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Bu kitapçıkta 80 (seksen) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakikadır.
ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız.
DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve cevap
kâğıdının üzerine gereksiz iĢaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır.
Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi’nin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır.

A
1.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Kamu Denetçiliği Kurumu aĢağıdakilerden hangisine bağlıdır?

5.

A) CumhurbaĢkanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) ĠçiĢleri Bakanlığı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı

2.

A) Bakanları atamak
B) Dekanları atamak
C) Genelkurmay BaĢkanını atamak
D) CumhurbaĢkanı yardımcılarını atamak

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Yüksek Seçim Kurulunun üye sayısı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?

6.

A) 5 asıl - 5 yedek
B) 7 asıl - 4 yedek
C) 7 asıl - 7 yedek
D) 11 asıl - 4 yedek

3.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre; millî güvenliğin sağlanmasından
ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına
hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı aĢağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) ĠçiĢleri Bakanı
B) CumhurbaĢkanı
C) Millî Savunma Bakanı
D) Genelkurmay BaĢkanı

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
toplantı yeter sayısı aĢağıdakilerden
hangisidir?

7.

A) Üye tamsayısının en az yirmide biri
B) Üye tamsayısının en az onda biri
C) Üye tamsayısının en az beĢte biri
D) Üye tamsayısının en az üçte biri

4.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanı’nın görev ve yetkileri arasında
yer almaz?

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?
A) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
B) ĠçiĢleri Bakanı
C) CumhurbaĢkanı
D) Genelkurmay BaĢkanı

AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın yürürlükteki düzenlemelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
edinme ve denetim yollarından biridir?

8.

A) Gensoru
B) Sözlü soru
C) Yazılı soru
D) Temsilcilerin azli

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun denetim alanına
dâhildir?
A) Yargıtay
B) DanıĢtay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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9.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Anayasa Mahkemesinin üye sayısı
aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiĢtir?

13. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri ve yetkileri, teĢkilat yapısı ile
merkez ve taĢra teĢkilatlarının kurulması aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi ile olur?

A) 11
B) 15
C) 13
D) 17

A) Kanun
B) Anayasa
C) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi
D) Yönetmelik

10. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, CumhurbaĢkanının hastalık ve
yurt dıĢına çıkma gibi sebeplerle geçici
olarak görevinden ayrılması hâllerinde,
görevine dönmesine kadar aĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanlığına vekillik eder?

14. Üniversitelerin kurulması aĢağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Anayasa
B) Kanun
C) CumhurbaĢkanı kararı
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi

A) TBMM BaĢkanı
B) Millî Savunma Bakanı
C) CumhurbaĢkanı Sözcüsü
D) CumhurbaĢkanı yardımcısı

15. Kamu iktisadi teĢebbüsleri aĢağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) CumhurbaĢkanı kararı
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi

11. AĢağıdakilerden
hangisi
doğrudan
CumhurbaĢkanlığına bağlı kurum ve
kuruluĢlardandır?
A) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Jandarma Genel Komutanlığı

16. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, nüfusu
iki binden aĢağı olan yurtlara verilen ad
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Köy
B) ġehir
C) Kasaba
D) Mahalle

12. AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanlığı Ġdari ĠĢler BaĢkanlığı birimlerindendir?
A) ĠletiĢim BaĢkanlığı
B) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
C) Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı
D) Güvenlik ve DıĢ Politikalar Kurulu
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A) Grev hakkı
B) Sendika üyeliği
C) Dernek üyeliği
D) Toplu sözleĢme hakkı

17. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’na göre, toplam nüfusu hangi sayının
üzerinde olan illerin belediyeleri, kanunla büyükĢehir belediyesine dönüĢtürülür?

21. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda dayanağı
olan sınıflandırma türleri arasında yer
almaz?

A) 250.000
B) 500.000
C) 750.000
D) 1.000.000

A) Din hizmetleri sınıfı
B) Yargı hizmetleri sınıfı
C) Teknik hizmetler sınıfı
D) Avukatlık hizmetleri sınıfı

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre; devlet memurunun, amirinden aldığı emri aĢağıdakilerden hangilerine
aykırı gördüğünde yerine getirmeyeceği
belirtilmiĢtir?

