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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Türkiye’nin Ulusal Mağara Envanteri’ne kay-

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik kelimeler-

dedilen ilk volkanik kökenli doğal mağarası
aşağıdaki illerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Ağrı
C) Hatay

den hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Akşamki davet için misafirlere alinazik hazırlayacak.
B) Toplantıya katılan temsilcilerden hiç birini
tanımadığını gördü.
C) Projeyi sabaha yetiştirebilmek için olağanüstü
çaba harcamıştır.
D) Başhekim, tüm doktorların okuması için panoya
bir duyuru astırmış.

B) Bitlis
D) Kayseri

2. 21 Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ün statüsü ko-

nusunda BM Genel Kurulu’na İİT Zirve Dönem
Başkanı sıfatıyla ülkemiz ve Arap Ligi Dönem
Başkanı sıfatıyla aşağıdaki ülkelerden hangisi
tarafından sunulan karar tasarısı 128 ülkenin
desteğiyle kabul edilmiştir?
B) Mısır
D) İran

3. Yazarların okunmadığından, okurların da yeterince
yazılmadığından dert yandığı eleştiri üzerinden
edebiyatın bugününü bilmek ve geleceğini kestirmek mümkün müdür? Edebiyatı anlamak elbette
öncelikle okumaktan geçiyor. Ama iyi bir edebiyat
okuru işi asla şansa bırakmaz, sadece kendi bakış
açısına ve kişisel beğenisine saplanıp kalmaz.
Çünkü edebiyatın yönünü eleştiriyle birlikte belirlediğini ve eleştirisiz yapamayacağını bilir.

Bu parçada eleştiri ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yemen
C) Suudi Arabistan

6. Sanırım şair ve yazarların cevaplamakta en çok

A) Edebiyatı kavramanın başlıca yolu okumaktır.
B) Edebî yaşam rotasını eleştirilere göre belirler.
C) Nitelikli okur kendinden başka kişilerin fikirlerine de değer verir.
D) Yeterince okumadan yapılan eleştiriler edebiyat dünyasında kabul görmez.

zorlandıkları soru şudur (   ) Niçin yazıyorsunuz    
(   ) Belki de asıl sebep sinmiş (   ) gizil bir itiraf
gibi çok derinlerde bir yerlerdedir (   ) şair bunu
çözememekte, çözse bile seslendirememektedir.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( . ) ( . ) ( , ) ( , )
C) ( : ) ( ! ) ( ; ) ( . )

B) ( : ) ( ? ) ( , ) ( ; )
D) ( . ) ( ? ) ( . ) ( ; )

7. “Dirsek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Böyle bir durumda bana dirsek çevirince ne
yapacağımı şaşırdım.
B) Üç senedir giydiğim kazağın dirsekleri iyice
aşındı.
C) Ayağı takılıp düşünce kapıya dirseğini çarpmış.
D) Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı türde bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?

4. Bir araç Ankara’dan İstanbul’a saatte 60

kilometre sabit hızla gitmiş ve durmaksızın
Ankara’ya saatte 90 kilometre sabit hızla
dönmüştür. Buna göre bu aracın gidiş-dönüş
ortalama hızı kaç kilometredir?
A) 78

B) 75

C) 72

A) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
B) Yarışmada dereceye giremediğimi üzülerek
belirttiler.
C) Sabaha doğru düşman çadırının önünde gözümüzü açtık.
D) Ahmet Amca, kaybettiği emekli maaşını yana
yakıla arıyor.

D) 68
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9. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

12.   I. Belgede birden fazla ek olması durumunda

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.

eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ
üst köşesinde belirtilir.
II. Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza
bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak
yazılır.
III. Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri
nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen
veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak
gönderilebilir veya alınabilir.

