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1. Bu kitapçlkta 20 soru ortak alan Ve 30 soru alan soru|arl olmak
üzere toplam 50 soru bulunmaktadlr,

2_ Soru kitapçlğlnda her sorunun yalnlz bir doğru cevabl
bulunmaktadır. Bir soru lçin birden fazla seçeneğin işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmlş sayılacakhr.

3. Hatalı soru tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden
puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağltllacakllr.

4^ Sınav süresi 75 dakikadır.
5. Cevap formu buruşturulmayacak, üzerine gereksız hiçbir işaretleme

yapılmayacaktlr.
6. Bu kitapçıkta Verilen soruların cevaplarl, kitapçlkla birlikte Verilen

cevap formu üzerinde kurşun kalemıe yapllacaktlr.
7, Bu s|navın değerlendirmesi doğru cevap saylsl üzerinden

yapılacak, yanlış cevaplar dikkate allnmayacaktlr. Bu nedenle her
soruda size en doğru görünen cevabl işaretleyerek cevapslz soru
bırakmamanız yararlnlza qlacaktlr.

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar kilapçığın arka kapağında
, 
belirtilmaştir.
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1982 Anaya5aslna göre aşağldakilerden hangisi
özel hayatln gizliliğinin korunmasl ilkesi
istisnalanndan leğildir?

a) Milli güVenlik

b) Haber alma özgürlüğü

c) Kamu düzeni

d) Genel sağllğ|n korunmas|

2, 1982 Anayasas|na göre, aşağldakilefden
hangisi seçimlerde oy kullanabilir?

a) Taksirli suçIardan hüküm giyenler

b) silah aıtlndaki eder

c) silah aıtındaki erbaşlar

d) Askeri okul öğrencileri

3. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ile ilgili olarak
aşağldakilerden hangisi vanhstıa

a) Toplu sözıeşme slraslnda uyuşmazhk durumunda
tarallar bu kurula başVurabilir

b) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarl kesin
değildir

c) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlan toplu
sözleşme hükmündedir

d) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu esaslan kanunla
düzenlenir

a) cumhurbaşkanllk

b) Başbakanhk

c) Bakanlar Kurulu

d) Türkaye Büyük Millei Meclisi

5. Hatay'ln Türkiye cumhuriyeti'ne katlmasl
TBMM'nin ılgili antlaşmayl onaylamaslyla hangi
tarihte gerçekleşmiştia

a) 30 Haziran 1938 b) 30 Haziran 1939

c) 30 Haziran 1940 d) 30 Haziran '1940

Görevde Yükselme Ve UnVan Değişikliği slnaVl

Şube Müdürü(ortak Alan)

6. 1982 Anayasaslna göre Türkiye Büyük Miılet
Meclisi hangi çoğunlukıa toplan.r Ve genel af
ilanına karar verir?

a) Üye tamsayıslnln 1/3'ü ile toplanlr, 2/5'i ile genel
af ilanl karan ahr

b) Üye tamsayısının 1/3'ü ile toplanlr, 3/5'i ile 9enel
af ilanı karan a|ır

c) Üye tamsaylsınln 2,3'ğ ile toplanlr, ys'a ile genel
af ilanl karan alüt

d) Üye tamsayıslnln 2l/3'ü ile toplanlr, 2/5'i ile genel
af ilanl karan allr

7. "Milli irade" kavramı ilk kez ne zaman ortaya
konulmuştur?

a) Amasya Genelgesinde

b) Ezurum Kongresinde

c) sivas Kongresinde

d) Atartğrk'ğn samsun'a çlklşlnda

8. Hangi Antlaşmayla Musul sorunu çözülmtiştür?

a) Kars AntlaşmasI

b) Mondros Ant]aşmasl

c) Ankara Antlaşmasl

d) Lozan Antlaşmasl

Aşağtdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve
çevresini korumak ve işgalini önlemek amactyla
kurulmuştua

a) Gizli Karakol camiyeti

b) Kiıikyalrlar cemiyeti

c) Milli Kongre c€miyeti

d) lzmi, Red&i llhak celmiyeü

l0. Yeni Türk Elevletinin varllğl hangi antıaşmayla
dünya devletleri taraf|ndan tanınmlştır?

a) Mudanya Ateşkes Antlaşması

b) sevr Anılaşmasl

c) Lozan Antlaşmasl

d) Montrö Anılaşmasl

9

1

4. 1982 Anayasaslna göre, oevlet o€netleme
Kurulu hangi makama bağl| olarak görev
yapar?

