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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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 siyah kurşun 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. Görmeyi öğrendim. Gönlüm yanarak bakıyordum

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

her şeye: Yazı altlığı, piyano, saatin sarkacı…
Bunlar ileride yazı cefalarımda ölümsüzleşecekti.
Gözledim. Yürek karartıcı ve aldatıcı bir oyundu
bu. Kaba kadifeden koltuğun önüne dikilmek ve
uzun uzun bakmak gerekiyordu. Söylenecek ne
vardı? Olsa olsa, koltuğun yeşil ve pütür pütür
bir kumaşla kaplı olduğu, iki kollu, dört ayağı,
üzerinde iki tane ağaçtan çam kozalağı taşıyan
bir arkalığı bulunduğu... Şimdilik bu kadardı ama
yeniden dönecektim bu konuya. Gelecek sefer
daha iyisini yapacak, sonunda onu avucumun içi
gibi tanıyacaktım. İleride okuyucular “İşte size,
uydurma olmayan çizgiler.” diyeceklerdi.

A) O güne kadar görülmemiş türden, değişik
(anlaşılması güç olan) bir dergiydi.
B) Gül kokusu masum (temiz, saf) edasıyla her
zaman beni büyülemiştir.
C) Çok ölçülü (dikkatli, düşünerek) konuşurdu bu
nedenle söylediklerinde pek hataya düşmezdi.
D) Kendisine çok güvendiğim o insanda böyle
bir çiğliği (kaba, yersiz, yakışıksız davranış)
görünce hayal kırıklığına uğradım.

A) Bilgi birikimimiz bir konuyla ilgili söyleyeceklerimize yön verir.
B) Varlıkların tüm ayrıntılarını gözlem yoluyla
okura aktarabilirsek başarıyı yakalarız.
C) Bir nesneyi ana hatlarıyla anlatmak, okuru
derinden etkilemek için yeterlidir.
D) Gözlem yapmadaki maharetimiz hayal gücümüzün zenginliğiyle ilişkilidir.
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Bu parçadaki gibi düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ögesi,

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

A) Polonya
C) Litvanya

B) Letonya
D) Romanya

5. • Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından “gazi-

isim tamlamasından oluşmuştur?

lik” unvanı ile “mareşallik” rütbesinin verilmesi

• Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

A) Resmin sahne tasarımında kullanımı, izleyicideki hoşnutluğu artırır.
B) Dedemin yazlıkta sohbet ettiği komşusu her
gün iki gazete okur.
C) İzleyicinin gözü önünde pelerininin rengini el
çabukluğuyla değiştirdi.
D) Verilerin ışığı, karanlıkta kalmış birçok konuyu
aydınlatır.

Yukarıdaki gelişmeler Millî Mücadele
Dönemi’nde yapılan hangi savaş sonucunda
yaşanmıştır?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) I. İnönü Muharebesi
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6. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

9. T.C. Anayasası’na göre kanun tekliflerinin

yapılan inkılaplardan biri değildir?

A

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

A) Kanun
B) İçtüzük
C) Genelge
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

masına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?

A) Yönetmelik
C) Genelge

B) Tüzük
D) Kanun

8. T.C. Anayasası’na göre “seçimlerin geriye bıra-

kılması ve ara seçimler” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korun-

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirlerken hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Sadakat
B) Davranış ve iş birliği
C) Kişisel sorumluluk ve zarar
D) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

A) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa
yapılır.
B) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz altı ay geçmedikçe ara
seçime gidilemez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, ara seçime gidilir.
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?

mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet
memurluğuna alınmış ve asli memur olarak
atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak
veya staj yapmak üzere dış memleketlere,
kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma
sınavlarında başarı gösterenlere istisnai durumlar hariç kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi
verilebilir?

A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
C) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3
yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9/1
C) 10/2

B) 10/1
D) 10/3
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A) İki
C) Beş

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“kademe ve kademe ilerlemesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan
ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş
sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
edilir.
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B) Üç
D) Altı

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.
C) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
D) Bu Kanun’a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve
ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara işe
başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı
verilmek suretiyle memurlar arasından atama
yapılabilir.

