
 

 
 

 

 

 

 

 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

SORU KİTAPÇIĞI 

(KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFLİĞİ) 

A 
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ADI                                                       

 

:……………………………………………………….. 

 

SOYADI            

 

:……………………………………………………….. 

 

KİMLİK NO   

 

:……………………………………………………….. 

 

İMZA             

 

:……………………………………………………….. 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1. Bu soru kitapçığı 50 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 

2. Adayın ilk 30 dakika ve son 5 dakika sınav bitmiş olsa bile sınav salonundan çıkması yasaktır. 

3. Soru kitapçık türünün cevap kâğıdına kodlanması sınav değerlendirmesi için gereklidir. 

4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı olup yanlış cevap doğruyu 

götürmeyecektir.  

5.  Cevap kâğıdına kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 

6. Sınav kuralları kitapçığın arka tarafında yer almaktadır. 

 

 

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin 

her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi 

bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.  



TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

 
A 

 

2 
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1-    I- Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı 

      II- Meşrutiyetin ilanı 

      III- TBMM’nin açılışı 

      IV- İzmir’in işgali 

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması 

hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
A) I, II, IV ve III 

B) I, III, II ve IV 

C) II, IV, I ve III 

D) IV, III, I ve II 

E) III, II, I, ve IV 

 

 

 

 

2- Ülkedeki bütün cemiyetlerin Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı 

altında birleştirilmesi aşağıdaki hangi olayla 

gerçekleşmiştir? 

A) Amasya Genelgesi  

B) Sivas Kongresi 

C) Havza Genelgesi 

D) Erzurum Kongresi   

E) Balıkesir Kongresi 

 

 

 

 

3- Kurtuluş Savaşı’nın amacı, yöntemi ve 

gerekçesi ilk kez aşağıdaki hangi olayla ilan 

edilmiştir? 
A) Havza Genelgesi 

B) Amasya Genelgesi 

C) Erzurum Kongresi   

D) Sivas Kongresi 

E) Balıkesir Kongresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  

I. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun 

kurulması, 

II. Yeni Türk harflerinin kabulü, 

III. Kabotaj Kanunu’nun kabulü, 

IV. Yerli ekonominin güçlendirilmesi çabaları. 

 

Yukarıdaki gelişmeler hangi ilke ile ilgilidir? 
A) Laiklik 

B) Halkçılık 

C) İnkılapçılık 

D) Cumhuriyetçilik 

E) Milliyetçilik 

 

 

 

5- 1982 Anayasası’nda yer alan aşağıdaki 

ilkelerden hangisi değiştirilemez ve 

değiştirilmesi teklif dahi edilemez? 
A) Milli egemenlik ilkesi  

B) Hukuk devleti ilkesi  

C) Eşitlik ilkesi  

D) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü  

E) Devletin temel amaç ve görevleri 

 

 

 

6- Anayasamızın 3. maddesinde yer alan; 

“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bir bütündür” ifadesinden hangi sonuç 

çıkarılamaz? 

A) Ülkenin bir parçası yabancı bir devlete 

verilemez.  

B) Ülkeyi oluşturan toprakların devletten ayrılma 

hakları yoktur.  

C) Ülke üzerinde idari bölümler kurulamaz.  

D) Ülke parçalanıp üzerinde birden fazla devlet 

kurulamaz.  

E) Türkiye Devleti başka devletlerle birleşip eşit 

haklarla bir federal devlet kuramaz. 

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yer alan 

yargı kollarından birisi değildir? 
A) Askeri idari yargı  

B) Anayasa yargısı  

C) Adli yargı  

D) İdari yargı  

E) Uyuşmazlık yargısı 
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8- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 

hangisi, anayasaya uygunluk denetiminin 

konusunu oluşturmaz? 

A) Kanunlar   

B) Bütçe Kanunları  

C) Meclis İç Tüzüğü    

D) İnkılap Kanunları  

E) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

 

 

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi ulusal güvenlik 

açısından vatandaşın sahip olması gereken temel 

değerlerden birisi değildir? 

A) Millete bağlılık 

B) Devlete karşı sorumluluk 

C) Topluma karşı sorumluluk 

D) Hayvanları koruma ve kollama 

E) Manevi değerlere bağlılık 

 

 

 

 

10- İnsanın kendisine, kendi varlığına, kişilik ve 

duygularına duyduğu saygıya ne ad verilir? 

