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GENEL AÇIKLAMALAR 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tek oturum şeklindedir. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır. Bu oturum için 

toplam sınav süresi 75 dakikadır. Tek oturum olarak düzenlenen bu sınav Görevde Yükselme (Şef) testinden oluşmaktadır. İlk 

30 dakika içerisinde adayın cevapları bitmiş olması halinde dahi sınav salonundan dışarı çıkamaz. Her ne sebeple olursa olsun 

sınav salonunu terk eder ise tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

2. Sınava giren her adayın yanında; sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resimli ve resmi bir belgenin 

bulunması gerekmektedir. 

3. Sınav esnasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar 

özelliği bulunan elektronik cihazların yanınızda bulunmaması gerekmektedir. Bu araçların yanınızda bulunması veya kopya 

çekmeye teşebbüs edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacak ve aday hakkında gerekli olan cezai işlemler yapılacaktır.  

4. Sorular ve sorulara verilen cevapları yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz ve sınav salonu dışına çıkarmayınız. 

5. Sınavın değerlendirilmesi esnasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya 

tespiti halinde ilgili testler geçersiz sayılacak ve adaylar hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. 

6. Soru kitapçığındaki bilgileri kontrol ediniz. Sayfa sayısı hatalarını sınav sorumlusuna bildiriniz ve soru kitapçığının 

değiştirilmesini isteyiniz. Soru kitapçığında okunmayan silik basılmış sorular bulunduğu takdirde sınav sorumlusuna bildirerek 

soru kitapçığının değiştirilmesini isteyiniz. Herhangi bir hata yoksa soru kitapçığına imza atmayı unutmayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde bulunan boş alanları karalama için kullanabilirsiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt 

verilmeyecektir. 

8. Cevap kâğıdına öncelikle gerekli bilgileri doldurunuz ve imza alanını imzalayınız. 

9. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak yapınız. 

10. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav sorumlusuna teslim ediniz.  

 

 

 

 

 

ADI SOYADI  :……………………………………….. 

T.C. KİMLİK NO :.……………………………................. 

BİNA NO/SALON NO :………../.…….. 

SIRA NO  :……………….. 

İmza 

Bu kitapçıkta GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF) sınavına ait sorular bulunmaktadır. 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir 

kısmının KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 

çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş 

sayılır. 
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1. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi 

yükseköğretim kurumlarının oluşumuna ilişkin 

doğru bir bilgi değildir? 

a. Üniversitelerin güvenlik hizmetleri Devletçe 

sağlanır 

b. Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 

vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve 

denetimine tabi yükseköğretim kurumları 

kurulabilir. 

c. Üniversiteler ülke sathına dengeli bir biçimde 

yayılmalıdır 

d. Bilimsel araştırma özgürlüğü, Devletin varlığı ve 

bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve 

bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma 

serbestliği vermez. 

e. Rektörler Milli Eğitim Bakanınca seçilir ve atanır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre, 

Yükseköğretim Kurulunun, kuruluş amaçlarından 

birisi değildir? 

a. Yükseköğretim kurumlarının öğretimini 

planlamak 

b. Yükseköğretim kurumlarının öğretimini 

denetlemek 

c. Yükseköğretim kurumlarının öğretimini askıya 

almak 

d. Yükseköğretim kurumlarının öğretimini 

yönetmek, 

e. Yükseköğretim kurumlarının öğretimini 

düzenlemek 

 

3. 2547 sayılı kanunun 54. maddesine göre; 

öğrenciler hakkında disiplin soruşturmasına, olay 

öğrenildikten sonra ne kadar süre içinde 

başlanılması ve soruşturmanın en geç kaç gün 

içinde sonuçlandırılması gerekmektedir?  