22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdaki suçlardan hangisinden
mahkûmiyet memur olmaya engel teĢkil
eder?

A) Talimat – Genel Emirler – Tebliğ –
Sirküler
B) Anayasa – Kanun – CumhurbaĢkanlığı
Kararnamesi – Yönetmelik
C) Örf Ve Âdet – Ahlak – Din Kuralları –
Gelenekler
D) Adabı MuaĢeret – Teamüller – Kararlar
– Tüzükler

A) Hakaret
B) Hileli iflas
C) Taksirli iflas
D) Taksirle yaralama

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdakilerden hangisi memurlara yasak değildir?

23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre; kadın memura, doğumdan önce ve
doğumdan sonra olmak üzere toplam
kaç hafta süreyle analık izni verilir?

A) Komandit Ģirketlerde komanditer ortaklık
B) Ticari vekillik
C) Ticari mümessillik
D) Kollektif Ģirket ortaklığı

A) 6 hafta
B) 12 hafta
C) 16 hafta
D) 20 hafta

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdakilerden hangisi memurlarının kullanamayacağı haklardandır?

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, memuriyete asaleten atanma öncesi, adaylık sürelerinin alt ve üst limitleri
aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiĢtir?
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A) Görevden uzaklaĢtırma
B) Kınama
C) Çıkarılma
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

A) 3 ay - 6 ay
B) 5 ay - 10 ay
C) 3 yıl - 5 yıl
D) 1 yıl - 2 yıl

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, devlet memuru hakkında savunması
alınmadan disiplin cezası verilemez.

25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, bir memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az ne kadar süre çalıĢmıĢ olması gerekir?

Buna göre savunma için devlet
memuruna tanınacak en az süre
aĢağıdakilerden hangisidir?

A) 1 yıl
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay

A) 1 gün
B) 3 gün
C) 5 gün
D) 7 gün

26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, 5 yıl hizmeti bulunan bir memurun yıllık izin süresi aĢağıdakilerden
hangisidir?

30. Atatürk’e göre “Hürriyet ancak herkese
karĢı taassupsuzluk göstermekle korunabilir.”

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 25 gün
D) 30 gün

Burada geçen “taassupsuzluk” hangi anlamdadır?
A) Sevgi
B) HoĢgörü
C) Dürüstlük
D) Fedakârlık

27. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin
cezalarından biridir?
A) Sürgün
B) Yer değiĢtirme
C) Aylıktan kesme
D) BaĢka bir amirin emrine atanma

31. Misâk-ı Millî (Ulusal Ant) ile Türk Vatanının bölünmez bütünlüğü vurgulanmıĢ,
KurtuluĢ SavaĢı’nın amaçları duyurulmuĢ
ve millî sınırlarımız çizilmiĢtir.
Misâk-ı Millî hangi kurum tarafından
kabul edilmiĢ ve hangi tarihte duyurulmuĢtur?

28. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin
cezaları arasında yer almaz?
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35. Boğazlar üzerindeki sınırlamaların kaldırılarak Türk Devleti’nin bölgede kesin
egemenliğinin tanındığı uluslararası antlaĢma aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis-i Mebusan – 28 Ocak 1920
B) Meclis-i Mebusan – 19 Mayıs 1919
C) TBMM – 23 Nisan 1920
D) TBMM – 29 Ekim 1923

A) Mondros AteĢkes AntlaĢması
B) Montrö SözleĢmesi
C) Mudanya Mütarekesi
D) Lozan BarıĢ AntlaĢması

32. Mondros AteĢkes AntlaĢması’ndan sonra iĢgalci devletlere karĢı bir tepki olarak ortaya çıkan direniĢ ruhuna ve gücüne verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir?

36. Demokrasiyi temel alan ve bütün vatandaĢların kanun önünde eĢitliğini hedefleyen Atatürkçülük ilkesi aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Tekâlif-i Millîye
B) Müdafaa-i Hukuk
C) Kuvay-i Millîye
D) Heyet-i Temsiliye

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik

33. Millî irade kavramı ilk olarak aĢağıdakilerden hangisinde ortaya konulmuĢtur?

37. Osmanlı Devleti’nde önce Musevi, Ermeni
ve Rumların matbaa kurmasına izin verilmiĢ, Müslümanların matbaa kurması gecikmiĢtir.