Bu dizelerde aşağıdaki cümle ögelerinden
hangisi yoktur?
A) Yüklem
C) Özne

B) Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci

10. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esas-

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgelerin “ek” bölümü ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

lar Hakkında Yönetmelik’te “Başka bir elektronik
veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla
kullanılan elektronik veriyi ifade eder.” şeklinde
aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

11. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde harf bü-

yüklüğünün Times New Roman için - - - - punto,
Arial için - - - - punto olması esastır. Ancak gerekli
hâllerde metinde harf büyüklüğü - - - - puntoya
kadar düşürülebilir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) 12 - 11 - 9
C) 11 - 12 - 8
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A) Elektronik ortam
B) Elektronik onay
C) Elektronik imza
D) Resmî yazışma

A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız II
D) I, II ve III

13.   I. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler

veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla
da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma
işlemine ilişkin kayıt tutulur.
II. İdare, başka bir idareden kendisine resmî
yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma
Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun
şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme
hakkına sahiptir.
III. Kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme
sertifikası temin eder. İdareler için oluşturulan
elektronik şifreleme sertifikaları EBYS üzerinden paylaşılır.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin
elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

B) 12 - 10 - 8
D) 11 - 10 - 9

A) Yalnız I
C) I ve II

B) Yalnız III
D) I, II ve III

14. Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba - - - - yazısı yazılabilir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdaki
ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) tekit
4

B) tevbih

C) tenkit

D) telkin
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15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

18. Londra Konferansı’nın toplanmasında aşağıdaki

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda
verilen “olur” örneklerinden hangisinin yazılışı
doğrudur?
A)

savaşlardan hangisi ile kazanılan askerî zafer
etkili olmuştur?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

OLUR
(Tarih)
İmza
Adı SOYADI
Başkan

İmza
Adı Soyadı
Başkan
C)

(Tarih)
Olur
İmza
Adı Soyadı
Başkan

D)

19. Aşağıdakilerden hangisi millî egemenliğin ger-

Olur
(Tarih)

(Tarih)
OLUR
İmza
Adı SOYADI
BAŞKAN

çekleşmesinde etkili olan bir gelişme değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) TBMM’nin açılması
C) Medreselerin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
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B)

türk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan
bir inkılaptır?
A) Devletçilik
C) Milliyetçilik

B) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik

21. Evinin tapusunu kaybeden A, tapusunu bulan birinin evini satabileceği endişesiyle tapu müdürlüğüne gitmiş, durumu kamu görevlisi B’ye sormuştur.
B, böyle bir durumun mümkün olmadığını anlatmış fakat A bir türlü ikna olmamıştır. Bunun üzerine B gülümseyerek A’ya tapusunu kaybettiğine
dair bir dilekçe yazmasını, bunu dosyaya koyacaklarını, böylece kimsenin evini satamayacağını
söylemiş ve A’nın ikna olmasını sağlamıştır.

16. Mustafa Kemal’in ilk askerî görev yeri olan

Şam’da bulunduğu sırada kurduğu cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Kilikyalılar Cemiyeti

Verilen örnek olayda kamu görevlisi B’nin
tutumu aşağıdaki etik davranış ilkelerinden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Dürüstlük ve tarafsızlık
B) Amaç ve misyona bağlılık
C) Yetkili makamlara bildirim
D) Vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı

17. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesine

dayanarak Musul’u işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
C) Yunanistan

20. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması aşağıdaki Ata-

B) Fransa
D) İngiltere
5
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22. Kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış

25. T.C. Anayasası’na göre “kişinin hakları ve ödev-

ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru usul ve esasları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

leri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.
B) Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden
başka bir merci önüne çıkarılamaz.
C) Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi
kurmak önceden izin alma ve mali teminat
yatırma şartına bağlıdır.
D) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

A) Genel müdür ve üstü seviyedeki kamu görevlileri hakkındaki ihlal iddiaları ile ilgili Kurula
başvuruda bulunulamaz.
B) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz.
C) Başvurular medeni hakları kullanma ehliyetine
sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile
Türkiye’de ikamet eden yabancı gerçek kişiler
tarafından yapılabilir.
D) Kamu görevlilerini karalama amacı güden,
haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış
başvurular değerlendirmeye alınmaz.

