b) Yargl mensupIarl

c) Türk silahlı kuwetleri

d) Mahalli idareler

47. Devlet memurlannln şikayet ve müracaatlar|
hakktnda yönetmeliğe göre, dilekçenin karar
merciine intikalinden sonra şikayetlerin karara
bağlanarak şikayet sahibine tebliğ edi|mesi kaç
gün içerisinde tamamlanmak zorunludur?



kocaeli Üniversitesi

sürekli Eğitim Araştlrma Ve uygulama Merkezi

Görevde Yükselme Ve UnVan Değişikliği sınaVı

şef(Alan)

a) 'l ay içinde

c) 3 ay içinde

b) 2 ay içinde

d) 4 ay içinde

]

]

]

a) Bıylk uzunluğu üsi dudak boyunu geçemez

b) Kulak ortasIndan aşağl favori blrakllmaz

c) Kravat| örtecek şekilde olsa da klşın süVeter
giyilebiıir

d) saçlar, norma| duruşta enseden gömlek yakaslnl
aşmayacak şekilde uzat|labilir

50. Taşlnlr mal yönetmeliğine göre aşağ|dakilerden
hangisi harcama yetkiIilerinin yetkisinde
değildir?

a) Taşlnlrlara ilişkin kayltların uygun olarak yapllıP
yapllmadığtnt kontrol eimek

b) Taşlnırlann etkili V€ ekonomik kullanlmınl kontrol
etmek

c) Kaslt Veya ihmal sonucu bozulan laşlnldarln
tazmini için gerekli işlemler yapmak

d) Taşlnırlartn kay|t ve kontrollerinin gizlilik içinde
yapllmaslnl ve saklı tutulmaslnl sağlamak

slNAV BiTMişTiR.

cEVAPLARINlzl KoNTRoL EoiNiz.

48. Kamu konutlan yönetmeıiği uyannca, görev
tahsisli konutlarda oturanlar, tahsise eSas
görevin son bulduğu tarihten itibaren ne kadar
süre içinde konuttan çıkmak zorundadIdar?

49. Kamu kurum ve kuruluşlartnda çal|şan
personelin kıllk ve klyafetine iıişkin yönetmelik
uyannca, erkek memur ile il9ili olarak aşağldaki
ifadelerden hangisi ygd!ş!!?
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