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

sonuçlandırılır.  

b. 10 gün içinde başlanır ve en geç 45 gün içinde 

sonuçlandırılır 

c. Derhal başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır.  

d. Derhal başlanır ve en geç 1 ay içinde 

sonuçlandırılır.  

e. 1 ay içinde başlanır ve en geç 15 gün içinde 

sonuçlandırılır 

 

 

 

 

 

 

4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre, bir 

öğrenci, 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı 

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem 

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 

öğrenim süresi 2 yıl olan önlisans programını 

azami kaç yıl içinde tamamlamak zorundadır? 

a. 3 Yıl  

b. 4 Yıl  

c. 5 Yıl  

d. 6 Yıl 

e. 8 Yıl 

 

5. Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin 

desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama 

ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve 

destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama 

ve araştırmaların sürdürüldüğü birim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Uygulama ve Araştırma Merkezi 

b. Yüksekokul  

c. Fakülte  

d. Teknokent 

e. Konservatuvar 

 

6. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre; 

Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla 

benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim 

- öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan 

yükseköğretim kurumu hangisidir? 

a. Meslek Yüksekokulu  

b. Fakülte  

c. Anabilim Dalı  

d. Bölüm 

e. Enstitü 

 

7. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna göre; 

Yüksekokul Müdürü kaç yıl için seçilir  

a. 2  

b. 3  

c. 4  

d. 5 

e. 6 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF) SINAVI TESTİ 

   Bu test toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Bu test için ayrılan cevaplama süresi 75 dakikadır. Soruları çözerken 

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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8. 2547 sayılı YÖK Kanununa göre; aşağıdakilerden 

hangisi Senato üyesi değildir?  

a. Rektör  

b. Rektör yardımcısı 

c. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri  

d. Dekanlar  

e. Enstitü Müdürleri 

 

9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. 

maddesi uyarınca aşağıdakilerden hangisinin ders 

verme yükümlülüğü vardır?  

a. Rektör  

b. Dekan  

c. Enstitü Müdürü  

d. Yüksekokul müdürü  

e. Bölüm başkanı 

 

10. 2547 sayılı kanunun 58. maddesine göre; 

yükseköğretim kurumlarında döner sermaye 

işletmesi nasıl kurulabilir? 

a. Üniversite yönetim kurulunun önerisi ve 

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile 

b. Üniversite yönetim kurulunun önerisi ve dekanın 

onayı ile 

c. Bölüm başkanlığının önerisi üniversite yönetim 

kurulunun onayı ile 

d. Üniversite senatosunun önerisi ve Yükseköğretim 

Kurulunun onayı ile 

e. Üniversite senatosunun önerisi ve rektörün onayı 

ile 

 

 

11. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre; 

aşağıdakilerden hangisi gelir getirici katkılarına 

bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun 

uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından 

yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme 

alır?  

a. Bölüm başkanı 

b. Şef 

c. Anabilim dalı başkanı 

d. Genel Sekreter  

e. MYO sekreteri 

 

12. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna göre; 

dekanlık görevine vekalet ne kadar sürerse yeni 

bir dekan atanır?  

a. 1 aydan fazla  

b. 3 aydan fazla 

c. 4 aydan fazla 

d. 5 yıldan fazla 

e. 6 aydan fazla 

13. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 

göre aşağıda belirtilen unvanlardan hangisi 

öğretim üyesi sınıfı kapsamında yer almaz? 

a. Doktor Öğretim Üyesi  

b. Profesör 

c. Doçent  

d. Öğretim Görevlisi 

e. Hepsi 

 

14. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre doçent kadrosuna ataması yapılanlara kaç 

derece yükseltilmesi uygulanır? 

a. 4 

b. 2  

c. 3  

d. 1 

e. Hiçbiri 

 

15. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre doktor öğretim üyelerinin ek ders ücreti 

göstergesi kaçtır? 

a. 160  

b. 200  

c. 250  

d. 300 

e. 350 

 

16. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi terfi 

onayları aşağıdaki makamlardan hangisi 

tarafından onaylanır? 

a. Personel Şube Müdürü 

b. Genel sekreter  

c. Personel Daire Başkanı  

d. Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

e. Rektör 

 

17. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre profesör kadrosuna atananların ek 

göstergeleri kaçtır? 

a. 5300 

b. 4800 

c. 3600  

d. 2700 

e. 2300 

 

18. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre ders veren öğretim elemanına her ders için 

ayrı ayrı olmak üzere en fazla kaç öğrenciye 

kadar yarıyıl ve yılsonu dönemlerinde sınav ücreti 

ödenir? 

a. 100 
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b. 250 

c. 300 

d. 500 

e. 1000 

 

19. 5018 sayılı Kanuna göre “her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun 

zamanında bilgilendirilmesi” ilkesi 

aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 

a. Mali saydamlık 

b. Hesap verme sorumluluğu 

c. Özel gelir 

d. Harcama birimi 

e. Kamu geliri 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalıştırılan 

memurların sınıflarından değildir? 

a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 

b. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri 

Sınıfı 

c. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

d. Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 

e. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 

 

21. 657 sy Devlet Memurları Kanununa göre devlet 

memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel 

şartlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Türk vatandaşı olmak. 

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 

sağlığının bulunmaması. 

d. Askerlik durumu itibariyle; terhis, tecilli veya 

muaf olmak. 

e. Öğrenim durumu itibariyle en az lise mezunu 

olmak. 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna Devlet 

Memurları Kanununa göre memurlara verilecek 

disiplin cezalarından biri değildir? 

a. Uyarma 

b. Kınama 

c. Aylıktan veya Ücretten Kesme 

d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 

e. Devlet Memurluğundan Çıkarma 

 

 

 

 

23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel 

ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

a. Sınıflandırma-Liyakat-Adalet 

b. Sınıflandırma-Kariyer-Adalet 

c. Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat 

d. Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik 

e. Sınıflandırma-Eşitlik-Adalet 

 

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

Devlet memurları “Asli Devlet memurluğuna” 

atandıktan sonra en geç kaç gün içinde 

yeminlerini yaparlar? 

a. On beş gün 

b. Yirmi gün 

c. Bir ay 

d. Kırk beş gün 

e. İki ay 

 

25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına 

tanınan haklardan biri değildir?  

a. Uygulamayı isteme hakkı 

b. Güvenlik 

c. Emeklilik 

d. Sendika kurma 

e. Toplu şikayet ve toplu müracaat 

 

26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 

aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının 

kapsamını belirlemeye yetkilidir? 

a. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

b. Sayıştay 

c. Cumhurbaşkanlığı 

d. İçişleri Bakanlığı 

e. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre iki 

yıl süreli yükseköğrenimi bitiren bir memurun işe 

girişteki derecesi ile en son gelebileceği derecesi 

sırası ile aşağıdakilerden hangisidir? 

a. İlk işe girişteki derecesi: 9, En son gelebileceği 

derecesi: 1 

b. İlk işe girişteki derecesi: 9, En son gelebileceği 

derecesi: 2 

c. İlk işe girişteki derecesi: 10, En son gelebileceği 

derecesi: 1 

d. İlk işe girişteki derecesi: 10, En son gelebileceği 

derecesi: 2 

e. İlk işe girişteki derecesi: 10, En son gelebileceği 

derecesi: 3 
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28. Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur 

çalıştırma yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

a. %5 

b. %3 

c. %1 

d. %4 

e. %2 

 

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir 

göreve atanan Devlet memurlardan, yasal süre 

içerisinde görevlerine başlamayanlar kaç yıl 

süreyle memurluğa tekrar alınmazlar? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son 

kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan 

memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde 

dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi 

uygulanır? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

e. 8 

 

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

askerlik görevini yerine getiren Devlet memurları 

terhis tarihinden itibaren kaç güniçinde 

kurumlarına başvurmak zorundadır? 

a. 15 

b. 20 

c. 25 

d. 30 

e. 45 

 

32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

memurlara verilen babalık izin süresi 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

a. 5 gün 

b. 7 gün 

c. 10 gün 

d. 15 gün 

e. 20 gün 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre Devlet memurlarına 

verilen izinlerden biri değildir? 