A) TeĢkilat-ı Esasiye
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Amasya Genelgesi

Bunun sebebi aĢağıdakilerden hangisidir?

34. 1926 yılında kabul edilen kanun ile birden
fazla kadınla evlenmek kaldırılmıĢ, mirastan kadınla erkeğin eĢit yararlanması ilkesi
getirilmiĢtir.

A) Eski ilimlerin unutulması
B) Devletin teokratik yapısı
C) Gayrimüslimlerin sermaye birikimi
D) Okuryazar oranındaki sınıfsal farklılıklar

Yukarıda bahsi geçen kanun aĢağıdakilerden hangisidir?

38. Çok partili düzene geçiĢ amacıyla kurulan ancak ġeyh Sait Ayaklanması’nın
ardından kapatılan siyasi parti aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C) Belediye Kanunu
D) Medeni Kanun

A) Ġttihat ve Terakki Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Osmanlı Ahrar Fırkası
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39. Osmanlı Devleti ile Ġtilaf Devletleri arasında 1920 yılında imzalanan ve ülkenin
parçalanması sonucunu doğuran antlaĢma aĢağıdakilerden hangisidir?

42. Türkiye’de Millî Güvenlik Kurulu, ilk
olarak hangi tarihte anayasal bir kurum
hâline gelmiĢtir?
A) 1933
B) 1949
C) 1961
D) 1982

A) Mudanya Mütarekesi
B) Mondros AntlaĢması
C) Balkan Antantı
D) Sevr AntlaĢması

43. Güvenlik kavramı, aĢağıdaki olaylardan
hangisinin ardından evrensel bir boyut
kazanmaya baĢlamıĢtır?

40.
I. BaĢkumandanlık Meydan Muharebesi
II. Ġnönü SavaĢları
III. Sakarya Meydan Muharebesi

A) Vietnam SavaĢı
B) Birinci Dünya SavaĢı
C) Kore SavaĢı
D) Ġkinci Dünya SavaĢı

KurtuluĢu ve yeni Türk devletinin kuruluĢunu hazırlayan bu savaĢların tarihsel
sırası aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?

44. T.C. Anayasası’na göre, aĢağıdakilerden
hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyesidir?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – III – I
D) III – II – I

A) Adalet Bakanı
B) Hazine ve Maliye Bakanı
C) Ticaret Bakanı
D) Jandarma Genel Komutanı

41. AĢağıdakilerden hangisi, millî güvenlik
kavramının ekonomik yönlerinden biri
olarak sayılamaz?

45. AĢağıdakilerden hangisi Türkçenin bulunduğu dil ailesidir?
A) Çin-Tibet
B) Hami-Sami
C) Ural-Altay
D) Hint-Avrupa

A) Propaganda faaliyetleri
B) Ticaret ambargoları
C) Mal boykotları
D) UlaĢım araçlarının engellenmesi
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46. “Bir kimsenin eğitimi, iĢ deneyimi, sosyal
etkinlikleri, kiĢisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri
içeren bir özettir.”

49. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlıĢı vardır?
A) Ne yazık ki sizinle yemeğe gelemeyeceğim.
B) BaĢka bir Ģehre taĢınma konusunu iyi
düĢündün mü?
C) Antalya’ya havayolu ile gitmeyi tercih
ettim.
D) Beden dilimizle de karĢımızdaki kiĢilere
mesaj verebiliriz.

Yukarıdaki cümle aĢağıdakilerden hangisini tarif etmektedir?
A) Rapor
B) Öz geçmiĢ
C) Dilekçe
D) Tutanak

50. “Yüklemi ek fiille çekimlenmiĢ bir isim
veya isim grubu olan cümlelere isim cümlesi denir.”

47. AĢağıdakilerden hangisi iki noktanın (:)
kullanımı ile ilgili doğru bir ifadedir?
A) Edebî eserlerdeki karĢılıklı konuĢmalarda, konuĢan kiĢinin adından sonra konur.
B) Cümle içinde virgüllerle ayrılmıĢ tür
veya takımları birbirinden ayırmak için
konur.
C) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek ve güçlendirmek için konur.
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan ögeleri belirtmek için konur.