karşılığı olarak, kamu hizmetlerinden yararlanırken ayrıcalık bekleyebilmektedir. Görevdeki kamu
görevlileri de, “vefa” gereği, görevden ayrılan
kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Ancak bu durumda eşitlik ve adalet ilkeleri göz ardı
edilmekte, hizmetten yararlanan normal vatandaşlar mağdur olabilmektedir.
Bu metinde etik dışı davranışa yol açan aşağıdaki durumlardan hangisine değinilmektedir?
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23. Emekli kamu görevlileri, yıllarca hizmet vermenin

26.   I. Dernek kurma hürriyeti Bakanlar Kurulu Kararı

A) Savurganlık
B) Çıkar çatışması
C) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma
D) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

ile sınırlanabilir.
II. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
III. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.
IV. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.
T.C. Anayasası’na göre dernek kurma hürriyeti
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I, II ve III

B) III ve IV
D) II, III ve IV

27.   I. Vergi ödevi

II. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
III. Kamu hizmetlerine girme hakkı
IV. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
V. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden
hangileri “sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler”dendir?

24. T.C. Anayasası’na göre “genel esaslar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, II ve III
C) III, IV ve V

A) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle
kullanır.
B) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
C) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
D) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. Bu maksatla eşitlik ilkesine aykırı
tedbirler alamaz.
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B) II, IV ve V
D) I, II, III, IV ve V
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28. T.C. Anayasası’na göre milletvekili seçilme

31. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Gemi
kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili
mevzuatı uyarınca izin vermek” görevi aşağıdaki
birimlerden hangisinindir?

A) Kamu hizmetinden yasaklılar milletvekili seçilemezler.
B) On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.
C) En az ilkokul mezunu olmayanlar milletvekili
seçilemezler.
D) Terör eylemlerine katılmaya teşvik suçundan
hüküm giymiş fakat affa uğramış olanlar milletvekili seçilebilirler.

A) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
B) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

32. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının
yukarıda verilen görev ve yetkilerinin doğru
sınıflandırılması hangisidir?
Yasama

Yürütme

Yargı

A)

I

III

II

B)

II

III

I

C)

III

I

II

D)

III

II

I
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29.   I. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

II. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

30. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının
Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra
kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün
Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?
A) On

B) Yedi

C) Beş

B

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğüne ait bir görev değildir?

A) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla iş birliği
yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek
ve denetlemek
B) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir
şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili
kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
sağlamak
C) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler almak ve
bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak
D) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan
can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin
asgari niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak

33. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan
kamu kurumu ve özel kuruluşlarca elde edilen
aylık gayrisafi hasılattan alınacak payın % 10’a
kadar artırılmasına veya % 3’e kadar indirilmesine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

D) Üç

A) Bakanlar Kurulu
B) Maliye Bakanlığı
C) Ekonomi Bakanlığı
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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34. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

38.   I. Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre sürekli
ve geçici kurulların sekretarya hizmetlerini
aşağıdaki birimlerden hangisi yapar?

II. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
III. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile
Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel
kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya
faaliyet alanlarıyla sınırlandırılmaksızın ve
karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin, bu Kanun
hükümlerinden yararlanırlar.

A) Özel Kalem Müdürlüğü
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre
“bilgi edinme hakkı” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

A) Genel evrak ve sosyal hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek
B) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek
C) Hizmet sunumunda yenilikçiliği esas alan projeler yapmak veya yaptırmak
D) Verilecek yetki belgeleri ile diğer belge ve
hizmetlerin ücret, süre, kapsam ve şekillerini
belirlemek

36. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
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35. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık hizmet birimlerinin
sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak yerine getirdikleri ortak görevlerdendir?

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında
yıllık istatistikler yayınlamak” görevi aşağıdaki
kurullardan hangisinindir?
A) Şûra Düzenleme Kurulu
B) İnternet Geliştirme Kurulu
C) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
D) Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme
Kurulu

C) Altı

39. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “istenecek bilgi veya belgenin niteliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve
kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri
gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere
ilişkin olmalıdır.
B) Özel bir çalışma, araştırma, inceleme neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya
belge için yapılacak başvurulara kurumların
olumlu cevap vermeleri gerekir.
C) Ayrı veya özel bir analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara kurum ve kuruluşlar olumsuz
cevap verebilirler.
D) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve
kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir
ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini
sağlarlar.
II. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde
bunları izleyebilmesini sağlarlar.
III. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde
bunları dinleyebilmesini sağlarlar.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya
kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği
hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdakilerden hangilerini sağlarlar?