]
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a) Terörizm

b) Kitle imha si|ah|arlnln yayllmasl

c) BöIgesel Ve ülke içi kriz Ve çatlşma|ar

d) Hlzlı nüfus artlşl

l2. Devlet teşkilatt iıe ilgili genel mevzuata göre
Bakanllk Merkez teşkilatı ilg ilgili olarak
aşağldaki ifadelerden hangisi vanllştlr?

a) Şefliklerin kurulabilmesi için ilgili hizmet birimi
Veya kuruluşun lek|ifi üzerina bakanllk onayl
gerekir

b) Bir bakanhkta kurulacak müsteşarllk sayısl üçton
ıazla olamaz

c) Daire Başkanltklarınln kurulabilmesi için ilgili
bakanllğln teklifi uzerine Bakan|ar Kurulu karan
gerekİr

d) Bakanlıklarda Ve bağll kuruluşlarda süfekli
kuru|lar, kanunla kurulur

13. 399 saylll kanun hükmünde karamame uyannca
sözleşmeli persone| allmtyla iıgİli aşağldaki
ifadelerden hangisi yanfu stlr?

a) Kamu haklanndan mahrum bulunmamalan
gerekir

b) Görevlerini yapma|anna engel olabilecek vücut
sakatllklannln olmamasl 9erekir

c) En az alkokul mezunu olmalan oerekir

d) 18 yaşlnl tamamlamlş oImalan gerekir

l

14. Aşağldaki cümlelerden hangisinde yaztm hatasl
Vardlr?

a) Atatürk diyor ki: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

b) En çok klzdlğlm şeyler: yalan söy|emek Ve

sözünde durmamakllf

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mutluyum

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

15. Aşağldaki dillerden hangisi bükümlü dille
biri değildir?

b) Almanca

d) Türkçe

rdqn

Görevde Yükselme ve unvan oeğişikIiği sınaVl

Şube Müdürü(ortak Alan}

l6. Diş ağnsı çeken|er () dişleri sağlam olanlan (}

yoksulluk çekenler (} parasl bol olanları mutlu
sanlr ()

cümlesindğki boşluklardaki noKalama işaretleri
hangi seçenekİ€ doğru olarak Verilmiştir?

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

17- Hangi cümlede Virgül (,) kald|nllrsa cümlenin
anlaml değişir?

a) Derin bir nefes allp, balona üfledi.

b) Ahmet, tüm ödevlerini bitirdi.

c) Ayaktakiler, annem ile babamdl.

d) Mehmel, komulantna selam verdi

18. Halkla hişkiler ile ilgili aşağldaki yargllardan
hangisi vanll§tr?

a) Halkla ilişkilerin temelinde iletişam olgusu vardlr

b) Hakla ilişkiler, kuruluş|ann çahşma Ve işlem|erini
halka onaylatma mekanizmas|dlr

c) Haıkla ilişkiler, kuruıuşu halka tanltma sanaıdlr

d) Haıkla ilişkilef, halkl tanlma sanattdlr

l9. Etik davranlş ilkelerine göre kamu görevlileri
hangi hediyeleri alabiıir?

a) Finans kurumlanndan piyasa koşu|larlna göre
allnan kredıler

b) Hizmetten yaradananlann vereceği hediyeler

c) Görev yapllan kurumla iş ilişkisi olanlardan allnan
borç

d) Kurumla hizmet ilişkisi olanlardan allnan
hediyeler

20. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü
slnavına a|lnacak en fazla aday sayısı hangi
seçeneKe doğru olafak Verilmiştir?

a) llan edilen kadro saylslnln 5 katı

b) llan edilen kadro saylsınln 4 katı

c) i|an edilen kadro sayls|nln 3 katı

d) llan edilen kadro saylsınln 2 katl

2

11. Aşağldakilerden hangisi, soğuk savaş
dönemindeki askeri tehdidin yerini alan
günümüzdeki tehditlerden biri,leöildir?

a) Arapça

c) jngilizce
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11.Aşağldakilerden hangisi, soğuk
dönemindeki askeri tehdidin yerini
günümüzdeki tehditlerden biri değildir?

