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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının AEÜ’nin yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

Adınız    : ………………………………………………………………………… 

Soyadınız   : ………………………………………………………………………… 

T.C. Kimlik Numaranız : ………………………………………………………………………… 

Sınav Salon No  : ………………………………………………………………………… 

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI- ŞOFÖR 

24 ARALIK 2017 Saat: 10.00 

Sınav Yeri: Teknik Bilimler MYO 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanmış testleri içermektedir.  
2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Kitapçık türünü cevap formunuzdaki ilgili yere kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap formunuza yapmadığınız takdirde sınavınız değerlendirilmez. Yanlış kodlama yaptığınız 
takdirde sınav puanınız yanlış hesaplanabilir. 

3. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap seçeneği 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. Sınavda adaylara 130 dakika (2 saat, 10 dakika)süre verilmiştir.  
5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formunda ayrılmış olan yere kurşun 

kalemle işaretleyiniz. 
6. Cevap formunu buruşturmayınız, üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. Cevap formunda 

soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. 
Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen aday sorumludur. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 
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1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık 

devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar, hangi 

amirin teklifi ve hangi amirin onayı ile onay tarihinden 

geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? 

a) En üst amir — Atamaya yetkili amir 

b) Daire amiri — En üst amir 

c) Disiplin amiri — Atamaya yetkili amir 

d) Disiplin amiri — Daire amiri2 

 

 

 

 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet 

memurları aşağıdakilerden hangileri için mal bildirimi 

verirler? 

1-Eşleri 2-Kendileri 3- Velayetleri altındaki çocukları 4-

Anne ve Babaları 

a) 1 ve 2        

b) 1 ve 3            

c) 1, 2 ve 3                

d) 1, 2, 3 ve 4 

 

 

 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir 

mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki 

kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, 

aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? 

a) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde 

bulunulmuş sayılır. 

b) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır. 

c) Görev yeri değiştirilir. 

d) Kınama cezası verilir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda tesis edilen hizmet sınıflarından biri 

değildir? 

a) Adalet hizmetleri sınıfı                                                  

b) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı 

c) Teknik hizmetler sınıfı                                                   

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı 

 

 

 

 

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar. 

b) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak yararlanırlar. 

c) Aylıkları 2/ 3 oranında hesaplanarak ödenir. 

d) Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak hesaplanır. 

 

 

 

 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin 

karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen 

para aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

a) Aylık                      

b) Sözleşmeli ücreti              

c) Gündelik                                  

d) Ödül 
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7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aylık ve 

ücretlerin ödenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. 

b) Memurlara aybaşında peşin ödenen aylıklar, 

emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde geri alınmaz. 

c) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına 

göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla 

hafta veya ay sonlarında ödenir. 

d) Memurlara aylıkları çalışıldıktan sonra ay sonlarında 

ödenir. 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda tesis edilen hizmet sınıflarından biri 

değildir? 

a) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı                                         

             

b) Teknik hizmetler sınıfı 

c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı                                     

            

d) Adalet hizmetleri sınıfı 

  

 

 

 

9. 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurlarına, yaptıkları 

hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına 

uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere 

kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Kariyer                          

b) Liyakat                                

c) Eşitlik                          

d) Adalet 

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan 

sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kınama 

b) Aylıktan kesme 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

d) Devlet memurluğundan çıkarma 

 

 

 

 

11. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile 

Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurlara bir 

takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek 

raporların toplamı kaç günü geçemez? 

a) 40                     

b) 30                       

c) 20        

d) 10  

 

 

 

 

12. 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurlarının aylık 

hesabında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate 

alınmaz? 

a) Yaşı                

b) Öğrenim durumu        

c) Medeni durumu       

d) Hizmet sınıfı 
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13. 657 sayılı Kanunda yer alan ödev ve sorumluluklar 

kapsamında, Devlet memurlarının “Tarafsızlık ve 

devlete bağlılığı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

a) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar. 

b) Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve 

eylemde bulunamazlar. 

c) Devlet memurları her durumda Devletin 

menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. 

d) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 

ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak 

zorundadırlar. 

