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AÇlKLAMALAR
1. Bu kitapçükta 20 soru ortak alan Ve 30 soru alan sorularl olmak

üzere toplam 50 soru bulunmaktadlr.
2. Soru kitapçığlnda her sorunun yalnlz bir doğru cevabl

bulunmaktadlf. Bir soru için birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o
soru yanltş cevaplanmlş sayIlacaktlr.

3. Hatalı soru tespit edilmesi halinde hatall sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağltllacaktlr.

4. Sınav süresi 75 dakikadır.
5. cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaretleme

yapllmayacaktlr.
6. Bu kitapçıkta Verilen sorulatln cevaplar|, kitapçlkla birlikte Verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemle yapllacaktlr.
7. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap say|st üzerinden

yapllacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktlr. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabl işaretleyerek cevapslz soru
bırakmamanız y ararnza olacaktlr.

8. sınavda uyulacak diğer kurallar kitapçığın arka kapağlnda
belirtilmiştif.
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Sürekli Eğitim Araştlrma ve uygu|ama Merkezi

a) 12 saal

c) 36 saat

b) 24 saat

d) 48 saat
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2. Türkiye cumhuriyeti Anayasastna
aşağldaki ifadelerden han gisi vanlıştlr?

göre

a) Türk DeVletine Vatandaşlık bağlyla bağll olan
herkes Türk'tüf

b) Vatandaşltktan 9karma ile ilgili karar ve işıem|ere
yargı yolu kapalldlr

c) seçimler eşit, gizli, tek derece|i, genel oy, açlk
say|m ve döküm esaslanna göre yaplllr

d) Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşlnl
doldurmuş olmak gerekir

Türkiye cumhuriyeti Anayasaslna göre, Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu ile iıgili olarak
aşağıdakİlerden hangisi vanllstr?

a) Toplu sözleşme slraslnda uyuşmazllk durumunda
taraflar bu kurula başVurabilir

b) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karadarl kesin 
1

değildir

c) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlan toplu
sözleşme hükmündedir

d) Kamu Göfevlileri Hakem Kurulu esasları kanunla
düzenlenir

4. Türkiye cumhJriyeti Anayasaslna 9öro, Yüksek
seçim Kurulunun üye saylsl hangi s€çenekte
doğru olarak ve.ilmiştir?

a) 5 Asil 4 yedek üye

b) 7 Asil 2 Yedek üye

c) 7 Asil 4_yedek üye

d) 5 Asil 2 yedek üye

5- "Milli irade" kavraml ilk kez ne zaman ortaya
konulmuştur?

a) Amasya Genelgesinde

b) Erzurum Kongresinde

c) Sivas Kongresinde

d) Atartürk'ün samsun'a çlklşlnda

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnaVt

Koruma ve GüVenlik Şefi(ortak Alan)

6. Mustafa Kemal Paşaya hangi savaştan sonra
"Mareşalllk" rütbesi Verilmiştir?

a) l, lnönü savaşl

b) ll. lnönğ Savaşt

c) Trablusgarp savaşl

d) sakarya Meydan Muharebesi

7. Şeyh sait Ayaklanma§| Ve Menemen olaylanntn
ortaya çlklş nedeni aşağldakilerden hangisi
olabilir?

a) Çok parti|i hayata tepki olarak

b) cumhuriyet ve Laikliğe tepki olarak

c) Aznllklara tepki olarak

d) Türk Dil cemiyetinin kurulmaslna tepki olarak

8. Yeni Tiırk Devletinin Varllğl hangi antıaşmayla
dünya devlatleri taraflndan tanlnm§ttr?

a) Mudanya Ateşkes AntlaşmasI

b) sevr Anılaşmasl

c) Lozan Anilaşması

d) Montı6 Antlaşmasl

9- 399 saylh kanun hükmünde karamame uyannca
sözleşmeli personel al|mlyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden han9isi,anll§tır?

a) Kamu haklanndan mahrum bulunmamalafl
gerekir

b) Görevlerini yapmalanna engel olabilecek vücul
sakatllkıannln olmaması gerekir

c) En az ilkokuı mezunu olmalan gerekir

d) 18 yaşlnl tamamlam|ş olmaları gefekir

a) Şerliklerin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimi
veya kuruluşun tekıifi üzerine bakanhk onayü

9erekir

b) Bk bakanllkta kurulacak mğsteşarllk sayısl üçlen
fazla olamaz

c) Daire Başkanİk|annln kurulabilmesi için ilgili
bakanllğln teklifi üzerine Bakanıar Kurulu kafarl
gerekir

d) Bakanllklarda ve bağll kuruluşlarda sürekli
kufullaf, kanunla kurulur

1. Türkiye cumhuriyeti Anayasaslna göre,
yakalanan Veya tutuklanan kişi, mahkemeye
götürülme süresi hariç, kaç Şaat içerisinde
hakim önüne ç|kartlmalldlr?