a. Yıllık izin 

b. Mazeret izni 

c. Hastalık ve refakat izni 

d. Mükafat izni 

e. Aylıksız izin 

 

34. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beş 

hizmet yılını tamamlamış memura, isteği halinde 

ne kadar süre ile aylıksız izin verilebilir? 

a. Altı ay 

b. Bir yıl 

c. İki yıl 

d. Üç yıl 

e. Dört yıl 

 

35. Aşağıda belirtilen idarelerden hangisinin mal 

veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir?  

a. Kamu iktisadi teşebbüsleri 

b. Vakıf yüksek öğretim kurumları  

c. Sosyal güvenlik kuruluşları  

d. İl Özel İdaresi 

e. Belediyeler 

 

36. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, sürekli 

görevle bir yere gönderilenler gidecekleri 

mahalde harcırah beyannamelerini ne kadar süre 

içerisinde vermek zorundadır?  

a. Bir hafta  

b. İki hafta 

c. Bir ay  

d. İki  ay  

e. Üç ay 

 

37. İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep 

yazıları günlü yazılır. İdareler, ilgilimevzuattaki 

özel hükümler saklı kalmak kaydıyla süre 

belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine 

ulaşmasından itibaren en geç ………. iş günü; 

süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise 

talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 

………….iş günü içinde yerine getirir.  

Yukarıda yer verilen boşluklara sırasıyla 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi 

uygundur? 

a. 5/15 

b. 5/30 

c. 10/30 

d. 10/15 
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e. 15/15 

38. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

a. Belgelerde sayı bulunması zorunludur. 

b. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler, 

çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile tekrar 

imzalanarak fiziksel ortamda saklanır. 

c. Resmî yazışmalar, hiçbir durumda el yazısıyla 

imzalanan belgelerle yapılamaz. 

d. Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile 

imzalanan belgeler çift nüsha olarak hazırlanır. 

e. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler 

sadece çıktı alınarak iletilir. 

 

39. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye derhâl ve 

süratle; “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgeye 

belirtilen süre içinde cevap verilir. 

b. Elektronik ortamda veya zorunlu hâllerde ya da 

olağanüstü durumlarda hazırlanan süreli 

belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” 

ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı 

renkli olarak belirtilir 

c. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi, belgenin ilgilisine 

teslim edilmesini ve sonrasında yürütülecek 

süreci ifade eder. 

d. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan belgenin zarfı 

açılmadan zarf üzerinde yer alan bilgiler, yetkili 

birimce EBYS’ye veya kurumsal belge kayıt 

sistemine kaydedilir ve ilgilisine teslim edilir. “ 

e. “KİŞİYE ÖZEL” ibaresi taşıyan belge üzerinde 

yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve 

idarenin talebi ile EBYS’ye kaydedilir. 

 

40. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

kapsamında aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi 

veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya 

kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan 

bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında 

bulunan ilgili birimlere yapılır. 

b. Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen 

başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamında yapılmış sayılır. 

c. Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, 

daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı 

olması mecburidir.  

d. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurum ve 

kuruluşlara gönderilebilir. 

e. Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu kapsamında başvuruda 

bulunabilirler. 

41. Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, 

yargı yoluna başvurmadan önce kararın 

tebliğinden itibaren …………gün içinde Bilgi 

Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. 

İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki 

kararını …………iş günü içinde verir.  

Yukarıda yer verilen boşluklara sırasıyla 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi 

uygundur? 

a. 5 / 30 

b. 5 /15 

c. 15 / 15 

d. 15 / 30 

e. 10 / 30 

 

42. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine 

İlişkin Esaslar kapsamında, sözlü sınava ilişkin 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

Sözlü sınavda adayın; 

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve 

muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve 

davranışlarının göreve uygunluğu,  

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e. Hizmet süresi, 

esas alınarak değerlendirilir. 