 

 

 

 

14.  Aşağıdaki istihdam şekillerinden hangisi 657 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi değildir? 

a) Memur                        

b) Sözleşmeli personel               

c) Geçici personel                

d) İşçi 

 

 

 

 

15.  657 sayılı Kanuna göre “Devlet kamu hizmeti 

görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve 

yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini sisteme 

dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla 

uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip 

kılmaktır” ibaresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Liyakat              

b) Kariyer                

c) Sınıflandırma                

d) Güvenlik 

 

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

memurun bakmakla yükümlü olmadığı kardeşlerinden 

birinin ağır bir kaza geçirmesi ve hayati tehlikesinin 

bulunması halinde, bu halin sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi kaydıyla, aylık ve özlük hakları 

korunarak en fazla ne kadar süreyle refakat izni verilir? 

a) 3 ay                 

b) 6 ay                   

c) 12 ay                      

d) Refakat izni verilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama 

süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin 

kendilerine tebliğ edildiği gün işe başlamak 

zorundadırlar. 

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin 

kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde işe başlamak zorundadırlar. 

c) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda 

memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, 

ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal 

ödenir. 

d) Yer deyiminin kapsamı Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir. 
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18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin 

cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektirir fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl 

içinde ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar. 

b) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin 

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde 

ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar. 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir 

fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay 

içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı 

takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

d) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin 

işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay 

içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı 

takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

 

 

 

19. 2547 sayılı kanunun 54. Maddesine göre; öğrenciler 

hakkında disiplin soruşturmasına, olay öğrenildikten 

sonra ne kadar süre içinde başlanılması ve 

soruşturmanın en geç kaç gün içinde sonuçlandırılması 

gerekmektedir?  

a) 1 ay içinde başlanır ve en geç 30 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

b) Derhal başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

c) Derhal başlanır ve en 1 ay içinde sonuçlandırılır.  

d) 1 ay içinde başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır  

 

 

 

 

20. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, hangisi 

personele uygulanacak disiplin cezalarından biri 

değildir? 

a) Uyarma 

b) Yönetim görevinden ayırma 

c) Kınama 

d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma   

 

 

 

 

21. Aşağıda sayılan eylemlerden hangisi Aylıktan Kesme 

Cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır? 

a) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve 

yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak 

b) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer 

klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı 

davranmak suretiyle kişilere zarar vermek 

c) Ticaret yapmak 

d) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı 

kaybetmek 

 

 

 

 

22. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre, “yüksek düzeyde 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; 

kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim 

kurumu” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 

olarak gösterilmiştir? 

a) Üniversite 

b) Fakülte 

c) Enstitü 

d) Yüksekokul 
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23. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisinde öğretim üyeleri sınıfında yer alan akademik 

personel tam ve doğru olarak verilmektedir?  

a) Araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar  

b) Öğretim görevlileri, yardımcı doçentler, doçentler ve 

profesörler  

c) Yardımcı doçentler, doçentler ve profesörler 

d) Uzmanlar, Doçentler ve profesörler  

 

 

 

 

24. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisi yükseköğretim kurumlarında okutulması zorunlu 

derslerden biri değildir? 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

b) Türkçe 

c) İş Güvenliği Bölümü- İş Sağlığı ve Güvenliği  

d) Hukukun Temel Kavramları 

 

 

 

 

25. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Yükseköğretim 

kurulu yapısına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Yükseköğretim Kurulu, yirmi bir üyeden oluşur.  

b) Bakanlar Kurulu tarafından, rektörlük ve öğretim 

üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 

vermek suretiyle yedi üye seçilir. 

c) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan 

profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi, kişiden 

oluşur. 

d) Hâkim ve Savcılar Kurul üyesi olabilmesi için, Bakanlık 

onayı ve kendi muvafakatleri aranır.  

 

26. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi Yükseköğretim Kurulu 

görevlerinden biri değildir? 

a) Üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir 

biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim 

b) Yükseköğretim kurumları arasında iş birliği ve 

koordinasyonu sağlamak 

c) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul 

açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili 

olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek 

önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için 

Başbakanlığa sunmak 

d) Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim 

programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, 

Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak 

tespit etmek 

 

 

 

 

 

27. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Rektörlük seçimine 

ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

a) Rektörün görev süresi 4 yıldır, süresi dolanlar yeniden 

seçilebilir. 

b) Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının 

hazır bulunması şarttır; bu sağlanamadığı takdirde 

toplantı 24 saat ertelenir.  

c) İkinci toplantıda en çok oyu alan altı kişi rektör adayı 

olarak seçilir.  