10. D€vlet teşkilatl ile ilgili genel mevzuata göre
Bakanı|k ,Merkez teşkilatl ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangısi yg4!şu?
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21- 2547 saylh kanuna göre hazrhk slnlfl hariç,
kaytt yapttnp yapt|rmad|ğtna baktlmakslzln
öğrenim süresi 4 yıl olan lisan programlanntn
azami tamamlanma süresi kaç yıldlr?

a) 5 yıl b) 6 yıl c) 7 y|l d) 8 yll

22. 2547 saylh kanuna göre, ReKör yılllk iznini ve
yurtdlşlna çıklş için gerekli izni hangi
makamdan ahr?

a) Milli Eğitim Müdürü

b) Vali

c) Yükseköğretim Kufulu Başkan|

d) Mil|i Eğatim Bakanl

23. 5188 saylh Özel Güvenlik Hiımetleri Kanununa
göre, hangi yerdğ özel govenlik görevlisi silahlI
olarak çallştlnlabilir?

a) Eğitim-öğretim kurumu

b) Hastane

c) Restoran

d) Banka

24. 5188 saylh Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa
göre aşağldakileİden hangisi Özel Güvenlik
Komisyonu üyelerinden biri değildir?

a) ll Vali Yardlmclsl

b) ]ı Belediye Başkanhğl Temsilcisi

ç) llTicareı odasl Başkanllğl Temsilcisi

d) ll Jandarma Komutanllğl Temsilcisi

25, 5188 sayth Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa
göre, Özel GüVenlak Komİsyon karar|an i|e ilgili
olarak a§ağ|dakilerden hangisi ygd!9!!?

a) Çekimser oy kullanllamaz

b) Karadannl oy çokluğu ile altr

c) Çekimser oy kullanllabilir

d) oyların eşit olmasl durumunda başkanln olduğu
taraf çoğun|uk saylllr

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği sınaVt

Koruma Ve GüVenlik Şefi(Alan)

26. 5188 sayıll ozel GüVenlik Hizmetleri Kanununa
göre, şirketlerin özel güvenlik alantnda
faaliyette bulunabilmesi hangi makamln iznine
tabidir?

a) lç lşleri Bakanhğl

b) Miıli Güvenlik Kurulu

c) Milli savunma Bakan||ğl

d) Başbakanllk

27. 5188 saydl ozel Güvğnlik Hizmet|eri Kanununa
göre, aşağldakilerden han9isi özel güvenlik
görevlilerinin yetkİlarind6n deöildir?

a) Yangln Ve deprem gibi durumlarda Ve imdat
islenmesi durumunda görev alanlndaki iş yeri Ve

konutlara girmo

b) Terk edılm|ş Ve bulunmuş eşyayl emanete alma

c) Toplu ulaşlm tesislerinde kimlik sorma

d) Görev alanı dlşında silah taşımak

28. 5188 sayth Özel GiıVenlik Hizmetleri Kanununa
göre, özel güVonıik görevlisi olmak isteyen bir
kişinin tgorik ve pratik silah eğitimind6n o|uşan
kaç saat|ik bir temel eğitİmi aımak zorundadIr?

a) 80 ders saati b) 'l20 ders saati

c) 160 ders saati d) 200 ders saati

29. Aşağldakilerden hangisi öğretim yardlmcllar|
s!nlflndan §!9]ğ!!!İ?

a) Araştlrma göfevlisi

b) uzman

c) Çevirici

d) okutman '

30. 2809 saylh Yükseköğretim Kurumtan Teşkilat
Kanununa göre Enstitü Müdür Yardlmcl!an
d|şındaki Enstİtü Yönetim Kurulu üyeleri kim
taraflndan Ve kaçl yıl için seçilirler?

a)Enstitü Müdürü - 3yll

b)Enstitü Yönetim Kurulu- 3 yl

c)Enstitü Kurulu-2yü|

d)Enstitü Kurulu- 3yll
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3l. Aşağldakilerden hangisi Devlet Memurlarl
Kanununca memur|ar için belirlenen hizmet
slnlflndan dg]ğ!E!!?