 

43. Görevde yükselme suretiyle atanmaya hak 

kazanan personel, başarı sıralaması listesinin 

kesinleşmesini müteakip …………. ay içinde en 

yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı 

sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. 

Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

  

44. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav 

kurulu ve görevleri ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Beş kişiden oluşur. 
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b. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu 

görevlileri arasından kurula üye veya üyeler 

görevlendirilebilir 

c. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. 

d. Kararlar oy birliği ile alınır. 

e. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak 

personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve 

ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük 

seviyede 

 

45. Rektörün görev süresi kaç yıldır? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

 

46. Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan 

dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden 

veya dışından üç profesör arasından 

……….……………tarafından……….Yıl süre 

ile seçilir ve normal usul ile atanır. Yukarıda 

yer verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinin gelmesi gerekir? 

a. YÖK/3 

b. YÖK/4 

c. Cumhurbaşkanı / 3 

d. Cumhurbaşkanı / 4 

e. YÖK / 2 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilecek 

kınama cezasını gerektiren bir disiplin suçu 

değildir? 

a. Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen 

bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, 

b. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye 

çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi 

çalışmaların düzenini bozmak, 

c. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

d. Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, 

program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 

değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 

e. Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan 

hususları haklı bir sebep olmadan zamanında 

cevaplandırmamak, 

 

48. Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim 

kurumu arasında düzenlenen protokol 

çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan 

öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda 

eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan 

derslerin diğer yükseköğretim kurumunda 

eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören 

program aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Çift anadal programı 

b. Değişim programı 

c. İntibak programı 

d. Diploma programı 

e. Eş değer diploma programı 

 

49. Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; 

fakültelerde ………………….; konservatuar, 

enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 

……………… önereceği, biri ilgili anabilim dalı 

başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm 

başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise 

yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz 

öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca 

seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. 

Yukarıda yer verilen boşluklara sırasıyla 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi 

gerekir? 

a. Rektör/Dekan 

b. Rektör/Müdür 

c. Dekan/Müdür 

d. Müdür/Dekan 

e. Müdür/Rektör 

 

50. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya 

tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle 

alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı 

kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik 

olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar 

görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile 

üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve 

artık parçaları ifade eden kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Hurda 

b. Arızalı 

c. Bozuk 

d. Üretim hatalı 

e. Demode 

 

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME (ŞEF) SINAVI TESTİ 

BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı 

kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava 

girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile 

de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

2. Cep telefonunu kesinlikle kapalı bulundurunuz. 

çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep 

bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan 

saat vb. her türlü¸ bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla 

ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, 

kitap, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap 

makinesi vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu 

araçlarla sınava girmiş adayların kimlik bilgileri 

mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 

dakikadır (1 saat 25 dakika). Sınav başladıktan sonra 

ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde 

adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. 

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 

gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, 

dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru 

sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların 

birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 

yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya 

veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

Sınav Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 

dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 

incelemelerden elde edilen bulgular herhangi bir 

şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine 

katılan aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya 

tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları 

tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 

önemlidir. 

Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, KAFKAS 

ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm 

adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü¸ uyarılarına uymak 

zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 

uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız 

gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü¸ 

yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem 

kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolmakalem 

kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Biraz sonra sizlere soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. 

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da 

basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için 

derhal Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı 

bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön 

kapağında basılı soru kitapçığı türü¸ ile aynı olup 

olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda 

Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. 

Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha 

sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama 

yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı verilmesi 

için Salon Başkanına başvurunuz. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru 

kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,  

ve T.C. Kimlik numaranızı yazınız. Sınav sonunda 

soru kitapçıkları toplanacak ve KAUZEM sınav 

merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının 

tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

11. Cevaplayacağınız Görevde Yükselme (Şef) 

testini cevap kâğıdında ayrılan yere 

işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaretleme 

yapılmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine 

olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Görevde Yükselme (Şef) testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

14. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, 

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı 

ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