d) Cumhurbaşkanı, en çok oyu alan rektör adayını seçer 

ve rektör olarak atar. 
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28. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisi Senato üyesi değildir?  

a) Rektör  

b) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri  

c) Dekanlar  

d) Enstitü Müdürleri 

 

 

 

 

29. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; Aşağıdakilerden 

hangisi öğretim elamanlarına uygulanabilecek disiplin 

cezalarından biri değildir? 

a) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma 

b) Kamu görevinden çıkarma ceza 

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

d) Meslekten uzaklaştırma 

 

 

 

 

 

30. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen 

dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadır? 

a) 30 gün 

b) 30 iş günü 

c) 60 iş günü 

d) 60 gün 

 

 

 

 

31. Bir dilekçede dilekçe sahibini dilekçe yazmaya 

yönelten kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tarih  

b) Adres  

c) Metin  

d) Dağıtım 

 

 

 

 

32. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre, mal bildirimlerinin yenilenme süresi 

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Sonu (0) ile biten yılların ocak ayı sonuna kadar 

b) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların şubat ayı sonuna 

kadar 

c) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların ocak ayı sonuna kadar 

d) Sonu (5) ile biten yılların mart ayı sonuna kadar 

 

 

 

 

33. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; Kanunun 6. 

Maddesinde belirtilen sürelerde mal bildiriminde 

bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda 

bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren ……gün 

içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 

……aya kadar hapis cezası verilir.  

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir?  

a) 30 gün/1 ay  

b) 10 gün/3 ay  

c) 30 gün/3 ay  

d) 10 gün/1 ay  
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34. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 'müsteşar' ile ilgili 

hazırlık soruşturmasını aşağıdaki mercilerden hangisi 

yapabilir? 

a) İlgili ağır ceza mahkemesi 

b) Danıştay İkinci Dairesi 

c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

d) İlgili Cumhuriyet başsavcısı 

 

 

 

 

35. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni 

verilmesi kararına karşı 'diğer kamu görevlileri' 

tarafından, bu kararın tebliğinden itibaren kaç gün 

içinde itiraz yoluna gidebilir? 

a) 3 

b) 10 

c) 5 

d) 7 

 

 

 

 

 

36. Kamu Kurum ve Kurumlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve kıyafetine Dair Yönetmelik kapsamında 

çalışanların takamayacağı rozetlerdendir? 

a) Personelin görev yaptığı yerin rozetleri 

b) Personelin mezun olduğu okulun rozetleri 

c) Hükümetçe özel günler için bastırılan rozetler 

d) Özel olarak yapılmış nişanlar  

 

 

 

37. İllerde görev yapan personelin yazlık kışlık kıyafet 

uygulamasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? 

a) Vali  

b) Valinin görevlendireceği Vali yardımcısı başkanlığında 

oluşturulan komisyon  

c) İç İşleri Bakanlığı 

d) Kurum Müdürleri  

 

 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kamu Kurum 

ve Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık ve kıyafetine 

Dair Yönetmelik hükümleri kapsamanda kalır? 

I-Hâkim  

II-Kamu Kurumunda istihdam edilen işçi  

III-Kamu Kurumu Sözleşmeli Personeli  

a) Yalnız I  

b) I ve II 

c) II ve III 

d) I ve III 
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39. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 

Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre, 

aşağıdakilerden hangisi bu yönetmelik hükümlerine tabi 

değildir? 

a) Kamu kurumunda çalışan sözleşmeli personeli 

b) 657 sayılı kanuna tabi yardımcı hizmetler sınıfında 

çalışan memur 

c) Belediyede geçici görevle çalışan personel 

d) Üniversitede çalışan öğretim görevlisi 

 

 

 

 

 

40. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet veya 

ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı 

inceleme ve araştırmayı en geç hangi süre içinde 

sonuçlandırmak zorundadır? 

a) 15 iş günü 

b) 1 ay 

c) 3 ay 

d) 6 ay 

 

 

 

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkeleri 

arasında yer almaz? 

a) Çıkar çatışmasından kaçınma  

b) Saygı   

c) Nezaket   

d) Liyakat  

 

 

42. Etik komisyon üyeleri en az kaç kişiden oluşmalıdır? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

 

 

 

 

43. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun 

tasarısı sunma görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?  