saVa ş
alan

a) Terörizm

b) Kitle imha siıahlarınln yayllmasü

c) Bö|gesel ve üıke içi kriz Ve çatlşmalar

d) Hlzll nüfus artlşt

12. Devlet teşkilatl ile ilgili genel mevzuata göre
Bakanllk Merkez teşkilaİ ile ilgili olarak
aşağıdaki ifad€lerden hangisi yg4[§!u?

a) Şefliklefin kurulabilmesi için ilgili hizmet birim
veya kuruluşun tekliİi üzerine bakanllk onayl
gerekır

b) Bir bakanlıkta kurulacak müsteşariık sayl5l üçlen
fazla olamaz

c) Daire BaşkanlIkIannln kurulabilmesi açin ilgiıi
bakanhğln teklifi üzerine Bakanlaf Kurulu karirı
gerekir

d) Bakanllklarda ve bağll kuruıuşlarda süfekli
kurullar, kanunla kurulur

,l3. 399 sayllt kanun hükmünde karamame uyanlca
s6zıeşmeli persone| alımıyla i19ili aşağldaki
ifadelerden hangisi vanltşıır?

a) Kamu haklanndan mahrum bulunmamaıarl
gerekir

b) Görevlefini yapmalanna engel olabilecek vicut
sakatl|klannln olmaması gerekir 

l

c) En az ilkokul mezunu olmalan gerekir

d) 18 yaşlnı tamamlamtş olmalan gerekir

14. Aşağldaki cümlelerden hangisinde yaztm hatasl
vardr?

a) Ataıürk dior ki: Hayatta en hakiki mürşil ilimdi

b) En Çok k|zd|ğlm şey|er: yalan söylemek Ve

sözünde durmamaktlr

c) sonunda şunu hissettim: Ben yalnlz daha
mulluyum

d) Harf devrimi sonrasü eski yaztyl hiç kullanmay5n
iki kişi: Atatürk Ve lnönü'd0r

15. Aşağldaki dillerden hangisi bükümlü dillerden
biri değıldir?

a) Arapça

c) ingilizce

b) Almanca

d) Türkçe

2

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği SınaVı

Şube Müdürü(o.tak Alao)

16. Diş ağnsı çeken|er () dişleri sağlam olanlan ()
yoksulluk çekenler () parasl bol olanlan mutlu
§anlr ()

cümlesindeki boşluk|ardaki noKalama işaretleri
hangi seçeneKe doğru olarak verilmiştir?

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

17. Hangi cümlede Virgül (,} kaldlnl|rsa cümlenin
anlaml değişir?

a) Derin bir nefes allp, balona üfledi.

b) Ahmet, tüm ödevlerini bitirdi-

c) Ayaktakiler, annem ile babamdl.

d) Mehmet, komutanlna selam Verdi.

18. Halkla ilişkiler ile i19ili aşağtdaki yargılardan
hangisi VanhŞtlr?

a) Halkla ilişkilerin temeıinde iletişim olgusu vardlr

b) Hakla ilişkiler, kuruluşlann çallşma Ve işlem|erini
halka onaylatma mekanizmasldlr

c) Haıkla i|işkiler, kuruluşu halka tandma sanatüdlr

d) Halkla ilişki|er, halkl tanıma sanatldlr

19. Etik davranüş ilkelerine göre kamu görevlileri
hangi hediyeleİi alabilir?

a) Finans kurumlarlndan piyasa koşullanna göre

allnan krediler

b) Hizmetten yaradananlann vereceği hediyeler

c) Görev yapllan kurumla iş ilişkisi olanlardan alInan

borç

d) Kurum|a hizmet ilişkjsi olanlardan aİnan
hediyeler

20. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü
slnavrna a\ınacak en İazla aday sayrsı trangi
seçeneKe doğru olarak veri|miştir?

a) llan edilen kadro sayısınln 5 kah

b) llan edilen kadro saytslnın 4 kall

c) llan edilen kadro sayıslnln 3 katl

d) ilan edilen kadro say§ının 2 katl

I

I

l

l

I

l
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21. 2547 sayfi kanuna göre Yükseköğretim Gene|
Kuru|u her yanyılda en az kaç kez toplanır vtİ
üyelerİn en az kaçlnln yazl|ı isteği üzerine
olağanüstü top|antllar yapabilir?