A) Empati 

B) Öz saygı 

C) Bağlılık 

D) Fedakârlık 

E) Sorumluluk 

 

 

 

 

 

11- Aşağıdaki sınıfların hangisinin 1, 2, 3 ve 

4’üncü derecelerindeki kadrolarına, derece 

yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 

atanmasındaki usule göre daha aşağıda bulunan 

derecelerden atama yapılamaz? 

A) Genel idari hizmetler sınıfı 

B) Teknik hizmetleri sınıfı  

C) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı  

D) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 

Sınıfı 

E) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı 

 

 

12- “Hiç şüphem yok ki bugüne kadar yaptığın 

önemli çalışmaların ödülünü sonunda belki 

alacaksın ve bundan büyük mutluluk duyacaksın.” 

 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 

hangisinden kaynaklanmaktadır? 

A) Cümlelerin ortak özneli olmasından 

B) Yüklemlerin haber kipiyle çekimlenmesinden  

C) Anlamca çelişen sözlerin bir arada 

kullanılmasından 

D) “sanırım” yerine “belki” kullanılmasından 

E) Çatı uyuşmazlığından                                            

 

 

 

 

13-   
I-Üst makama arz edilir. 

II-Alt makama rica edilir. 

III-Konu çok ayrıntılı ve açık bir şekilde ifade 

edilir. 

IV-Aynı düzeyde makama arz ve rica edilir. 

 

Bir kuruma yazılan dilekçe bakımından 

yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) I, II ve IV 

E) I, III ve IV 

 

 

 

14- (I) Böyle boş sözler beni yolumdan mı 

döndürecek? (II) Ben; sevgi için, insanlık için 

çıktım bu yola. (III) Elbette engellemek için 

çabalayacaklar, farkındayım. (IV) Bu farkındalık, 

yoğrulan fikirlerimi gezdiriyordu her yerde. (V) 

Bana mutluluk olarak bu yetiyordu. 

 

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle 

ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır? 

A) I. cümle, biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir 

fiil cümlesidir. 

B) II. cümle, devrik bir isim cümlesidir. 

C) III. cümle, bağımsız sıralı cümledir. 

D) IV. cümle, birleşik cümledir. 

E) V. cümle, kurallı ve birleşik bir cümledir. 
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15- Elektrik (I) su (II) doğalgaz faturalarını öde 

(III) kalan para ile mutfak masraflarımızı (IV) okul 

ihtiyaçlarımızı (V) apartman aidatlarını öderiz. 

 

Bu cümledeki numaralandırılmış yerlerden 

hangisine ötekinden farklı bir noktalama işareti 

konmalıdır? 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

 

 

 

 

16- Boş zamanlarda gazete ( ) dergi okumak ( ) 

maç ( ) film izlemek gerçekten de çok hoşuma 

gider ( ) 

 

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, 

aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama 

işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 
A) (;) (,) (;) (.) 

B) (,) (,) (,) (.) 

C) (,) (;) (,) (.) 

D) (;) (;) (,) (…) 

E) (;) (:) (,) (…) 

 

 

 

 

17- Bir kurumda hedef kitleler, kamu, kamuoyu 

veya medya ile iletişim kuran, bilgilendirme 

yapan birim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsan Kaynakları  

B) Halkla İlişkiler  

C) Hukuk Müşavirliği  

D) İdari Birim  

E) Mali İşler 

 

 

 

 

 

 

 

18- Aşağıdaki kavramlardan hangisi,  bir 

kurumda çalışanların görevlerini tarafsız bir 

şekilde icra etmelerini etkileyen ya da 

etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, 

arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya 

da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve 

onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi 

çıkara sahip olmaları halini ifade eder? 