a) Muhalefet partilerine  

b) Bakanlar Kuruluna  

c) Başbakana 

d) Milletvekillerine  

 

 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi, kanun hükmündeki 

kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptal 

davası açamaz? 

a) Bakanlar Kurulu 

b) İktidar partisi meclis grubu 

c) Ana muhalefet partisi meclis grubu 

d) Cumhurbaşkanı 
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45. Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun 

üyelerinden biri değildir? 

a) Cumhurbaşkanı 

b) TBMM Başkanı 

c) Genelkurmay Başkanı  

d) Hava Kuvvetleri Komutanı 

 

 

 

 

46. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Ulusun 

bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır” 

maddesi Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından 

hangisiyle daha yakından ilgilidir? 

a) Ulusal gücü etkin ulusal iradeyi egemen kılmak 

esastır. 

b) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür 

parçalanamaz. 

c) Yabancılara ulusal bütünlüğümüzü bozacak 

ayrıcalıklar verilemez. 

d) Hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilemez. 

 

 

 

 

47. Atatürk yeni kurulan Türk Devletinin tarihi 

kökenlerinin araştırılması için hangi kurumu 

kurdurmuştur? 

a) Türk Tarih Kurumu       

b) Halk Evleri     

c) Köy Enstitüleri 

d) Millet mektepleri           

 

 

 

 

48. 17 Şubat 1926 kabul ettiğimiz Medeni Kanunu hangi 

ülkeden örnek alınarak yapılmıştır? 

a) Almanya                                

b) Fransa                               

c) İsviçre                                                   

d) İsveç   

 

 

 

 

49. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin 

nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, 

yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan 

biri olmasıydı sanıyorum.  

Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki 

deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?  

a) İğneyle kuyu kazan 

b) İşine dört elle sarılan  

c) İşini sağlama bağlayan  

d) İnce eleyip sık dokuyan 

 

 

 

 

50. O yönetmenle çalışmak son derece zevkliydi. O da 

oynamamaktan yana olan bir yönetmen. Bu yalın ve 

doğal tarz, benim oyunculuk anlayışıma çok uygun. 

Birlikte iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum.  

Bu parçadaki altı çizili sözle, oyunculuk konusunda 

anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Canlandırılacak karakterlere çok iyi hazırlanmak 

b) Rollerini, yapaylıktan kaçınarak, yaşıyormuş gibi 

canlandırmak 

c) Zaman içinde deneyim kazanmak  

d) Başka sanatçıların oynama biçimine öykünmemek 
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51. (I) Romanlar genellikle insanı konu alan kurmacasal 

ürünlerdir. (II) Bu yönden onlar sorunları anlatmaz, 

sorunların kaynağını gösterir. (III) İşledikleri konularla 

insanların duyarlığını geliştirir, keskinleştirir. (IV) 

Romanlarda gazete ve televizyonlarda 

rastlayabileceğimiz sıradan konular da işlenebilir. (V) 

Ancak romanı özel kılan, onun anlatılanları 

kahramanların bakış açısından vermesi, okurun neden-

sonuç ilişkisi kurarak düşünmesini sağlamasıdır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 

romanın işlevinden söz edilmemiştir? 

a) I. ve III.  

b) I. ve IV.  

c) II. ve V.  

d) III. ve IV.  

 

 

 

 

 

52. 

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Duraklama yapmak yasaktır. 

b) Araç giremez. 

c) Yan yana park etmek yasaktır. 

d) Sollama yapmak yasaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

53.  

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Büyük araç giremez. 

b) Otobüs giremez. 

d) Büyük araç için zorunlu yol 

d) Otobüs için zorunlu yol 

 

 

 

 

54. 

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Havaalanı çıkışı 

b) Otoyol yön levhası 

c) Otoyola giriş 

d) Otoyoldan çıkış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KİTAPÇIĞI 
13 

55.  

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Bütün kısıtlamalar geçerlidir. 

b) Her şey serbesttir. 

c) Bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu 

d) Bütün yasaklar geçerlidir. 

 

 

 

 

56.  

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Otoyol sonu 

b) Dönüş adası 

c) Yavaş geçiniz. 

d) Hız limiti yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Adaya girmek yasaktır. 

b) Adaya dikkatli gir 

c) Ada etrafında dönünüz. 

d) Adadaki araçlara yol ver. 

 

 

 

 

 

58.  