Yukarıdaki açıklamaya aĢağıdakilerden
hangisi örnek gösterilebilir?
A) Yazarların temel görevi yaĢamlarımızı
aydınlatmaktır.
B) Çok sayıda ve her türden kitap okumalısın.
C) Yarın bu Ģehirden sensiz ama hatıralarımla ayrılacağım.
D) Ben de uzun zamandır sınav salonunu
arıyordum.

48. Resmî yazılar ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?

51. AĢağıdakilerden hangisi raporu tutanaktan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Metinde kurum ve kuruluĢ adlarının baĢ
harfleri büyük yazılır.
B) Metin, üst makama gönderiliyorsa “arz
ederim.” yazılır.
C) “Ġlgi”, metinde anlatılan konunun daha
önceki evrelerini belirtir.
D) Metinde kiĢisel görüĢleri ve yorumları
içeren ifadeler yer alır.

A) Rapor, çok daha uzun sürede hazırlanır.
B) Rapor, daha fazla belgeye dayanır.
C) Rapor, kiĢisel görüĢleri içerir.
D) Rapor, bilirkiĢi tarafından hazırlanır.
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A) Annem Ġstanbul’a mı yarın seni babamla gönderecek?
B) Ġstanbul’a annem yarın mı seninle babamı gönderecek?
C) Annem yarın seni mi babamla Ġstanbul’a gönderecek?
D) Babamla seni yarın Ġstanbul’a annem mi
gönderecek?

52. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde büyük
harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım
yanlıĢı vardır?
A) Tülay teyze, bugün bizimle vakit geçireceğini söyledi.
B) Tuna nehri, eĢsiz ve muhteĢem bir güzellik taĢımaktadır.
C) Dün sokakta Kaymakam Erol Bey’le
karĢılaĢtık.
D) Konya ili, turizm açısından çok önemli
bir yere sahiptir.

56. Bakınız( ) Haldun Taner ne güzel söylüyor( ) “Bizim geleneklerimizden( ) bizim
insanımız ve konularımızdan yola çıkıp bütün bunları( ) öz Türkçemiz ve bize özgü
bir görüĢ biçimi ile çağdaĢ dünyanın verileriyle aktarmak( )”

53. AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde altı
çizili sözcükte farklı bir nedenden dolayı
büyük ünlü uyumu aranmaz?

Bu parçada yay ayraç ( ) iĢaretleriyle belirtilen yerlere, sırasıyla aĢağıdakilerden
hangisinde verilen noktalama iĢaretleri
getirilmelidir?

A) Baklagiller, en sevdiğim yiyecek çeĢididir.
B) Sınavlara çalıĢırken çok heyecanlanıyorum.
C) Bilgisayar, hayatımda önemli bir yere
sahiptir.
D) Meyvelerin ekĢimtırak olanlarını tercih
ederim.

A) (,) (:) (,) (,) (…)
B) (,) (;) (,) (;) (.)
C) (.) (:) (;) (,) (…)
D) (.) (.) (,) (;) (.)

54. “Geçti iĢte bu yaz da, bir kere bile denize
girmeden.”

57. AĢağıdakilerden hangisi, ikna edici iletiĢim türlerinden biri olan, daha çok siyasal alanda kullanılan, dikkat dağılımını
etkileyerek, dikkatlerin belli konulara
çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır?

Bu cümle için aĢağıdaki özelliklerden
hangisi doğrudur?
A) Kurallı – Olumsuz – Ġsim
B) Devrik – Olumlu – Fiil
C) Kurallı – Olumlu – Fiil
D) Devrik – Olumsuz – Ġsim

A) Propaganda
B) Reklam
C) Halkla ĠliĢkiler
D) Pazarlama

55. AĢağıdaki sorulardan hangisi “iĢi, hareketi” yapanı bulmaya yöneliktir?
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58. KiĢi veya grupları ikna edici bir iletiĢim
türü olan reklamın, halkla iliĢkiler iletiĢimi ile olan temel farkı aĢağıdakilerden
hangisidir?