A
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16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?

“eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer
hususlar belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınmaz?
A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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19. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde
edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde en az kaç yılın sonunda
değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok
edilir?
A) İki
C) Dört

B) Üç
D) Beş

A

KÜTÜPHANECİ

20. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

22. Belgelerin üretiminden itibaren arşivlenmesi-

Araştırması Kanunu’na göre “Değerlendirme
Komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Arşiv yönetimi
C) Belge yönetimi

yanlıştır?

21. “Kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin gördükle-

A) Organik sınıflama olarak da bilinir.
B) Belgelerin konusal düzenlemesini esas alır.
C) Belgeler düzenlenirken kurumsal teşkilat yapısı ve oluşum ilişkisi göz önüne alınır.
D) Modern arşivlerde de etkin olarak kullanılmaktadır.

24. “Standart Dosya Planı” ile ilgili aşağıdakilerden

ri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemler
sonucu oluşan, toplanan, biriken ve bir nedenden
ötürü saklanan” dokümantasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri
C) Belgeler

B) Bilgi yönetimi
D) Yazışma yönetimi

23. Provenans ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
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A) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum
içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.
B) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme
Komisyonu kurulur.
C) Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam
edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki
Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
D) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen
verilere ilişkin subjektif değerlendirmelerini
yazılı olarak İdari İşler Başkanına sunar.  

ne kadar olan yaşam döngüsünün tüm süreçlerinin (üretim, düzenleme, kullanım, ayıklama)
etkin yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

hangisi yanlıştır?

A) Bir yazıya birden fazla dosya numarası verileceği durumlarda, konuya en yakın numara,
dosya numarası olacaktır.
B) Aynı konuyu içeren yazılar, aynı dosya numarası ile açılacak dosyalarda toplanacaktır.  
C) Birimler aynı konudaki yazılar için farklı dosya
numarası kullanmayacaktır.
D) Birden fazla konuyu içeren bir belge için
birden fazla standart dosya planı numarası
verilecektir.

B) Arşiv
D) Yaşam döngüsü
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25. Aşağıdakilerden hangisi kütüphane kullanıcı-

27. Kütüphanelerin “teknik hizmetler” sınıflamasın-

larının bilgi gereksinimlerinin tanımlanmasında başvurulabilecek süreçlerden sayılamaz?

da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sağlama hizmetleri
B) Kataloglama ve sınıflama hizmetleri
C) Fotokopi hizmetleri
D) Süreli yayın hizmetleri

A) Akış diyagramları
B) Kullanıcı araştırmaları
C) Ödünç verme istatistikleri
D) Kullanılabilirlik testleri

dığında “işlem birimleri” ve “destek birimleri”
biçiminde ayrılmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisinde “işlem birimleri” ve “destek birimleri” tanımı doğru
ve kapsayıcı bir şekilde verilmektedir?
A) İşlem birimleri, teknik ve kullanıcı hizmetlerini
kapsayan kütüphane dermesinin sağlanmasından kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan
çalışmaları ifade ederken destek birimleri bu
çalışmalara dayanak noktası olarak arka planda hizmet veren çalışmaları ifade etmektedir.
B) İşlem birimleri kütüphanelerin ödünç alma
birimini kapsarken, destek birimleri, kütüphanelerin güvenlik hizmetlerini ifade etmektedir.
C) İşlem birimleri kütüphane içerisinde faaliyet
gösteren tüm birimleri kapsarken, destek
birimleri genel olarak bu birimlere yardımcı
hizmetleri içeren çalışmaları ifade etmektedir.
D) İşlem birimleri kullanıcılarla doğrudan temas
içeren faaliyetleri kapsarken, destek birimleri
arka planda yürütülen kütüphane teknik işlemlerini ifade etmektedir.

28. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde desÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26. Kütüphane işlevleri iş akışı açısından ele alın-

tek hizmeti olarak tanımlanamaz?
A) İnsan kaynakları
B) Kataloglama
C) Temizlik
D) Teknik bakım

29. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

göre “Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları
arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan
program bölümlerini ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Bilgisayar programı
B) Araişlerlik
C) Fonogram
D) Arayüz
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30. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

32. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

göre “eser sahipleri arasındaki birlik” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göre aşağıdakilerden hangisi haciz ve rehinde
caiz olmayan hâllerdendir?

A) Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır.
B) Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa,
eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.
C) Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik
hizmetler veya teferruata ait yardımlar, iştirake
esas teşkil eder.
D) Eser sahiplerinden biri, birlikte yapılacak
bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın
müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece
verilebilir.

göre “meslek birliklerinin yükümlülükleri ve tarife
tespitine ilişkin esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığa
bildirmek ve ilgili kişilere açık bu bildirimi her
beş ayda bir güncellemekle yükümlüdür.
B) Yazılı talepte bulunan ilgili kişilere, temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile ilgili
bilgileri vermekle yükümlüdür.
C) Üyesi olan hak sahiplerinin faaliyetlerinden
kaynaklanan haklarının idaresini hakkaniyete
uygun koşullarda sağlamakla yükümlüdür.
D) Hesaplarını yeminli malî müşavirlere onaylatmakla yükümlüdür.
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31. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

A) Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı
B) Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları
C) Eser sahibinin, mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan paradan gayrı alacakları
D) Eser sahibinin korunmaya layık olan manevi
menfaatlerini ihlal etmemek şartıyla alenileşmiş bir eser üzerindeki mali hakları

33. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

göre bir bilgisayar programının hukuka aykırı
olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel
kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi
hakkında hükmolunan hapis cezası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üç aydan bir yıla kadar
B) Üç aydan iki yıla kadar
C) Altı aydan bir yıla kadar
D) Altı aydan iki yıla kadar
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34. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na

37. Aşağıdakilerden hangisi dizinlemenin çeviri/

göre ilan hakkı, hükmün kesinleşmesinden
itibaren kaç ay içinde kullanılmazsa düşer?
A) Üç
C) Dokuz

dönüştürme aşamasında yapılan bir işlemdir?
A) Kaynak içeriğinin analizi ile kelimelerin ya da
kelime gruplarının belirlenmesi
B) Belirlenen kelimelerin ya da kelime gruplarının
konu başlıkları listesindeki karşılığının tespit
edilmesi
C) Belirlenen kelime ve kelime gruplarının kaynak
içerisinde geçtiği yerlerin belirlenmesi
D) Belirlenen kelime ve kelime gruplarının sistematik ya da alfabetik düzene sokulması

B)  Altı
D) On iki

nıldığını gösteren ve buna yönelik arama özelliği
sunan dizinler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazar dizini
B) Atıf dizini
C) Bilimsel yayın dizini
D) Konu dizini
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35. Bir bilimsel yayının başka hangi yayınlarda kulla-

38. Aşağıdakilerden hangisi bir kaynağın ne

hakkında olduğunu belirlemede kullanılan bir
kontrollü sözlük değildir?
A) Makinece Okunabilir Kataloglama (MAchine
Readable Cataloging, MARC)
B) Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi
(Library of Congress Subject Headings, LCSH)
C) Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification, DDC)
D) Tıp Konu Başlıkları Listesi (MEdical Subject
Headings, MESH)

36. “Otomatik dizinleme” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Noktalama işaretleri otomatik indekslemeyi
olumsuz etkilemektedir.
B) Dijitalleştirilmiş kaynakların otomatik indekslenmesinde dijitalleştirme kalitesi performansı etkiler.
C) Otomatik dizinleme bağlama (eserin içerik
kurgusuna) odaklanmaz.
D) Otomatik dizinleme metin tabanlı materyaller
dışındaki materyallerde gerçekleştirilemez.
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39. Pre-koordinate dizinleme için aşağıdakilerden

