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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 (Şube Müdürlüğü / Çiftlik 

Müdürlüğü) 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 (ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ) 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 Anayasasında yükseköğretim kurumlarına 

ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

mevcut değildir? 

a. Üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur 

b. Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 

vakıflar tarafından yükseköğretim kurumları 

kurulabilir. 

c. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir 

biçimde yayılmasını gözetir 

d. Dekanlar Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır. 

e. Öğretim üyeleri serbestçe her türlü bilimsel 

araştırma ve yayında bulunabilirler. 

 

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yükseköğretim 

kurumlarını düzenleyen Anayasa m. 130’a 

aykırıdır.  

a. Üniversite yönetim organı, Yükseköğretim 

Kurulunca görevden uzaklaştırılabilir. 

b. Üniversite denetim organı, Yükseköğretim 

Kurulunca görevden uzaklaştırılabilir.  

c. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler;  Sayıştay 

kontrolünden sonra doğrudan yürürlüğe girer 

d. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim 

kurumları, öğretim elemanlarının sağlanması 

yönünden Devlet yükseköğretim kurumlarının 

tabi olduğu kurallara tabidir. 

e. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına 

bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının 

hükümlerine tabidir. 

 

3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. 

maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim 

elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın 

yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer 

ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına, 

araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde 

bulunmalarına 15 güne kadar izin vermeye 

yetkilidir?  

a. Dekan  

b. Rektör  

c. Enstitü Müdürü 

d. Bölüm Başkanı  

e. Ana Bilim Dalı Başkanı 

 

4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 

sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 

itibarıyla kaç yaşını doldurmamış olmak gerekir? 

a. 27 

 

 

 

 

b. 30 

c. 35 

d. 40 

e. 45 

 

5. 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesine göre öğrenci 

katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf 

tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden 

alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı 

aşağıdakilerden hangisinin kararı ile belirlenir?  

a. Cumhurbaşkanı 

b. Milli Eğitim Bakanlığı 

c. Rektör  

d. Yükseköğretim Kurulu  

e. Maliye Bakanlığı  

 

6. Yüksekokul sekreterinin atanması aşağıdakilerden 

hangisi tarafından yapılır.  

a. Genel sekreter 

b. Yüksekokul müdürü 

c. Dekan 

d. Rektör 

e. Yükseköğretim Kurulu 

 

7. Profesörlüğe yükseltilerek atamada ilgilinin 

doçentlik unvanını aldıktan sonra en az kaç yıl 

süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile 

ilgili bilim alanında çalışmış olması gerekir? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

d. 8 

e. 10 

 

8. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna göre; İlan 

edilen doktor öğretim üyeliği kadrolarına kaç 

öğretim üyesi tespit edilerek bunlardan adayların 

her biri hakkında yazılı mütalaa istenir?  

a. Beş profesör veya doçent veya doktor öğretim 

üyesi 

b. Beş profesör veya doçent  

c. Üç profesör veya doçent  

d. Üç profesör veya doçent veya doktor öğretim 

üyesi   

e. Bir profesör veya doçent 

 

GÖREVDE YÜKSELME (ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /  ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ) 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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9. Yükseköğretim kurumlarında siyasi partilere 

üyelik ve görev almaları ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, 

siyasi partilere üye olabilirler 

b. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, 

siyasi parti merkez organlarında görev alabilirler 

c. Yükseköğretim kurumlarının siyasi parti merkez 

organlarında görev alan öğretim elemanları 

enstitü müdürü olamazlar 

d. Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, siyasi 

partilere üye olabilirler. 

e. Siyasi parti üyesi öğretim elemanları 

yükseköğretim kurumunda, parti propagandası 

yapabilirler 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin müracaatı halinde 

kadro koşulu aranmaksızın ayrıldıkları 

yükseköğretim kurumuna dönüş hakkı 

bulunmamaktadır? 