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Yavaş gidiniz. 

b) Yavaş gitmek yasaktır. 

c) Asgari hız 50 

d) Azami hız 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KİTAPÇIĞI 
14 

59. 

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Yol çalışma nedeniyle kapalıdır. 

b) Yolda çalışma var. 

c) Taşıt giremez. 

d) Dikkatli geçiniz. 

 

 

 

 

 

60. 

 

Yukarıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Çıkışta tehlikeli eğim 

b) Park etmek yasaktır. 

c) Motorlu araçlar için zorunlu rampa 

d) İnişte tehlikeli eğim 

 

 

 

61. Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre; aşağıdakilerden 

hangilerinin yapılması yasaktır?  

a) Kanunda belirtilen hız limitlerinin üzerinde araç 

sürülmesi  

b) Ticari araç sürücülerinin alkollü olarak araç sürmeleri  

c) Sürücü belgesiz araç sürülmesi  

d) Hepsi 

 

62. Karayolu üzerinde bulunan ışıklı trafik cihazları 

aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?  

a) Yaya ve yolculara  

b) Sürücü ve yolculara  

c) Yolcu ve çocuklara  

d) Sürücü ve yayalara 

 

 

 

 

 

63. Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara 

yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı 

gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?  

a) Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar.  

b) Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar.  

c) Kesinlikle durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik 

müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar.  

d) Yavaşlayıp durmadan geçebilirler. 

 

 

 

 

64. Trafik kazalarının oluşumunda yaya vatandaşlara 

düşen görev aşağıdakilerden hangileridir?  

a) Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini 

kullanmaları gerekir. 

b) Geceleri yaya olarak açık renk kıyafetler giyinmeli  

c) Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun ters 

istikametinden yürümeli.  

d) Yukarıda sayılan tüm uyarılara uymaları gerekir. 
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65. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasının oluşmasında 

etkin nedendir?  

a) Günlük araç kullanma sürelerine uymak.  

b) Arızalı araçlarla yola çıkmak.  

c) Dikkatli ve tehlikeleri sezinleyerek araç kullanmak  

d) Bakımları yapılmış, sağlam araçlarla trafiğe çıkmak 

 

 

 

 

 

66. Trafik kazalarını engellenmesine yönelik, uykusu 

gelen bir sürücünün uyması gereken en uygun davranış 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a) En uygun yerde istirahata çekilerek uyumalıdır.  

b) Çay ve kahve içmek suretiyle gideceği yere kadar 

gitmeye çalışmalıdır.  

c) İlaç içmek suretiyle yoluna devam etlidir.  

d) Kısa bir mola verdikten sonra yoluna devam edebilir. 

 

 

 

 

 

 

67. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?  

a) Malın dayanıklılığı hakkında bilgi verirler.  

b) Paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler.  

c) Renk uyumuna katkıda bulunurlar.  

d) Paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler. 

 

 

 

 

68. Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek 

motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun 

iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?  

a) Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı 

artar.  

b) Hata riski artar.  

c) Verimliliğin artmasını sağlar.  

d) Çalışanların moralini yükseltir. 

 

 

 

 

69. Aşağıdakilerden hangisi Sürücü adayları ve 

sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine 

dair yönetmelik göre sürücülüğe engel olmayan sağlık 

sıkıntısıdır? 

a) Uyku bozukluğu 

b) Epilepsi 

c) Alkol bağımlılığı 

d) Benign tümör hikâyesi 

 

 

 

 

70. Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliğe göre verilen 

sağlık raporuna itiraz etme süreci içerisinde yapılacak 

işlemlerden değildir? 

a) Sağlık raporuna itiraz o ilin il sağlık müdürlüğüne 

yapılır. 

b) Sağlık müdürlüğü tanıya göre ilgili branş/branşlarda 

üçer uzmanın bulunduğu hastaneye sevk edilir. 

c) Sağlık bakanlığınca belirlenecek kuruldan çıkan karara 

da itiraz etme hakkı vardır. 

d) Hastane kurulu tarafından düzenlenen rapora itiraz 

edildiğinde sağlık bakanlığı tarafından bir kurul 

oluşturulup değerlendirme yapılır. 
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71. Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar hastalıklarında 

yönetmeliğe göre sürücü ehliyeti verme kuralı yanlış 

belirtilmiştir? 

a) Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen 

istirahat TA: 200/120 mmHg nin üzerinde olan 

sürücü/sürücü adaylarına ikinci grup sürücü belgesi 

verilmez. 