a) En az 3 kez, üyelerin en az üde biri

b) En az 5 kez, üyelerin en az üçte biri

c) En az 5 kez, üyelerin en az dörlte biri

d) En az 6 kez, üyelerin en az dörtte biri

lL

22. 2547 saylll kanuna göre aşağıdakiıerden
hangisi senatonun üyelerinden değildir?

a) Rektör Yardımosl

b) Dekan

c) Enslitü Müdürü

d) Meslek Yüksekokul Müdürü

23.2547 sayh kanuna göre hazlrllk slnlf| hariç,
kayıt yapt|np yaptlrmadlğ|na bakllmakslztn
öğrenim süresi 4 yll olan lisan programlannln
azami tamamlanma süresi kaç yıldlr?

a) syll b)6yl c)7yll d)8y,l 
]

24. 2547 saylll kanuna göre, Rektör yllllk iznini ve
yurtdtşlna çlklş için gerekli izni hangi
makamdan altr?

a) Milli Eğitim Müdürü

b) Vali

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanl

d) Milli Eğitim Bakanl

25.3628 saylh kanun uyannca mal bildirimlerinin
verileceği merciler ile ilgili olarak
aşağldakalerden hangisi y3!!§!!!?

a) Bakan, bildirimini TBMM Başkanhğına verir

b) Noterler, bildirimini Adalel Baksnllğlna Verir

c) Gazete sahibi, bildirimini bulunduklan yerin en
büyük mülki amirine verir

d) Yeminli mali müşavir, bildirimini Ekonomi
Bakanlığına verir

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği slnavt

Şube Müdürü(Alan)

26. 2547 sayfi kanuna göre aşağldakilerden
hangisi Yükseköğİ€tim Kurulu organlanndan
bıri değildir?

a) Başkan

c) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

d) Denetleme Kurulu

27. 2914 sayü Yükseköğretim Personeı Kanununa
göre aşağtdakilerden hangisi öğretim
ya.d|mcllan slnlflndan g!gğ!!ı!!?

a) Araş!rma görevlisi

b) Uzman

c) Çevirici

d) okulman

a) Enstitü Müdürü - 3 y|l

b) Enstitü Yönetim Kurulu- 3 yll

c) Enstitü Kurulu - 2 y|l

d)Enstitü Ku,u|u - 3yıl

29. Aşağldakilerden hangisi Devıet Memurlarl
Kanununca memurlar için belirlenen hizmet
slnlfından üeğildir?

a) Teknik hizmetler slnlfl

b) Eğitim-öğrelim hizmetler 5lnlfl

c) Avukatllk hizmellefi slnlfl

d) Baslrı-.yayın hizmetler slnlfl

30. Devlet Memurları Kanununca görevi slraslnda
bir kazaya Veya sa|dınya uğrayan memur ne
kadar süreyle izinli saylltr?

a) lyileşinceye kadar

b) 1 ylla kadar

c) 6 aya kadar

d) ,1 aya kadar

3

28.2809 saylh Yükseköğretim Kurumlan Teşkilat
Kanununa g6re Enstitü MüdOr Yardlmcllar|
dlşındaki Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri kim
taraflndan ve kaç y|l için s€çilirler?
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31. Devlet memurlan kanununca Saymanlann
hesap|annl, yerlerine gelenlere devir ve teslim
sür€si ne kadardlr?

a) 30 gün b) 15 9ün c) 10 gün d) 7 gün

32. 3628 say|ll kanunun 5.maddesinde belartilen
sürede mal bildiriminde bulunmayan kişiye
kendisine ihtann tebliğinden itibaren kaç gün
içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmak
zorundadtr?

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

33. Aşağldakilerden hangisi 4982 sayıll kanu;un
amaçlanndan değildir?

a) Eşitlik b) Tarafslzl|k

c) Şeffafltk d) Gizlilik

34. 50l8 saylll kanun uyannca aşağıdakııerden
hangasi kamu maliyesinin ilkelerİnden değildir?

a) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak
oıuŞtufulur ve yürütğıür

b) Maliye politikast, makoekonomik Ve sosyal ]

hedefler ile uyumlu bir şekilde yürülülür

c) Kamu maliyönetjmi TBMM bütçe hakklna uygun

şekiıde yürütğlür

d) Kamu idarelerinin hizmet üfetimı Ve ihtiyaçlaflnIn
karşllanmasl maliyet-fayda analizine gerek
dUyulmakslzln yürütüIür