a. Cumhurbaşkanı yardımcısı  

b. Bakan 

c. Bakan yardımcısı 

d. Milletvekili 

e. Yükseköğretim kurumundan mahkeme kararı ile 

çıkarılanlar hariç kendi isteğiyle ayrılan öğretim 

üyeleri  

 

11. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre profesör kadrosunda 4 yılını tamamlamış 

öğretim üyelerine verilen ek gösterge kaçtır? 

a. 7000 

b. 6400 

c. 4800 

d. 3600 

e. 2700 

 

12. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

göre öğretim üyeleri ve elemanlarına en mecburi 

ders yükleri dışında en çok kaç saate kadar ek 

ders ücreti ödenir? 

a. 10 saat 

b. 12 saat 

c. 20 saat 

d. 25 saat 

e. 30 saat 

 

13. 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 

b. 250 

c. 300 

d. 500 

e. 1000 

 

14. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Ek 

4. Maddeye göre aylık ödendiği sürece ve 

kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları 

tarafından ………ayının on beşinden itibaren on 

iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır. Boşluk 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a. Ocak 

b. Şubat 

c. Mart 

d. Nisan 

e. Mayıs 

 

15. 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. 

Maddesine göre, diğer Öğretim Elemanlarında 

birinci dereceden aylık alanlara 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet 

Memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının ne 

kadarı ödenir? 

a. % 98 

b. % 100 

c. % 117 

d. % 130 

e. % 104 

 

16. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi 

bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve 

olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede 

ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına 

bağlıdır. 

b. Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete 

girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek 

lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık 

öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi 

uygulanır. 

c. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanan 

adayların ek göstergesi 3600’dür. 

d. Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi 

izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin 

birinci kademesinden aylık alırlar. 

e. Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlamış öğretim 

üyelerine verilen gösterge üstü 4800’dür. 
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17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir 

göreve açıktan aday veya asıl memur olarak 

atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar? 

a. Takip eden ayın on beşinde 

b. Takip eden ayın birinde 

c. Görevde bir ayını doldurdukları tarihte 

d. Göreve başladıkları günden itibaren 

e. Takip eden ayın sonunda 

 

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

aşağıda verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve 

kesintiye tabi tutulmaz? 

a. Ölüm yardımı 

b. Aylık 

c. Fazla çalışma ücreti 

d. Vekalet ücreti 

e. Görevlendirme ücreti 

 

19. Memurlara verilecek raporda gösterilecek lüzum 

üzerine, (uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 

hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak 

en çok kaç aya kadar izin verilebilir? 

a. 10  

b. 12  

c. 18  

d. 24  

e. 36 

 

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

avukatlık stajını açıkta iken yapanlara kaç kademe 

ilerlemesi uygulanır? 

a. Bir 

b. İki 

c. Üç 

d. Dört 

e. Beş 

 

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

“Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız 

davranmak.” fiilini ihlal eden bir memura 

aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir? 

a. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 

b. Aylıktan veya Ücretten Kesme 

c. Kınama 

d. Uyarma 

e. Memura sadece yazılı uyarı verilir.  

 

 

 

 

22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline 

ilişkin 125. maddesinde sayılan durumlar ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 

veya halin cezaların özlük dosyasından 

silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir 

derece ağır ceza uygulanır.  

b. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin 

bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı 

bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı 

ile verilir. 

c. Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde 

disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde 

disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

d. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan 

kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 

günden itibaren 15 gün içinde vermek 

zorundadırlar. 

e. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu 

olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar 

için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı 

uygulanması kanunen zorunludur. 

 

23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline 

ilişkin 125. maddesinde sayılan durumlar ile ilgili 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile 

tecziye edilenler 5 yıl boyunca daire başkanı 

kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve 

daha üstü kadrolara atanamazlar. 

b. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması 

veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının 

uygulanmasına engeldir.  

c. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin 

kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği 

süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını 

yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş 

sayılır. 

d. Memur uyarma ve kınama cezalarının 

uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili 

amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük 

dosyasından silinmesini isteyebilir. 

e. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve 

kınama cezalarına karşı yüksek disiplin kuruluna 

itiraz edilebilir. 