42. %99,9 güven düzeyinde yapılan bir çalışma-

hangisi yanlıştır?

da öngörülen hata olasılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Dizin girişi olan terimlerin çok boyutlu olarak
ilişkilendirilmesi zordur.
B) Dizin girişi olan terimler ve bu terimlerin
ilişkilendirilebilecekleri terimler özel bir sırada
listelenmiştir.
C) Dizin girişi olan terimlerin ilişkilendirilebilecekleri terimler önceden belirlenmiştir.
D) Dizin girişleri arasındaki ilişki bir ağ yapısı aracılığıyla ve bilgi sistemi tarafından kurulabilir.

A) %0,1

B) 0,1

C) 0,01

D) %0,01

43. Parametrik testlerin en önemli avantajı aşağı-

40. Fotoğraflar ya da posta kartları gibi görsellerin dizinlendiği bir bilgi sisteminde Dublin Core tanımlama standardı kullanılmaktadır.
Buna göre dizinlenen bir görseldeki olayın
ya da içeriğin anlatımı bu standardın hangi
elemanında verilir?
A) Başlık (Title)
B) Belirteç (Identifier)
C) Açıklama (Description)
D) Konu (Subject)
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dakilerden hangisidir?

A) Aralıklı/oranlı ölçekle toplanmış verilere uygulanması
B) Sonuçların evrene genellenebilmesi
C) Verilerin normal dağılıma sahip olması
D) Denek sayısının 30’dan çok olması

44. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi sürekli bir
değişkendir?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Medeni durum
D) Derse devam edilen gün sayısı

41. 2020 yılı Scopus dergi listesinde yer alan

24.039 dergi içerisinden 0,10 örneklem oranı ile seçilecek bir örneklemde yaklaşık kaç
dergi yer alır?
A) 240
C) 2403

B) 241
D) 2404
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45.

47. Tarihte bilinen ilk kütüphaneler hangi uygarlıkta görülmüştür?

2018 ve 2019 Yılı Teşvik Listeleri ve
TR Adresli Yayın Sayıları
2018
2019

A) Mezopotamya-Mısır uygarlıkları
B) Avrupa uygarlığı
C) Hint uygarlığı
D) Kuzey Amerika uygarlığı

Teşvik
grubu Dergi Makale Derleme Dergi Makale Derleme
sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı
D

781

538

42

385

462

28

C

373

437

18

348

263

31

1043

1499

56

531

519

651

9201 19.745

B
A

10.691 23.635

49
768

Tablo kaç değişkene göre oluşturulmuştur?

s

vakıf kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüphane-i Umûmi (Beyazıt Devlet Kütüphanesi)
B) Edirne Külliyesi Kütüphanesi
C) Eyüp Külliyesi Kütüphanesi
D) İzmir Millî Kütüphanesi

Gi

fte

d/

Ge

er
up

yS

niu

ior

e
nc
ige

Ve
r

ell

48. Osmanlı İmparatorluğu döneminde halka açık ilk

Su

pe

rio

rI

nt

id

ge
ra
Av
e

M

w
Lo

Lo
w

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ve
ry

46.

B) 4
D) 7
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A) 2
C) 5

Yukarıdaki normal dağılım eğrisi IQ testi sonuçlarını temsil etmektedir. X ekseninde zekâ düzeyleri, Y ekseninde ise yüzde değerler yer almaktadır.
Normal dağılım eğrisine göre hangisi yanlıştır?
A) İnsanların yaklaşık %68’i ortalama (Average)
zekâ düzeyindedir.
B) İnsanların yaklaşık %1’i çok düşük (Very Low)
zekâ düzeyine sahiptir.
C) Çok düşük (Very Low) zekâ düzeyinde olanlarla dahi (Gifted/Genius) düzeyinde zeki olanların oranları aynıdır.
D) Düşük (Low) zekâ düzeyinde olan kişilerin
oranı en azdır.
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49. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra kütüp-

hanelerle ilgilenme görevi ilk hangi kurumun
sorumluluğuna verilmiştir?
A) Halk Eğitimi Müdürlüğü
B) Din İşleri Dairesi
C) Vakıflar Dairesi
D) Maârif Vekâleti Hars Dairesi
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50. Dünyada ilk basım (matbaacılık) faaliyetleri ve