61. Halkla iliĢkilerde kesinlikle yerine getirilmesi gereken en önemli koĢul aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Dürüstlük
B) Ġnandırıcılık
C) Yineleme
D) Bütçe

A) Kamu ve Özel Sektör çalıĢanlarının yararını savunması
B) Üreten veya satan tarafın yararının önde
gelmesi
C) Toplum yararının önde gelmesi
D) Tüketicilerin yararının önde gelmesi

62. Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının aĢamaları
sırasıyla aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?

59. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliĢkilerin genel amaçlarından biri değildir?

A) Planlama, Bilgi Toplama, Değerlendirme, Uygulama
B) Bilgi Toplama, Planlama, Uygulama,
Değerlendirme
C) Bilgi Toplama, Uygulama, Planlama,
Değerlendirme
D) Planlama, Değerlendirme, Bilgi Toplama, Uygulama

A) Ġnsan davranıĢ ve tutumlarının gerçek
nedenlerini anlamak
B) Özel çıkarlarla, kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
C) VatandaĢlık gururunu aĢılamak ve geliĢtirmek
D) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak

63. Halkla iliĢkilerde bilgi toplamada daha
ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlar alabilmek içinse daha etkin metotlar kullanılmalıdır. Bu metotlardan biri …………. yöntemidir.

60. AĢağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki halkla iliĢkilerin temel amaçlarından biri değildir?
A) Örgütün kurumsal kimliğinin oluĢturulmasına ve benimsetilmesine yardımcı
olmak
B) Kamuoyunu aydınlatmak, örgütü, onun
izlediği hizmet politikasını benimsetmek
C) Halkta yönetime karĢı olumlu tutumlar
oluĢturmak
D) Hizmetlerin görülmesinde halkın iĢbirliğini sağlamak

Yukarıdaki metinde boĢ bırakılan yere
gelmesi gereken ifade aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Gözlem
B) Tarama
C) KiĢisel SoruĢturma
D) GörüĢme
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67. “Bir devlet hastanesindeki uzman doktor,
tetkiklerini yaptırmaları için hastalarını önceden anlaĢtığı görüntüleme merkezine
yönlendirmektedir.”

64. Halkla iliĢkilerde plan dönemleri aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) Yakın, Orta ve Yıllık
B) Kısa, Orta ve Yıllık
C) Yıllık, BeĢ Yıllık ve On Yıllık
D) Kısa, Orta ve Uzun

Bu örnekteki kamu görevlisi, görevin
yerine getirilmesi sırasında aĢağıdaki
etik davranıĢ esaslarından hangisine
uymamıĢtır?

65. ĠĢ hayatında güvenilir olma vazgeçilmez
bir unsurdur.

A) Saygınlık ve güven
B) Dürüstlük ve tarafsızlık
C) Hizmet kayırmacılığı
D) Amaç ve misyona bağlılık

Bu unsurun içerisinde aĢağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) ÇalıĢma saatlerine uygun olarak iĢe gelip gitmek
B) ÇalıĢma saatlerinde görev dıĢı iĢlerle
meĢgul olmak
C) Görevi istekle yapmak
D) Sadakat ve yaptığı iĢe saygı duymak

68. Kamu görevlilerinin, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engellemesine ne
ad verilir?
A) Bürokratik sabotaj
B) Hizmet kayırmacılığı
C) Çıkar çatıĢmasından kaçınma
D) Yasa dıĢı nüfuz kullanma

66. Etik DavranıĢ Ġlkeleri Yönetmeliği’ne
göre aĢağıdaki hediyelerden hangisini
almak yasaktır?

69. AĢağıdakilerden hangisi kamu yöneticilerinden beklenen baĢlıca etik davranıĢ
arasında değildir?

A) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd
veya buna benzer nitelikte olanlar
B) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam
ve el sanatları ürünleri
C) Görev yapılan kurumla iĢ veya hizmet
iliĢkisi içinde olanlardan alınan borç ve
krediler
D) Finans kuramlarından piyasa koĢullarına göre alınan krediler

A) Sorun ve anlaĢmazlıkları adil ve hızlı
bir Ģekilde çözünüz.
B) Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini, mevcut davranıĢ ve geliĢim
potansiyellerini göz önüne alınız.
C) Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm
sorumluluğu kabul etmeyiniz.
D) Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.