 

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

görevden uzaklaştırılan memurun göreve tekrar 

başlatılmasının zorunlu olduğu haller için 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Görevine iade edilen memurun 2/3 oranında 

aylıklarından kesilen miktarı göreve başlamasına 

müteakip kendisine ödenir. 

b. Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir 

disiplin cezası verilenler bu kararın 

kesinleşmesine müteakip görevine iade edilirler. 
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c. Yargılamanın men'ine veya beraatine karar 

verilenler bu kararın kesinleşmesine müteakip 

görevine iade edilirler. 

d. Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel 

af ile kaldırılanlar bu kararın kesinleşmesine 

müteakip görevine iade edilirler. 

e. Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya 

olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile 

hükümlü olup cezası ertelenenler bu kararın 

kesinleşmesine müteakip görevine iade edilirler. 

 

25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 

aşağıdaki fiillerden hangisi Devlet 

memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren 

disiplin cezasına neden olur? 

a. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve 

gelmemek 

b. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki 

içmek 

c. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun 

çıkar sağlamak 

d. Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük 

düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler 

yapmak 

e. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleme 

 

26. 657 Devlet Memurları Kanununa göre 

memurların izin hakları ile ilgili olarak hangi 

seçenek yanlıştır? 

a. Yıllık izine hak kazanabilmek için asgari 1 yıllık 

hizmet süresi olmalıdır, 

b. Doğum yapan memura analık iznini takiben 24 

aya kadar aylıksız izin verilebilir, 

c. Erkek memura kendisinin veya çocuğunun 

evlenmesi halinde isteği üzerine 7 günlük aylıklı 

izin verilir, 

d. Erkek memura, eşinin doğum yapması halinde 

isteği üzerine 10 gün aylıksız babalık izni verilir, 

e. Görevi sırasında bir kazaya uğrayan memura 12 

aya kadar aylıklı izin verilir. 

 

I-Sendika kurabilir ve bunlara üye olabilirler, 

II-Komandit şirketlerde komandite ortak olabilirler, 

III-Yapı ve tüketim kooperatiflerine üye olabilirler. 

IV-Grev yapabilirler. 

27. 657 Devlet Memurları Kanununa göre 

yukarıdakilerden hangileri memurlara tanınan 

haklar arasında gösterilemez? 

a. II-IV   

b. I-II,   

c. Yalnız III, 

d. I-III,   

e. Yalnız IV. 

28. Aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi 

kadrolar arasında yer almaz? 

a. Mühendis 

b. Diyetisyen 

c. Şube müdürü 

d. Avukat 

e. Öğretmen 

 

29. Profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi 

unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde 

yükseköğretim kurumlarında fiilen kaç yıl görev 

yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları 

dışındaki çalışmalarında bu unvanı 

kullanamazlar? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 5 

e. 10 

 

30. Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru ve 

atanma ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

a. Aday,  yayınlarını dört nüsha olarak ilgili 

dekanlık veya müdürlüğe teslim eder. 

b. Doktor öğretim üyesi kadrolarına atama rektör 

tarafından yapılır. 

c. Doktor öğretim üyesi kadrolarına atama en az bir 

en çok dört yıl süre ile yapılır. 

d. Görev süresi sona erenler rektör tarafından 

yeniden atanabilir. 

e. Kadro ilanında adaylara on günden az olmamak 

üzere başvuru süresi tanınır 

 

31. Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli 

bir süreye tabi olmaksızın uzun süre 

kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, 

çeşitleri ilekod numaraları Taşınır Kod Listesinin 

ilgili bölümü hesap detayında yer alan taşınırlara 

ne ad verilir? 

a. Demirbaş 

b. Zimmet 

c. Sarf  

d. Hurda  

e. Gayrimenkul 

 