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre sürekli
ve geçici kurullar en fazla kaç kişiden oluşur?
B) Beş

B) I ve III
D) I, II ve III

40.   I. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu

37. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

A) Dört

B

D) Yedi

A) Yalnız I
C) II ve III
8

B) I ve III
D) I, II ve III

ŞUBE MÜDÜRÜ

41. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edin-

44. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev

me Hakkı Kanunu kapsamına dâhildir?

B

Esasları Hakkında Kanun’a göre bakan yardımcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden
kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu
etkileyecek nitelikte olanlar
B) Açıklanması hâlinde Devletin millî güvenliğine
açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler
C) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına
zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca
sebep olacak bilgi veya belgeler
D) Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya
belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla
sağlanan ticari ve mali bilgiler

A) Bakan yardımcıları hükûmetin görev süresiyle
sınırlı olarak görev yapar.
B) Bakan yardımcıları görevlerini yerine getirirken
Bakana karşı sorumludur.
C) Bakan yardımcıları hükûmetin görev süresi
dolmadan görevden alınamazlar.
D) Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan yardımcılarının görevi de sona erer.

42. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev

Esasları Hakkında Kanun aşağıdaki bakanlıklardan hangisini kapsamaz?
A) Adalet Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı

43. 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev

Esasları Hakkında Kanun’a göre “bakanlık
merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının
düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

45. • Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gere•
•

kenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını
sağlamak
Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak
Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını
sağlamak

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev
Esasları Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki
görevler hangi yardımcı birime aittir?
A) Özel Kalem Müdürlüğü
B) Eğitim Dairesi Başkanlığı
C) Personel Dairesi Başkanlığı
D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

46.   I. Hukuk Müşavirliği

II. Teftiş Kurulu Başkanlığı
III. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

A) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre
en az üç şube müdürlüğü bulunmadıkça daire
başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz.
B) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı,
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
C) Şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre
ilgili bakanlığın onayı ile kurulur.
D) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz.

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev
Esasları Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden
hangileri danışma ve denetim birimlerindendir?
A) I, II ve III
C) Yalnız II

B) I ve III
D) Yalnız I

47. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu’nun “Ödevler ve Sorumluluklar”
bölümünde ele alınmamıştır?
A) Yurt dışında davranış
B) Kişilerin uğradıkları zararlar
C) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
D) Müracaat, şikâyet ve dava açma
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48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi Emniyet Hizmetleri
Sınıfı kapsamında yer almaz?

memurun özlük dosyasına;

  I. Mal bildirimleri
II. Mesleki bilgileri
III. Ödül ve başarı belgesi
IV. İnceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin
cezaları

A) Emniyet amiri
B) Polis müfettişi
C) Uzman jandarma
D) Çarşı ve mahalle bekçisi

ile ilgili bilgi ve belgelerden hangileri konulur?
A) I ve II
C) II, III ve IV

B) III ve IV
D) I, II, III ve IV

49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

istisnai durumlar hariç olmak üzere 5 yıl süreli
yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş
derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 9/2

C) 10/2

ğıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

D) 10/3

50. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“engelli personel çalıştırma yükümlülüğü” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında
engelli çalıştırmak zorundadır.
B) Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru
olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı
zamanlı ve merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
C) Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün
yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile
engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı
sorumludur.
D) Kurumların bu Kanun’a göre çalıştırmak
zorunda oldukları engelli oranının hesaplanmasında ilgili kurumun (yurt dışı teşkilat hariç)
toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
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A) 9/1

53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşa-

51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

memura aylıksız izin verilebilmesinin koşulları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aylıksız izin memurun isteği haricinde verilemez.
B) Aylıksız izin memuriyet hayatı boyunca ve en
fazla üç defada kullanılabilir.
C) Aylıksız izin kapsamında kullanılabilecek toplam
izin süresi bir yılı geçemez.
D) Aylıksız izin kullanılabilmesi için yıllık izinde
esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılının
tamamlanmış olması gerekir.
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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) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak

54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ka-

nunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun
memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü aşağıdakilerden
hangisini açıklamaktadır?
A) Güvenlik
B) Emeklilik
C) Uygulamayı isteme hakkı
D) Kovuşturma ve yargılama

B

ŞUBE MÜDÜRÜ

55. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak

58.   I. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme

şekilde;

esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda
yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
II. Aday olarak atanan memurların önce sınıfları
ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja, bilahare
bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel
eğitime tabi tutulmaları şarttır.
III. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda
yapılır.

  I. Görevlerine gelmemeleri yasaktır.
II. Memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri
yasaktır.
III. Görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin
ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması
sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde
bulunmaları yasaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III

56. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“hediye alma yasağı”nın kapsamını belirlemeye
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Devlet Personel Başkanlığı
C) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

57. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde
belirtilen sürelerin geçmiş olması durumunda
aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğuna
alınabilir?

A) I ve II
C) II ve III
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A) I ve II
C) II ve III

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“adayların yetiştirilmesi” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III

59. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakan
B) İlgili bakan
C) Bölge müdürü
D) Görev yaptıkları ilin valisi

60.   I. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia

konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak
nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,
yeniden izin alınması zorunlu değildir.
III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden
izin alınmasını gerektirir.

A) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan daha
az süreyle hapis cezasına mahkûm olmak
B) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar
C) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar
D) Kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
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B) I ve II
D) I, II ve III
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61. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

65. 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince teb-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
kaymakamlar ile ilgili olarak yapılan hazırlık
soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda aşağıdakilerden
hangisine başvurulur?

ligat yapılması gereken hâllerde bir kimse
kendisine veya başkasına ait isim veya adresi
yanlış olarak bildirir ise fail hakkında aşağıdaki
cezalardan hangisine hükmolunur?
A) Altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına
B) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına
C) Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
D) Üç aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezasına

A) Yargıtayın ilgili ceza dairesine
B) İl asliye ceza mahkemesine
C) İl ağır ceza mahkemesine
D) Sulh ceza hâkimine

66. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

62. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
mal bildiriminde bulunmaz?
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lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yargıtayın ilgili ceza dairesi
B) İl asliye ceza mahkemesi
C) İl ağır ceza mahkemesi
D) Sulh ceza hâkimi

63. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik
yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda
yapılmış sayılır?
A) İkinci
C) Dördüncü

B

B) Üçüncü
D) Beşinci

64. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre “tebligat esasları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat
vekile yapılır.
B) Muhatabı tebliğe muttali olmuş fakat tebliğ
usulüne aykırı yapılmış ise muteber sayılmaz.
C) Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.
D) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
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A) Noterler
B) Muhtarlar
C) Gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri
D) Türkiye Kızılay Derneğinin Genel Müdürlük
teşkilatında görev alanlar

67. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre “mal bildiriminin konusu” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mallar, malın alındığı tarihteki değerleri esas
alınmak suretiyle beyan olunur.
B) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının
beş katından fazla değer ve tutarındaki varlıkları mal bildirimine konu teşkil eder.
C) Kendilerine aylık ödenmeyenler Genel İdare
Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci
kademesindeki şube müdürüne ödenen net
aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki
varlıkları mal bildirimine konu teşkil eder.
D) Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne
ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil net
aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının
belirlenmesini müteakip Maliye Bakanlığınca
tespit ve ilan olunur.

B
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68. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

72. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Yönetmelik’e göre yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya
atananlar için göreve başlama tarihini izleyen
en geç ne kadar süre içinde mal bildiriminin
verilmesi zorunludur?