b) Kalıcı pil implantasyonu ve 

başarılı kateter ablasyonu yapılan ikinci grup 

sürücü/sürücü adaylarına sürücü belgesi verilmez. 

c) Kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40’ın 

altı), atrioventriküler bloklu ve hasta sinüs 

sendromu olanlardan kalıcı kalp pili takılmamış 

olanlara kardiyoloji uzmanı kanaatine göre sürücü 

belgesi verilir. 

d) Akut koroner sendrom (Stabil 

olmayan angina pektoris, ST 

yükselmeli miyokard infarktüsü ve ST 

yükselmesiz miyokard infarktüsü) tanısı almış 

olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi 

uygulanan sürücü/sürücü adaylarına gerekli 

medikal tedavi ve/veya invaziv girişimleri 

tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan 

uzman tabip kanaatine göre sürücü belgesi verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi sürücü adayları ve 

sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine 

dair yönetmelikte alkol kullanımındaki belgelendirmeye 

dair verilen bilgi doğrudur? 

a) Alkol kullanım bozukluğu ya da bağımlılığı olan 

kişilerde remisyon ölçütleri karşılanana kadar 

sürücü belgesinin en az 3 ay süreyle geri alınmasına 

karar verilir. 

b) Alkol bağımlılığı olanların sürücü belgesi almasında 

sakınca yoktur. 

c) Alkol kullanımında remisyon sonrası hastalığın 

gidişatı, yeti yitimi ve kullanılan ilaçların 

özelliklerine göre kontrol süresi ayda bir olarak 

belirlenir.  

d) Kanıtlanmış, uzun süreli bir alkol almama 

döneminden sonra, uzman tabiplerin görüşlerine 

ve düzenli tıbbi kontrollere başvurularak, geçmişte 

alkol bağımlısı olan kimselere sürücü belgesi 

verilebilir. 
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73. Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık 

şartları ile muayenelerine dair yönetmeliğe göre 

epilepsi hastalarına yapılacak belgelendirme için verilen 

bilgiler yanlıştır? 

a) Epilepsi hastalarına yönetmeliğe göre şartlar uygun 

bulunduğunda birinci sınıf ehliyetin yanı sıra 

ambulans, resmi veya ticari araç kullanım belgesi 

almasında da bir sakınca yoktur. 

b) Direksiyon başında tekrarlanma olasılığı olmayan, 

fark edilir bir uyarıcı nedeniyle uyarılmış epilepsi 

nöbeti geçiren kişilere nöroloji uzmanının 

kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir. 

c) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren 

kişilerin altı aylık periyodlarla kontrol muayenesini 

yaptırdıklarını, üç yıl boyunca nöbet 

geçirmediklerini ve antiepilepsi ilaçları 

kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları 

nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.  

d) Sürücü belgesi alabileceğine dair rapor düzenlenen 

epilepsi hastalarında kontrol süresi raporda 

belirtilmelidir. 

 

 

 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi Sürücü adayları ve 

sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine 

dair yönetmeliğe göre belirtilen ruh sağlığı 

hastalıklarında sürücü belgesi verilmeyecek 

durumlardan değildir? 

a) Bunama 

b) Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan 

sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması 

c) Sınır kişilik (dürtüsellik yüksekse), antisosyal kişilik 

(dürtüsellik yüksekse) bozuklukluğu olanlar. 

d) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar 

veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar. 

 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi sürücü adayları ve 

sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine 

dair yönetmeliğe göre belirtilen eklem hastalıklarında 

sürücü ehliyeti verilmez? 

a) Her iki omuz ve/veya dirsek artrodezinde veya 

fonksiyonel olmayan ankilozlarında  

b) Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini 

%75’den az engelleyen durumlarda  

c) Vertebra (boyun ve bel) hareketleri, kişinin baş ve 

boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını %50’den az 

engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi 

hastalıklarında  

d) Simetriği sağlam olan tek büyük eklem ankiloz 

veya atrodezinde 

 

 

 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi bütün branşlarda yapılacak 

muayene açısından sürücü belgesi sınıfları doğru 

belirtilmiştir? 

a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları 

b) İkinci grup: D, DE, F ve G sınıfları 

c) Birinci grup: A1, A2, A, B1, B, BE sınıfları 

d) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, M ve F sınıfları 

 

 

 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından 

biridir? 

a) Rotil 

b) Balata 

c) Enjektör 
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d) Kavrama 

 

78. İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan 

hangisi kullanılır? 

a) Alkol–gazyağı 

b. Benzin–motorin–lpg 

c. Alkol–benzin 

d. Gazyağı–mazot 

 

 

 

 

79. Akünün üzerine madeni parça koyulursa ne olur? 

a) Akü daha iyi ateşler. 

b) Akünün ömrü artar. 

c) Akü daha iyi şarj eder. 

d) Akü kısa devre olur. 