35. 4734 saylll kanuna görc hangi seçenekte "Ön
Proj€" doğru o|arak tanımlanmlştr?

a) Belli bir yaplnln kesin ihtiyag programlna göre;

gerekli arazi Ve zemin araşllrılmalan yapllmadan,

bilgilerin mevcut haritalardan ahndlğl, çevresel
etki değer|endirme Ve fizibilite raporlarl verilerine
göre hazırlan poedir

b) Mümkün ol3n arazi Ye zemin araştirmalarl
yapılmtş olan, yapl elemanlannln ölçü|endirip
boyutlandtrdlğl ve teknik öze|liklerinin beıinildi
projedir

c) Belli bir yaplnln her lüdü aynntlslnIn belirtildiği
proiedir.

ğ

d) Belli bir yaplnln kamera görüntülefiyle deıaylt bır
. şekilde ortaya koyulduğu Pro.iedir

]

Görevde Yükselme ve Unvan Değişiklİği slnaVl

Şube Müdürü(Alan)

36. 5018 saytll kanun uyannca aşağldakilerden
hangisi iç kontrolün amaçlanndan değildir?

a) Kamu geliı 9ider, vadlk ve yükümlülüklerin etkili
yönetilmesini sağlamak

b) Kamu idarelerinin kanun ve düzenlemelere uygun
f aaliyet göstermesini sağlamak

c) Her tğr|ü mali karar Ve işlemlerde usulsüzlük Ve
yolsuzluğun önlenmesini sağlamak

d) Usulsüzlük yapan kişi ya da kişilere soruşturma
a9p gerekli disiplin cezalaflnı Vermek

37. 4734 sayll| kanuna göre hangi hallerde pazarllk
u5ulü ile ihale VaDllamaz?

a) salgln hastallklar gibi beklenmeyen olaylann
ortaya çıkmas| durumunda

b) savunma ve güVenlikle ilgiıi özel dufumlarda

c) lhalenin, araştlrma ve geliştirme sürecine ihtiyaç
göstermesi durumlannda

d) Çok ortaklı bir girişim olmasl durumunda

38.4734 sayl|l kanuna göre tebıigatlar aşağldaki
han9i yöntemle ygP!@z?

a) lmza karş|lığl elden 
'

b) Kayltslz Posta yoluyla

c) Elektronik ortamda

d) Faksla

39. 62ıı5 sayh kanuna göre aşağldakilerden hangisi
harclrah içeriğinden değildir?

a) Yo| masrafl

b) Yevmiye

c) Aile masrafl

d) Barınma masrafl

40. Kamu görevlilerl otik davranlş ilkelerine ilişkin
yönetm€liğine göre aşağldakilerden hangisi bu
yönetmeliğin kaPsamnda yer ahr?

a) Üniversiıelef

b) Yargl mensuplarl

c) Türk siıahll kuvvelleri

d) Mahalli idareler

4
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41, 6245 saylll kanuna göre harc|rah ödemesi ile
aşağldaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Terfi suretiyle atananlann harclrah|, terfi et

önceki ayllk dereceSi üzerinden ödenir
meden

b) Terfi suretiyle atananlafln harcırahl, terfi etlik|eri
ayllk derecosi aizerinden ödenir

c) Terfi suretiy|e alananlaftn harcırahl, en yakln
ilden yol masrafl şeklinde ödenir

d) Ter'i suretiyle a|ananların harclrahl, 55 km
uzaklIktaki ilden yol masrafl şeklinde ödenir

42. Aşağtdakilerden hangisİ 190
Hükmündeki kararnamenin
değildir?

say|h Kanun
amaçıanndan

i

a) Kamu kurumlanna ait kadroıann ihdaslna dair
esas ve usullea düzenlemek

b) Kamu kurumlanna ait kadrolann iptaline dair esas
Ve usu|lefi dozenlemek

c) Kamu kurumlanna ait kadrolann kullanllmaslna
dair esas ve usuıleri düzenlemek

d) Kamu kurumlannln bülçelefina kontrol amaçll
esas ve usulleri düzenlemek

43. 124 sayllı kanun hükmünde karamamede
"Hizmet Ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir
şekilde yerine getirilmesi için insan, para iıe
malzeme gibi mevcut kaynaklarln en uygun Ve
verimli bir şekilde kullanlImaslnl sağlamak
üzere yükseköğretim üst kuruluş|an ile
üniversitelere ait bütçe taşanlannt, plan Ve
progriım esaslna göre hazlrlamak ve
uygulamaslnı izl€mek" şeklinde ifade edi|en
görevi kim yürütmekle görevlidir?