53. Aşağıdakilerden hangisi kütüphane otomas-

sanatı hangi ülkede başlamıştır?

yon sistemlerinin sahip olduğu modüller
arasında gösterilemez?

A) Hindistan
B) Çin
C) Japonya
D) Amerika Birleşik Devletleri

nun toplumsal sonuçlarından biri değildir?

A) Kâğıt üretiminin azalması
B) Daha çok sayıda insanın kitaplardan yararlanması
C) İnsanların ortak, katı ve tek bir düşünce etrafında toplanmasının sona ermesi
D) Kitap üretiminin artması
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51. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın bulunuşu-

A) Sağlama
B) Dijitalleştirme
C) Süreli yayınlar
D) Raporlama ve istatistik

54. Aşağıdakilerden hangisi otomasyon sistemle-

rinde kullanılan bir üstveri (metadata) standardı değildir?
A) Categories for the Description of Works of Art
(CDWA)
B) MARC (Machine-Readable Cataloging)
C) DSpace
D) Encoded Archival Description (EAD)

55. Aşağıdakilerden hangisi günümüz kütüpha-

nelerinde kütüphane otomasyonuna ihtiyaç
duyulmasının temel nedenlerinden değildir?
A) Yeni teknik ve teknolojilerin mevcudiyeti
B) Yer yetersizliği
C) İşin mükerrerliğini önlemek
D) Uzaktan eğitim modellerinin gelişmesi

52. Aşağıdakilerden hangisi kütüphane otomasyon sistemi değildir?
A) Millenium
C) KOHA

B) Alfresco
D) Yordam
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56. Aşağıdakilerden hangisi kütüphane otomas-

59. “Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemindeki

yon sistemlerinde yönetim modülünden beklenen başlıca özellikler arasında sayılamaz?

(LCC) şemaların yapısı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şema içerisinde konular ana konu altında alt
konular şeklinde hiyerarşik bir yapıda sunulmaktadır.
B) Konular arasındaki hiyerarşinin derecesini
girintiler göstermektedir.
C) Şemalar sınıf numaralarına göre (notasyona
göre) sıralanmış konuları içerir.
D) Şema içerisinde parantez veya köşeli parantez
içerisinde verilen sınıf numaraları sisteme yeni
eklenen konuları gösterir.
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A) Yetkilendirme esnekliği
B) Fazla sayı kontrolünün yapılabilmesi
C) Dağıtım ve geri dönüş (feedback) olanağı
D) Sistem günlüğü oluşturma

57. Bir otomasyon sisteminin başka bir otomas-

yon sistemindeki katalog kaydını herhangi bir
değişikliğe uğramadan transfer edebilmesi
için aşağıdaki protokollerden hangisine sahip
olması gerekir?
A) Z39.50
C) Dublin Core

A

B) HTML
D) MODS

60. Aşağıdakilerden hangisi Kongre Kütüphanesi

Sınıflama Sisteminden (LCC) verilmiş bir sınıf
numarası olabilir?
A) QA8.7
C) 885A.S53 1997

B) 679.43
D) HA:QZ

58. “Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (LCC)”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

61. Aşağıdaki şemalardan hangisi Kongre Kütüp-

A) Alfabetik düzende hazırlanmış bir sınıflama
sistemidir.
B) Konuları on başlıkta sunan, sonrasında da bu
konuları onlu alt bölümlere ayıran bir sınıflama
sistemidir.
C) Ücretli ve ücretsiz olarak iki kullanım modeli ile
sunulan bir sınıflama sistemidir.
D) Konu dağılımını ayrıntıya inmeden, daha çok
geniş kapsamda sunan bir sınıflama sistemidir.
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hanesi Sınıflama Sisteminde (LCC) yer almaz?
A) K - Hukuk
C) W - Tıp

B) Q - Bilim
D) T - Teknoloji
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62. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (LCC)
ile yapılan bir sınıflama işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

64.