 

 

 

 

80. Debriyaj teli kopmuş ise ne olur? 

a) Aracın gücü artar. 

b) Aracın freni tutmaz. 

c) Aracın hızı artar. 

d) Araç vitese geçmez. 

 

 

 

 

81. Fren pedalına basılınca aracın hızı azalmıyorsa 

sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) Fren sisteminde yağ vardır. 

b) Fren sisteminde asit vardır. 

c) Fren sisteminde su vardır. 

d) Fren sisteminde hava vardır. 

82. Ön lastiklerin biri yeni diğeri eski ise fren yapınca 

araçta nasıl bir etki oluşur? 

a) Aracın frenlerinin tutması hızlanır. 

b) Araç bir tarafa çeker. 

c) Arka frenler tutmaz. 

d) Aracın freni tutmaz.  

 

 

 

 

83. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 

yardımcı hizmetler grubunda yer almaz? 

a) Aşçı 

b) Berber  

c) Hademe 

d) Şoför 

 

 

 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi şoför kadrosuna 

atanabilmek için gerekli şartlardan biri değildir? 

a) En az ortaöğretim mezunu olmak 

b) Hizmetli olmak 

c) En az 2 yıllık ehliyetinin bulunması 

d) C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 
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85. Aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubuna 

dahil değildir? 

a) Çiftlik müdürü 

b) Sivil savunma uzmanı 

c) Şube müdürü 

d) Güvenlik şefi 

 

 

 

 

86. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu’na göre kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile 

bunların yardımcılarına ……………………. Denir.  

a) Kamu işvereni 

b) Kamu görevlisi 

c) Memur 

d) Kamu işveren vekili 

 

 

 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri 

sendikalarının zorunlu organlarından biri değildir? 

a) Genel kurul 

b) Bilim kurulu 

c) Denetleme kurulu 

d) Disiplin kurulu 

  

 

 

 

 

 

  

88. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırah 

alabilmek için müracaat süresi ne kadardır? 

a) 1 yıl 

b) 6 ay 

c) 5 ay 

d) 3 ay 

 

 

 

 

89. Memurun yurtiçinde yer değiştirme masrafı yurtiçi 

gündeliğin kaç katıdır? 

a) 30 

b) 20 

c) 10 

d) 5 

 

 

 

 

90. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ödenmesi 

gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer 

değiştirme masrafından birine, birkaçına veya 

tamamına ne denir? 

a) Yevmiye 

b) Masraf 

c) Harcırah 

d) Aidat 
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91. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yazılı, 

basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, film ve her 

türlü veri taşıyıcılarına ……………… denir. 

a) Bilgi 

b) Belge 

c) Belgeye erişim 

d) Başvuru sahibi 

 

 

 

 

 

92. Başvuru üzerine istenen belgeye erişim kaç gün 

içinde sağlanmalıdır? 

a) 30 

b) 20 

c) 15 

d) 10 

 

 

 

 

 

93. Bilgi edinme istemi reddedilen kişi kaç gün içinde 

hangi kuruma başvurmalıdır? 

a) 15 gün – Bakanlar Kurulu 

b) 20 gün - Başbakanlık 

c) 15 gün – Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

d) 7 gün – İçişleri Bakanlığı 

 

 

 

 

94. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

başvuru ücretlerine ilişkin hangisi yanlıştır? 

a) Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim 

sağlananlar dâhil, bilgi veya belgelere erişimin 

gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, 

postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı 

ölçüde ücret tahsil edebilir. 

b) Erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk beş 

sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dâhil 

herhangi bir ücret alınmaz. 

c) Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet 

tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru 

sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük 

süreler kesilir 

d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 

erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için 

başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, 

ilgili meslek kuruluşları adına açılan hesaba yatırılır.  