a) Teknik hizmeller slnıft

b) Eğitim-öğretim hizmetler slnlfl

c) AVukatllk hizmetleri slnlfl

d) Bastn-yayın hizmetıer slnlfl

32. Devlet memurlan kanununca saymanlartn
hesaplannt, yerle.ine gelenlere devir Ve teslim
süresi ne kadardlr?

a) 30 gün b) 15 gün c) 10 gün d) 7 gün

33. Devlet Memudan Kanununca görevi slraslnda
bir kazaya veya saldlrlya uğrayan memuı ne
kadar süreyle izinli sayıllr?

a) lyileşinceye kadar

b) 1 ylla kadar

c) 6 aya kadar

d) 1 aya kadar

34. 3628 sayılı kanun uyannca aşağıdakilerden
hangisinİn mal bildiriminde bulunma
zorunluluğu volİur?

a) Gazete sahibi gerçek kişiler

b) Türk HaVa Kurumu Merkez Denetleme ğyeleri

c) Muhtarlar

d) Yeminıi mali müşavider

35. 473_4 saylh kanuna göre tebligatlar aşağldaki
hangi yöntemle yg!!l!4!?

a) lmza karşlıığ| elden

b) Kayıtslz posta yoluyla

c) Elektronik ortamda

d) Faksla

Görevde Yükselme Ve UnVan t}eğişikıiği slnav!

Koruma Ve Güvenlik Şefi(Alan}

36. 3528 sayılı kanunun 6.maddesinde belirtilen
sürede mal bildiriminde bulunmayan kişiye
kendisine ıhtann tebliğinden itibaren kaç gün
içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmak
zorundadlr?

a) 45 9ün b) 30 gün c) 15 gün d) 7 gün

37. Aşağldakilerden hangisi 4982 saylh kanunun
amaçlanndan üeğiıdir?

a) Eşitlik

c) Şeffafhk

b) Tarafslzllk

d) Gizlilik

38. 50l8 saylh kanun uyannca aşağ|dakilerden
hangisa kamu maliyesinin ilkelerinden değildir?

a) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak
oluşturu|ur Ve yürülülür

b) Maliye politikasl, makroekonomik ve sosyal
hedefler ile uyumlu bir şekilde yürütülür

c) Kamu maliyönetimi TBMM bütçe hakklna uygun

şekilde yürütülü,

d) Kamu idarelerinin hizm€t üretimi Ve ihtiyaçlarlnın
karşllanmasI malıyet-fayda analizine 9erek
duyulmakslzln yürütğlür

39. 5018 §aylh kanun uyarlnca aşağldakilerden
hangbi iç kontrolün amaçlanndan ,{eğiıdir?

a) Kamu gelir, gideı varllk Ve yükümlğlük|erin elkili
yönetilmesini sağlamak

b) Kamu idarelerinin kanun ve dğzenlemelere uygun
faaliyet 90slermesini sağ|amak

c) Her türlü mali karar ve işlem|erde usulsüzlük Ve
yolsuzluğun önlenmesini sağlamak

d) Usulsğzlük yapan kişi ya da kişiıere soruşlurma
a9p gefekli disiplin cezalannt vermek

40. 6245 saylt kanuna göre aşağldakilerden hangisi
harcırah içeriğinden deöildir?

a) Yol masrafl b) Yevmiye

c) Aile masraf| d) Barlnma masrafl
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41. 4734 sayfi kanuna göre hangi seçeneKe "Ön
Proje" doğru olarak tanlmlanmıştır?

a) Belli bir yaplnln kesin ihtiyaç programlna göre;

9erekli arazi Ve zemin araştlnlmalafl yapılmadan,
bilgilerin mevcut haritalardan allndlğı, çevresel
etki değerlendirme Ve tizibilite raporlarl Vefilerine
göre hazlrlan projedir

b) Mümkün olan arazi ve zemin araşllrmaları
yapllmlş olan, yapl elemanlanntn ölçülendirip
boyutlandlrdlğ| Ve teknik özelliklerinin belirtildiği
projedir

c) BelIi bir yaplnln her türlü aynntlslnln belirtildiği
projedh.

d) Belli bir yaplnln kamera görüntüleriyle detay|t bir

şekilde ortaya koyulduğu projedir

42. 6245 sayll! kanuna göre, terfi etmek suretiyle
atananlann harclrah ödemesi nasll yaptltr?