A) On gün
C) Bir ay

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre “başvuru esasları”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlanda belirtilen unvanlı boş kadrolar için
aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları
ilk olarak adayların görev yaptıkları birimlerce
kontrol edilir.
B) Aylıksız izinde bulunanlar hariç olmak üzere,
ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan kurum personelinin sınav başvurusunda bulunmaları mümkündür.
C) Başvurular ilanda belirtilecek esaslara göre
elektronik ortamda da yapılabilir.
D) Birden fazla sınav için yapılan başvuruların
tamamı geçersiz sayılır.

B) Yirmi gün
D) Kırk beş gün

69. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

A) Koruma ve güvenlik görevlisi
B) Ayniyat saymanı
C) Gemi adamı
D) Şef

70. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre görevde yükselme
sınavına tabi olarak atanacaklarda, genel
şartlarla ilgili olarak ilan edilen kadro için bu
şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az kaç yıl Bakanlıkta
çalışmış olmak gerekir?
A) Bir

B) İki

C) Üç
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Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi “yönetim hizmetleri grubu”nda yer alan
görevde yükselmeye tabi kadrolardandır?

73. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-

lığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği’ne göre yazılı sınavda
başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının kaç katına kadar aday sözlü sınava
alınmak üzere ilan edilir?
A) İki

B) Üç

C) Dört

D) Beş

74. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne
göre merkez teşkilatında çalışan 1. hukuk
müşavirinin üst disiplin amiri aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Beş

A) İç denetim birimi başkanı
B) Müsteşar yardımcısı
C) Müsteşar
D) Bakan

71. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre sınav kurullarının
sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi
tarafından yerine getirilir?

75. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

A) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı
B) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre
merkez teşkilatında genel müdür yardımcısına
bağlı şube müdürü ve bu şubede çalışan personelin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel müdür
B) Daire başkanı
C) Müsteşar yardımcısı
D) Genel müdür yardımcısı
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76. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

79. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

ğı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne
göre taşra teşkilatında (liman başkan yardımcısı kadrosu olmayan) ilçelerin liman başkanlıklarındaki “diğer personelin” üst disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
C) Liman başkanı

İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre bütün resmî
yazı ve onaylar bir sayfadan fazla olması
hâlinde, imza sayfası dışında kalan diğer
sayfaların hangi kısmı yazıyı hazırlayan birim
amiri tarafından paraflanır?

B) Kaymakam
D) Müsteşar yardımcısı

A) Sol alt köşesi
C) Alt ortası

77. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

B) Sağ alt köşesi
D) Sağ üst köşesi

80.   I. Bakanlık müfettişlerinin görev alanı dışında

İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi Müsteşar tarafından imzalanacak
veya onaylanacak yazılardandır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yüksek Disiplin Kurulu savunma istem yazıları
B) Yeni kadro talepleriyle ilgili olarak yazılan
yazılar
C) Resmî mühür ve soğuk damga yaptırılması ve
kullanılmasına dair onaylar
D) Bakanlık personelinin başarı belgesi yazıları
ve maaşla ödüllendirme onayları

78. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre iç yazışmalardaki prensiplerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Birimler arası yazışmalar birim amirleri, vekilleri veya yardımcıları tarafından imzalanır.
B) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri arasındaki
yazışmalarda “Bakan adına” ibaresiyle imza
atılmaz.
C) Bakanlık merkez teşkilatı içi yazışmalarda,
yetki devrine göre Birim Amiri adına imzalanacak yazılarda makam adının hemen üstüne
imzalayanın makam unvanı yazılır.
D) Bakanlık merkez teşkilatı içi yazışmalarda,
yetki devrine göre Birim Amiri adına imzalanacak yazılarda, “Genel Müdür Adına” yetki
kullanıldığı belirtilmek üzere, kısaltılmış olarak
“Genel Müdür a.” ifadesine yer verilir.
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kalan yazışmalar
II. Personel izinlerine ilişkin Bakanlık İzin  
Yönergesi’nde yer alan hususlar
III. Bakanlık iç denetçileri tarafından, “iç denetim
mevzuatı” gereği yapılan denetim faaliyetleri
ile ilgili olarak kendi imzalarıyla yaptıkları yazışmalar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi’ne göre yukarıdaki hangi
iş ve işlemler bu Yönerge kapsamı dışındadır?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
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