10

A

A
70. “Fen iĢleri müdürü, belediyenin yol yapım
iĢlerini yürüten firmanın sahibine ihtiyaç
duyduğu mıcırı amcasının sahip olduğu
Ģirketten almasını önermektedir.”

A) Hizmet süresi fazla olanlar
B) YaĢı büyük olanlar
C) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlar
D) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek
olanlar

Bu örnekte kamu görevlisi, görev, unvan
ve yetki kullanarak menfaat sağlamanın
hangi türüne göre davranmıĢtır?

73. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre, aĢağıdakilerden hangisine atanabilmek için orta öğretim görmüĢ olmak yeterlidir?

A) Adam kayırmacılık
B) Aracılık
C) Hizmet kayırmacılığı
D) Görev, unvan ve yetki kullanarak ticaret
yapmak

A) Bilgisayar ĠĢletmeni
B) Müdür
C) BaĢmühendis
D) AraĢtırmacı

71. Özel kanunlardaki düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla, aĢağıdaki kadrolardan
hangisi Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine tâbidir?

74. AĢağıdakilerden hangisi, 5441 sayılı
Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında
Kanun’a göre Devlet Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarından biri değildir?

A) Mülki Ġdare Amirliği Hizmetleri sınıflarına dâhil kadrolar
B) Emniyet Hizmetleri sınıflarına dâhil
kadrolar
C) Jandarma Hizmetleri sınıflarına dâhil
kadrolar
D) Ġl Özel Ġdarelerine ait kadrolar

A) BaĢdramaturg
B) BaĢrealizatör
C) Korrepetitör
D) BaĢrejisör

75. Devlet Tiyatrolarının sanat, teknik ve 4
numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi’nin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
ile ilgili 11. bölümünde gösterilen iĢlerine
bakmak üzere, yine aynı Kararnamede Sanat ve Yönetim Kurulu oluĢturulacağı belirtilmektedir.

72. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde
Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre
yapılan görevde yükselme sınavları sonrasında adayların baĢarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle belirlenir.

Ġlgili düzenlemeye göre aĢağıdakilerden
hangisi bu Kurulda yer almaz?

AĢağıdakilerden hangisi baĢarı puanlarının eĢit olması hâlinde Yönetmeliğe
göre öncelik verilecek kiĢiler arasında
yer almaz?
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A) BaĢrejisör
B) BaĢdramaturg
C) Sanat Teknik Müdürü
D) Müzik ĠĢleri Yöneticisi

78. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az kaç puan
almak gerekmektedir?

76. 4 numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kiĢiliği haiz ve özel bütçeli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
kurulmuĢtur.

A) 60
B) 65
C) 70
D) 75

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi ilgili
Genel Müdürlüğün görevleri arasında
yer almaz?

79. “HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk
açısından aynı grupta ya da grup içinde alt
gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterdikleri görevler”

A) Bakanın onayı ile yurt içinde millî festivaller düzenlemek
B) Bakanın onayı ile yurt dıĢında milletlerarası festivaller düzenlemek
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen geçici personel
(madde 4/C) istihdam etmek
D) Mali, idari ve teknik imkânların müsaadesi içinde memlekette lüzum görülen
yerlerde tiyatrolar kurmak

Bu tanım, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği’nde aĢağıdaki kavramlardan hangisi için yapılmaktadır?
A) Alt görev
B) Aynı düzey görev
C) Üst görev
D) Özel görev

77. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Sınav Kurulu, yazılı sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren kaç iĢ günü içerisinde Genel Müdürlük internet sitesinden ilan eder?

80. AĢağıdakilerden hangisi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Ġdari Hizmetler Grubu içerisinde yer alır?
A) Eğitim uzmanı
B) Savunma uzmanı
C) Kaloriferci
D) Ambar Memuru

A) 3
B) 5
C) 7
D) 15
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TEST BĠTTĠ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10
dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kurĢun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu
sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır.
10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi,açık
halde cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve
her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar
hakkında tutanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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