A) Sınıflamada konuya yönelik en özel (spesifik)
numara kullanılır.
B) Farklı türlerde (formlarda) oluşturulmuş eserler
için (Örneğin; el kitapları, sözlükler, ansiklopediler gibi) sınıflamada eserin türü ana konu
olarak belirlenmelidir.
C) Bir konunun bir başka konu üzerinde etkilerine
değinen çalışmalarda (Örneğin; Fransızların
İtalyan edebiyatına etkileri gibi) sınıflama işlemi
etkilenen konu alanı temelinde yapılır.
D) Bir eser için birden çok sınıf numarası uygun
görünüyorsa, yazarın amacı temel (esas)
alınarak seçim yapılabilir veya eserin en çok
kullanılacağı öngörülen numara verilebilir.

1.
H
422.8
B75
2002

2.
H
42.3
D89
1997

3.
H
45.B6
B18
2017

4.
HD
1395
F92
2007

5.
HD
1395
K25
2018

6.
HD
412
C65
2005

Yukarıda bir kütüphanede sınıflama işlemleri sonucunda altı kitaba ilişkin yer numarası üretilmiştir.
Bu kitapların kütüphane rafındaki doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
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A) 2-1-3-6-4-5
C) 2-3-1-6-4-5

B) 2-1-6-4-3-5
D) 2-3-1-6-5-4

65. Süreli yayın tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Basılı ya da basılı olmayan formda olması
B) Belirli konuda/konularda olması
C) Her sayısının numaralı veya tarihli olması
D) Ne zaman sona ereceğinin belli olması

63. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin

(LCC) kullanıldığı bir kütüphanede sınıflama
numaraları için hangi MARC (MAchine Readable Cataloging, Makinaca Okunabilir Kataloglama) alanı ve alt alanı kullanılır?
A) 090 alanı ve a alt alanı
B) 082 alanı ve a alt alanı
C) 052 alanı ve a alt alanı
D) 050 alanı ve a alt alanı

66. Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanan ilk
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim-i Vakayi
B) Ceride-i Askeriyye
C) Ceride-i Havadis
D) Ulum Gazetesi

14

KÜTÜPHANECİ

67. Dünyada bilimsel süreli yayıncılığın gelişmesin-

69. ISSN aşağıdakilerden hangisidir?

de aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ulusal Standart Süreli Yayın Numarası
B) Uluslararası Standart Müzik Eserleri Numarası
C) Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası
D) Uluslararası Standart Kitap Numarası

ların temel işlevlerinden (fonksiyonlarından)
biri değildir?

A) Danışma (referans) kaynaklarının gelişimine
katkıda bulunmaları
B) Evrensel ve bilimsel bilginin paylaşılmasında
bir iletim kaynağı olmaları
C) Güncel araştırma bulgularını ve yeni bilgileri
içermeleri
D) Bilimsel katkının, bir buluşun, bir çalışmanın
kimler tarafından ve ne zaman, nasıl sağlandığını belirlemeleri
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A) Baskı alanındaki ilerlemeler
B) Bilimsel iletişim gereksiniminin azalması
C) Kâğıdın ucuzlaması
D) Bilimsel toplulukların kurulması

68. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel süreli yayın-

A

70. İlk kez basılı olarak 1932 yılında çıkan ve

dünyada yayımlanan tüm süreli yayınların
bibliyografik bilgilerini veren web tabanlı
uluslararası başvuru kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Science Citation Index
B) Ulrich’s International Periodical Directory
C) Scopus
D) PubMed

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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.

14 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
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