A) İletişim çatışması    

B) Yönetim çatışması   

C) Çıkar çatışması   

D) Prensip çatışması   

E) Kural çatışması 

 

 

 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi etik davranış 

ilkeleri arasında sayılamaz? 
A) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti 

bilinci 

B) Hizmet standartlarına uyma 

C) Amaç ve misyona bağlılık 

D) Dürüstlük ve tarafsızlık 

E) Yapılan işin karşılığının alınması 

 

 

 

 

 

 

20- Devlet memurları "Asli Devlet 

Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay 

içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle 

yetkili amirlerin huzurunda yapacakları 

yeminle Devlet Memurları Kanunu’nda 

memura yüklenen hangi ödev ve sorumluğu 

yerine getireceklerini belirtmiş olurlar? 
A) Tarafsızlık ve devlete bağlılık                                                       

B) Davranış ve işbirliği  

C) Sadakat  

D) Kişisel zararlardan sorumluluk 

E) Görev ve sorumluluk 
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21- Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin 

amirleri, aylıktan kesme cezalarını 

soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 

kaç gün içerisinde vermek zorundadırlar?                                           
A) 15              

B) 10             

C)  7 

D) 30 

E) 20 

 

 

 

 

22- Aşağıdakilerden hangisinde Devlet 

Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri eksiksiz 

olarak yer almaktadır? 
A) Liyakat - tarafsızlık - sadakat    

B) Sadakat - güvenirlik - kariyer  

C) Kariyer - sınıflandırma - liyakat  

D) Yasallık - sınıflandırma - liyakat 

E) Sınıflandırma - liyakat - sadakat 

 

 

 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 

Kanunu’nun “Ödevler ve Sorumluluklar” 

bölümünde yer almaz? 

A) Yurt dışında davranış 

B) Kişilerin uğradıkları zararlar 

C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık 

D) Sadakat 

E) Müracaat, şikâyet ve dava açma 

 

 

 

 

24- Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezasını gerektiren fiil ve 

hallerdendir? 

A) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve 

gelmemek 

B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

C) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa 

olsun çıkar sağlamak 

D) Görevli ilgili konularda yükümlü olduğu 

kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak 

E) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir 

yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

olarak kullanılmasına yardımcı olmak 

 

 

25- Devlet Memurları Kanunu’na göre, eşleri, 

reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, 

yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu 

durumu kaç gün içinde kurumuna bildirmekle 

yükümlüdürler? 

A) 7    

B) 10    

C) 20    

D) 15    

E) 30 

 

 

 

 

26- Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 

aylıkların ödenmesi usulü bakımından, 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kademe ilerlemesinde, devlet memuru bu 

ilerlemeye müstahak olduğu tarihten itibaren aylığa 

hak kazanır. 

B) Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak 

atananlar, göreve başladıkları günden itibaren 

aylığa hak kazanırlar.  

C) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin 

ödenir.  

D) Derece yükselmesinde veya daha aşağı 

derecelere atamada memur, yükseldiği veya 

atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip 

eden aybaşından itibaren bu derecenin 161. 

maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. 

E) Yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir 

değişme olmaması halinde derece yükselmesine 

ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay 

başından itibaren bu derecenin 161. maddeye göre 

kazandığı kademe aylığını alır. 

 

 

 

27- Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve 

yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Zam ve tazminatlar 2/3 oranında hesaplanarak 

ödenir 

B) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak 

yararlanırlar  

C) Aylıkları 2/3 oranında hesaplanarak ödenir  

D) Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak 

hesaplanır 

E) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar 
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28- Aşağıdaki izinlerden hangisi mazeret izni 

niteliğinde değildir? 

A) Analık izni 

B) Doğum izni  

C) Evlilik izni 

D) Süt izni 

E) Refakat izni 

 

 

 

 

 

29- Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki 

zamlardan hangisi memurlara ödenmez? 
A) İş riski zammı 

B) İş güçlüğü zammı  

C) Mali sorumluluk zammı 

D) Fiili hizmet zammı 

E) Temininde güçlük zammı 

 

 

 

 

 

30- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda 

düzenlenen bilgi edinme başvurusu ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bilgi edinme başvurusu, dilekçe ile istenen bilgi 

veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa 

yapılır.  

B) Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve 

imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin 

tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak 

belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda 

veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.           

C) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve 

kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği 

bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin 

olmalıdır. 

D) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, 

araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 

oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için 

yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.               

E) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve 

kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru 

doğrudan reddedilir. 

 

 

 

 

31- (A), Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 

idareye başvuruda bulunmuş, fakat bilgi edinme 

başvurusu reddedilmiştir.  

Bu durumda (A) öncelikle ne yapabilir? 
A) Ret kararına karşı idari yargıya başvurabilir. 

B) Ret kararına karşı Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kuruluna itiraz edebilir. 