 

 

 

 

95. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre bilgi 

veya belgelere erişim usulüne ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik 

posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer 

araçlarla verilebilir 

b) Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, 

başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir 

kopyası verilir. 

c) Erişimin nasıl, ne zaman ve nerede sağlanacağı ile 

gerekli görülen diğer hususlar, başvuru sahibine 

erişim süresi içinde bildirilir. 

d) Belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin 

mümkün olmadığı hallerde başvuru sahibinin ilgili 

kurumda yalnız başına belgeye erişimi sağlanır. 
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96. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre 

başvuru usulüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve 

kuruluşlara gönderilemez. 

b) Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme 

başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, 

oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, 

istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve 

kuruluşa yapılır. 

c) Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı 

olarak belirtilir 

d) Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen 

başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 

yapılmış sayılır. 

 

 

 

 

 

 

97. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre elektronik, optik veya 

benzeri yollarla üretilen taşınan veya saklanan kayıtlara 

………….. denir. 

a) Fiziksel ortam 

b) Elektronik ortam 

c) Format 

d) Elektronik veri 

 

 

 

 

 

 

 

98. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe muhataba gönderilmek üzere 

fiziksel ortamda hazırlanan belgeler kaç nüsha 

hazırlanmalıdır? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 

 

 

99. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre belgenin yazı alanı sayfanın 

üst, alt, sol ve sağ kenarından en az kaç santim boşluk 

bırakılarak düzenlenir? 

a) 2 cm 

b) 2,5 cm 

c) 3 cm 

d) 3,5 cm 

 

 

 

 

100. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe göre sayfa numarası sayfanın 

neresinde yer alır? 

A) Alt orta 

B) Sol üst 

C) Sağ üst 

D) Sağ alt 

 

SINAVINIZ BİTMİŞTİR.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. 2017 A.E.Ü. Görevde Yükselme Sınavına Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da AEÜ Personel Kimlik Belgesinin aslı olmadan girilemez. Bu 
şekilde sınava giren adayların sınavları iptal edilecektir.  

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, 
sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmek isteyen veya sınava giren adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
iptal edilecektir.  

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 130 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 5 dakikası içinde adayın 
sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon 
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon 
görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.  

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne 
sebeple olursa olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle 
konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.  

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecek; bu 
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan 
aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu 
raporunda bildirdiği takdirde, A.E.Ü. takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.  

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın 
geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 
uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.  

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşunkalem kullanılacaktır. Tükenmezkalem ve dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına 
işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Soru kitapçığınızı aldıktan sonra Salon Başkanının talimatıyla kitapçıktaki sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için derhal Salon Başkanına 
başvurunuz. Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı 
türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın 
türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı  verilmesi 
için Salon Başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının türünü, cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçığı Türü” alanına işaretlemeyi 
unutmayınız.  

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve bu 
salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve A.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Sınav Merkezinde tek tek 
incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve 
işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde durumunuz Salon sınav tutanağında 
belirtilecektir.  

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanınız.  

12. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.  

13. Sınav salonundan ayrılamadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 

14. Sınava başvuran/giren adaylar sınavda uygulanacak kuralları önceden kabul etmiş sayılır. 
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CEVAPLAR 

 

1- C 51- B 
2- C 52- D 
3- A 53- B 
4- A 54- C 
5- A 55- B 
6- A 56- C 
7- D 57- D 
8- D 58- D 
9- A 59- B 
10- C 60- D 
11- A 61- D 
12- B 62- D 
13- D 63- C 
14- D 64- D 
15- A 65- B 
16- B 66- A 
17- C 67- B 
18- B 68- B 
19- B 69- D 
20- B 70- C 
21- A 71- B 
22- B 72- D 
23- C 73- A 
24- D 74- C 
25- B 75- A 
26- C 76- A 
27- A 77- C 
28- B 78- B 
29- D 79- D 
30- A 80- D 
31- C 81- D 
32- B 82- B 
33- C 83- D 
34- C 84- D 
35- B 85- B 
36- D 86- A 
37- A 87- B 
38- C 88- B 
39- D 89- B 
40- C 90- C 
41- D 91- B 
42- B 92- C 
43- B 93- A 
44- A 94- B 
45- B 95- D 
46- A 96- A 
47- A 97- D 
48- C 98- B 
49- D 99- B 
50- A 100- A 

 
 