a) Yükseköğfetim Kurulu strateji Daire Başkanllğl

b) Yükseköğretim Kurulu ldari ve Mali lşler Daire
8aşkanlığı

c) Yükşeköğrelim Kuru|u Komplrolör|ğk Daire
Başkanhğı

d) Yükseköğfelim Kurulu sağlik, Kültür ve Spor
Daire Başkanhğı

/ı4. Devlet memurlannln şikayet ve müracaatlan
hakktnda yönetmelİğe göre, dilekçenin karar
merciine intikalİnden sonra şikayetlerin karara
bağlanarak şikayet sahibine ıebliğ edilmesi kaç
gün içerisinde tamamlanmak zorunludur?

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

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişik|iği slnaV|

Şube Müdürü(Alan)

ıl5. Üniversiteler Akademik Teşkilat yirnetmeliğine
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlı§tlr?

a) Yükseköğretim Kurulu, Reklör adaylarlndan üç
adayl cumhurbaşkanl'na sunar

b) Reklörlerin görev süresi dört ylldür

c) Görev süresi bitinceye kadar reklör|erde yaş
haddi aranmaz

d) Merkezi açlk öğretim yapan üniversitelerde,
gerekli hall6rde rektör tarafından altl rektör
yardımclsı atanabilir

46. Üniversİteler Akademik Teşki|at Yönetmeliğine
göre aşağldaki seçilen Veya atananlarln
hangi5inin gğrev süresi diğerlerinden f arkl'dr?

a) Üniversite Yönetim Kurulu seçilmiş Profesör
üyesi

b) Fakülte Kurulu Üyesi

c) Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

d) Yüksekokul Müdüfü

/ı7. oevlet memuriannln şikayet ve mğracaat|an
hakkında yönetmelik uyannca şikayetin yaptlma
şekli i|e ilgili olarak aşağ|dakilerden hangisi
vanll§tlr?

a) Şikayetıer yazlll olarak yap|labilir

b) Şikayetler sözlğ olarak yapllabiıir

c) Şikayetlef en yakln amirden başlanarak silsi|e
yoluy|a yaplIlr

d) Şikayetler si!sile yoluyla yaplllrken şikayei edi|en
amire de gidalir

/ı8. Kamu Konut yönetmeliğine
aşağldakilerden hangisi ıahsis esasIna
aynlan kamu konut türlerinden '^ğildir?

göre
göre

a) Görev tahsisli konut|ar

b) Tüzel tahsisli konutlar

c) slra tahsisli konutlar

d) Hizmet tahsisli konullar

5
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kocaeli Üniversitesi

sürekli Eğitim Araşt|rma ve uygulama Merkezi

49. Kamu kurum Ve kuruluşlannda çaltşan
personElin klllk Ve kıyafetine ilişkin yönetmelik
uyannca, aşağıdakilerden hangisi memurlarln
giyimlerindeki esaslardan üeğildir?

a) Temizlik b) Şlkhk

c) Sadelik d) Hizmete uygunluk

50. TaşınIr mal yönetmeliğine göre aşağldakilerden
hangisi harcama yetkili|erinin yetkisinde
değildir?

a) Taşlnlrlara ilişkin kayltlarln Uygun olarak yapılIp
yapllmadtğlnl kontrol etmek

b) Taşlnlrlann etkıli Ve ekonomik kullanlmlnl
elmek

konlrol

c) Kaslt Veya ihmal sonucu bozulan taşlntdarın
tazmini için gerekli iş|emler yapmak

d) Taşınldarln kayıl ve kontrollerinin gizlilik içinde
yaplİmaslnl Ve sakll iutulmaslnl sağlamak

]

slNAV BiTMişTiR.

cEVAPLARıNlzl KoNTRoL EDlNiz.

Görevde Yükselme Ve UnVan Değişikliği sınaVl

Şube Müdürü(Alan)
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