a) Fiilen almakta olduklan ayllk derecesi ğzerinden
ödenir

b) Terfi ettiklerİ ayllk derecesi üzerinden ödenir

c) BağI! olduklan şube müdürunün ald|ğı ayllk
derecesi üzerinden ödenir

d) Bağll olduklan daire başkanlnln aldlğl aylık
derecesi üzerinden ödenif

43. Aşağldakilerden hangisi l90
Hükmündeki karamamenin
değildir?

sayıl| Kanun
amaçlanndan

a) Kamu kurum|anna ait kadrolann ihdaslna dair
esas ve usulleri düzenlemek

b) Kamu kurumlarına ail kadrolann iptaline dair esas
ve usulleri düzenlemek

c) Kamu kurumlanna ail kadrolann kullanllmastna
dai. esas ve usulleri düzenlemek

d) Kamu kurumlarlnIn bütçelerini kontrol amaçIt

esas ve usulleri düzenlemek

44. Kamu kurum Ve kuruluşlannda çalışan
personelin klllk Ve klyafetine ilişkin yönetm€lik
uyannca, aşağldakilerden hangisi memurlann
giyimlerindeki esaslardan dgğ!tt!?

a) Temizlik

c) s5delik

b) Şıkhk

d) Hizmete uygunluk

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnaV|

Koruma Ve GüvenIik Şefi(Alan)

45. 124 saylll kanun hükmünde kararnamede
"Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik Ve etkin bir
şekiIde yerine getirilmesi için insan, para Ve
malzeme gibi mevcut kaynaklartn en uygun Ve
Verimli bir şekilde kuIlanllmaslnl sağlamak
üzere yükseköğretim üst kuruluşlar! ile
üniversitelere ait bütçe tasanlann|, plan Ve
program esa§tna göre haadamak ve
uygulamaslnt izl€mek" şeklinde ıfad€ edilen
görevi kim yürütmekle görevlidir?

a) Yükseköğretim Kurulu strateji Daife Başkanllğl

b) Yükseköğretim Kuru|u ldari ve Mali işler Daire
Başkanhğl

c} Yüksoköğfetim Kurulu Komptrolörlük Daire
Başkanhğl

d) Yğkseköğretim Kurulu sağhk, Kültür ve spor
Daire Başkanhğl

46. Universiteler Akademik T6şkilat Yönetm€liğine
gör€ 8şağldaki seçilen veya atananlann
hangisinin görev süresi diğgr|erinden farkkdlr?

a) Üniversiie Yönetim Kurulu seçilmiş Profesöf
üyesi

b) Fakülte Kurulu Üyesi

c) Enstitü Yöne|im Kurulu Üy6si

d) Yüksekokul Müdirğ

47. Kamu görev|ileri etik davranış İıkelerine ilişkin
yönetmeliğine göre aşağıdakilerden han9isi bu
yönetmeliğin kapsamında yer alIr?

a) ÜnaVersIteler

b) Yargl mensuplarl

c) Türk silahıl kuwetleri

d) Mahalli idareler

48. Devlet memurlannın şikayet Ve müracaatıarl
hakk|nda yönetmelik uyannca şikayetin yapllma
şekli ile i19ili olarak a§ağldakilerden hangisi
Vanllştır?

a) Şikayetıer yazıll oıarak yapllabilir

b) Şikayetler sözlü olarak yapllabilir

c) Şikayet|er en yakln amirden başlanarak silsile
yoluyIa yap|llr

d) Şikayetıer silsile yoluyla yaplhrken şikayet edi|en

amire de gidilir
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Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikıiği slnavı

Koruma Ve Güvenlik Şefi(Alan)
]

49. Kamu Konut yönetmelağine göre
aşağldakilerden hangisi tahsis esaslna göre
ayrllan kamu konut tıırlerinden değildir?

a) GöreV tahsisli konutlar

b) Tüzel lahsisli konutlar

c) slra tahsisli konutlar

d) Hizmet tahsisli konutlar

50. Taşlntr mal yönetmelağine göre aşağıdakilerdln
hangisi harcama yetkililerının yetkisinde
değildir?

a) Taşlnldara ilişkin kayltlafın uygun olarak yaplhp
yapılmadığınl konlrol otmek

b) Taş|nlrlann etkiıi Ve
etmek

ekonomik kullanlmlnl kontrol

c) Kasıt Veya ihmaı sonucu bozulan taşlnıflafln
tazmini için gerekıi işlemler yapmak

d) Taşlntrlarln kaylt Ve kontrollerinin gizlilik içinde
yapIlmaslnl ve sakıl tutulmaslnl sağıamak

slNAV BiTMlşTlR.

cEVAPLARlNızl KoNTRoL EDINız.
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