C) Ret kararına karşı temyiz yoluna başvurabilir. 

D) Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunabilir. 

E) Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilir. 

 

 

 

 

32- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 

belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, 

mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya 

diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, 

milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası 

hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda 

olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya 

kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net 

asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe 

niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren 

……… içinde kendi kurumlarına teslim etmek 

zorundadırlar. Burada boş bırakılan yere hangi 

ifade gelmelidir?   
A) 15 gün 

B) Bir ay 

C) İki ay 

D) Üç ay 

E) Altı ay 

 

 

 

 

33- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa 

göre, siyasi parti genel başkanları, mal 

bildirimini hangi merciye verirler? 

A) İçişleri Bakanlığına  

B) Dışişleri Bakanlığına  

C) Adalet Bakanlığına 

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına  

E) Siyasi Parti Genel Merkezine 
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34-   
I.   Mahalli idareler 

II.   Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

III. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 

IV. Yargı mensupları 

V.   Döner sermayeli kuruluşlar 

 

       Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 

hakkında 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmaz? 
A) I ve II 

B) I ve V 

C) II, III ve IV 

D) IV ve V 

E) III ve V 

 

 

 

 

35- Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kendisine 

şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular 

üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç 

ne kadar süre içinde sonuçlandırmak 

zorundadır? 

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 3 ay 

D) 6 ay 

E) 1 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-50 Sorular alan bilgisini içermektedir 

36-  Ülkemizde doktora ile ilgili esasları tespit 

etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, 

doçentlik ve profesörlük unvanlarını 

değerlendirmek hangi kurulun görevleri 

arasındadır? 
A) Yükseköğretim Genel Kurulu 

B) Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

C) Üniversitelerarası Kurul 

D) Yükseköğretim Denklik Kurulu 

E) Üniversite Denklik Kurulu 

 

 

 

37-  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik komisyonuna temsilci olarak 

katılamaz? 

A) İl Emniyet Müdürü 

B) İl Jandarma Komutanı 

C) Cumhuriyet Savcısı 

D) Sanayi Odası Başkanı 

E) Ticaret Odası Başkanı 

 

 

 

38- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel 

güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biri 

değildir? 
A) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi 

B) Kişilerin üstlerini dedektörle arama yetkisi 

C) Kimlik sorma yetkisi 

D) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi 

E) Kimlik tespit yetkisi 

 

 

 

39- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre yükseköğrenimini 

tamamladıktan sonra tıpta uzmanlık belgesi 

alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik 

unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara 

kaç derece veya kademe yükselmesi uygulanır? 
A) Bir derece bir kademe 

B) Bir derece 

C) Bir derece iki kademe 

D) Bir kademe 

E) İki Kademe 
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40- 
I.   İçişleri Bakanlığı 

II.   Özel güvenlik eğitim kurumları 

III. Üniversiteler 

IV. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel 

okullar 

V.   Belediyeler 

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunu’na göre özel güvenlik eğitimini 

yukardaki kurumlardan hangisi/hangileri 

verebilir? 
A) I ve V   

B) II ve IV   

C) I, II ve III  

D) IV ve V   

E) III, IV ve V 

 

 

 

 

41- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunu’na göre özel güvenlik görevlileri, 

Kanunun 7. Maddesinde sayılan yetkileri sadece 

görevli oldukları …………….. içinde ve 

………….. alanlarında kullanabilirler? 

A) yer-görev 

B) süre-iş 

C) süre-yetki 

D) süre-görev 

E) yer-yetki 

 

 

 

 

42- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununa göre doğal ve yapay 

radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün 

diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile 

yapılan işlerde çalışanlar hangi zamdan 

yararlanırlar? 

A) İş riski zammı 

B) Fiili hizmet süresi zammı 

C) İş güçlüğü zammı 

D) İtibari hizmet süresi zammı 

E) Temininde güçlük zammı 

 

 

 

 

 

43- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu hükümlerine göre, harcama 

yetkililerinin sorumluluğuyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının 

bütçe ilke ve esaslarına uygun olmasından 

sorumludur. 

B) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının 

kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 

uygun olmasından sorumludur. 

C) Harcama yetkilileri ödeneklerin etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun 

çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden 

sorumludur. 

D) Harcama yetkilileri yapılan harcamaların 

başlangıcından tamamlanmasına kadar olan tüm 

aşamalarının mevzuata uygun olmasından 

sorumludur. 

E) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 

devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

 

 

 

44- Özel güvenlik birimi ……………….. kararları 

ile kurulurken, özel güvenlik şirketi ………………. 

kararı ile faaliyete geçer.  

 

 Burada boş bırakılan yerlere aşağıdaki 

ifadelerden hangileri gelmelidir? 
A) Özel Güvenlik Komisyonu - İçişleri Bakanlığı 

B) İl Koruma Komisyonu - Özel Güvenlik 

Komisyonu 

C) Özel Güvenlik komisyonu - İl Koruma 

Komisyonu 

D) İl Koruma Komisyonu - İçişleri Bakanlığı 

E) İl Koruma Komisyonu - Valilik 

 

 

 

45- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, sürekli 

görevle bir yere gönderilenler, gidecekleri 

mahalde harcırah beyannamelerini ne kadar 

süre içerisinde vermek zorundadır? 

A) Bir hafta      

B) Bir ay          

C) İki ay           

D) Üç ay               

E) Zamanaşımı süresi içerisinde 
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46- Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak 

silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi 

tarafından temin edilir? 

A) Güvenliğin sağlanacağı kişi veya kuruluş 

B) Özel güvenlik şirketleri 

C) Özel güvenlik görevlileri 

D) Özel güvenlik komisyonu 

E) Emniyet Genel Müdürlüğü  

 

 

 

 

 

47- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 

Yükseköğretim Kurumları genel sekreterlik 

biriminde en çok kaç genel sekreter yardımcısı 

olabileceği belirtilmiştir? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

 

 

 

 

48- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre özel 

güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için 

gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden 

hangisi aranmaz? 

A) KBB 

B) Göz 

C) Psikiyatri 

D) Nöroloji 

E) Kardiyoloji 

 

 

 

 

 

 

 

49- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre özel 

güvenlik birimleri ve görevlileri bir suça ilişkin 

fiille karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini 

yapamaz? 

A) Suça el koymak 

B) Suçun devamını önlemek 

C) Sanığı tespit ederek yakalamak 

D) Olay yeri ve suç delilini muhafaza etmek 

E) Sanığın ifadesini almak 

 

 

 

 

 

50-  
I. EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri 

içerisinde bilgi, belge veya dokümanların 

hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve 

iletişim teknolojisi araçlarıdır. 

II. Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, 

taşınan veya saklanan kayıtlardır. 

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, yukarıda, 

sırasıyla- hangi kavramların tanımı yapılmıştır? 
A) Elektronik ortam- Elektronik veri 

B) Elektronik imza- Elektronik veri 

C) Elektronik onay- Elektronik ortam 

D) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı- 

Elektronik veri 

E) Elektronik Belge Yönetim Sistemi - Elektronik 

veri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda 5 (beş) seçenekli ve toplam 50 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. 

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 (yetmiş beş) dakikadır. Adaylar sınavın başlamasından ilk 15 

dakika sonrasında sınava alınmayacaklardır. Sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk 

eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. TC Kimlik numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kâğıdına 

kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün 

olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 

değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle 

verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup 

olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz. 

 6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka 

okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde 

kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya 

sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.  

7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır.  

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile 

kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. 

araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Güvenlik 

görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen 

adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet 

ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal 

Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

10. Adayların sınav binasına ders notu, kitap, defter vb. kaynakları getirmeleri yasaktır. Getiren adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 

adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya 

vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı 

başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de 

değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

14. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. 

Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki yollara başvurulur. 

 

 



 

 
 

CEVAP ANAHTARI 

1-C 

2-B 

3-B 

4-E 

5-B 

6-C 

7-A 

8-D 

9-D 

10-B 

11-D 

12-C 

13-D 

14-B 

15-C 

16-C 

17-B 

18-C 

19-E 

20-C 

21-A 

22-C 

23-E 

24-C 

25-D 

26-A 

27-E 

28-E 

29-D 

30-E 

31-B 

32-B 

33-D 

34-C 

35-C 

36-C 

37-C 

38-E 

39-B 

40-C 

41-D 

42-B 

43-D 

44-A 

45-B 

46-A 

47-A 

48-E 

49-E 

50-A 