32. 5018 sayılı Kanuna göre kamu idareleri, stratejik 

planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan 

esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider 

tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri 

tarafından imzalanmış olarak en geç hangi ayın 

sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderirler? 
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a. Haziran 

b. Eylül 

c. Ekim 

d. Kasım 

e. Aralık 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun kapsamı dışındadır? 

a. Telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren 

şirketler 

b. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

c. İl özel idareleri 

d. Belediyeler 

e. Belediyelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi harcırah masraflarından 

birini teşkil etmez? 

a. Yol masrafı 

b. Yevmiye 

c. Aile masrafı 

d. Ağırlama masrafı 

e. Yer değiştirme masrafı 

 

35. 2. Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren 

kurum ve kuruluşların kadroları aşağıdakilerden 

hangisi ile ihdas edilir? 

a. Kanun 

b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

c. Cumhurbaşkanı Kararları 

d. Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan 

Yönetmelik 

e. Tüzük 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim idari 

teşkilatı birimlerinden biri değildir? 

a. Hukuk müşavirliği 

b. İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı 

c. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

d. Lojistik Başkanlığı 

e. Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı 

 

37. 124 sayılı KHK uyarıca yükseköğretim 

kurumunda en fazla kaç tane genel sekreter 

yardımcısı atanabilir 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

38. İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken 

hazırladıkları ve faaliyetlerinin delili olabilecek e-

Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun belgelerin 

içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini 

koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya 

işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri 

içerisindeki yönetimini elektronik ortamda 

sağlayan sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) 

b. Elektronik ortam 

c. Fiziksel ortam 

d. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

e. e-Yazışma Teknik Rehberi 

 

39. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda 

METİN ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. İlgi ile Metin başlangıcı arasında bir satır, ilgi 

yoksa belgenin muhatabı ile metin başlangıcı 

arasında iki satır boşluk bırakılır. 

b. Paragrafa 1,25 cm içerinden başlanır ve metin iki 

yana hizalanır. 

c. Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, 

konu, muhatap ve ilgi bilgilerine son sayfada 

verilir. 

d. Metin içinde geçen sayılar, rakamla veya harfle 

yazılabilir. 

e. Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan 

sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve 

araya nokta işareti konulur. 

 

40. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının 

belirtildiği bölümdür. 

b. Başlık yazılırken ilk satıra idarenin adı büyük 

harflerle yazılır. 

c. Tarih; sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı 

alanının en sağında gün, ay, yıl olarak rakamla 

yazılır. 

d. Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi veya 

kişiyi belirtir. 

e. Birden fazla muhataba iletilecek dağıtımlı 

belgelerin muhatap bölümüne “DAĞITIM 

YERLERİNE” ibaresi yazılır. 

 

41. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

kapsamında aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

a. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 

Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve 

usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına 

sahiptir. 
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b. Bilgi edinme başvurusu yalnızca elektronik 

ortamdan yapılabilir. 

c. Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı 

önceden belirtilmiş olup, önceden açıklanması 

halinde kamu yararını zedeleyecek veya kişisel 

menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi 

veya belgeler, belirtilen tarihten önce 

açıklanamaz, erişimi sağlanamaz. 

d. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın 

gerekçesinin belirtilmesine gerek yoktur. 

e. Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler 

tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki 

başvurular yine de cevaplandırılmak zorundadır. 

 

42. “Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen 

bilgi veya belgeye erişimi ………..iş günü içinde 

sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, 

başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir 

birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir 

başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 

gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla 

kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında 

bilgi veya belgeye erişim ……iş günü içinde 

sağlanır.” 

Yukarıda yer verilen boşluklara sırasıyla 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi 

uygundur? 

a. onbeş / otuz 

b. otuz / altmış 

c. yedi / on beş 

d. on / yirmi 

e. onbeş / yirmi 

 

43. Devlet Memurlarının amirleri veya kurumları 

tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve 

işlemlerden dolayı şikâyet hakkına ilişkin 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Şikâyet sözlü olabilir 

b. Şikâyet yazılı olabilir 

c. Şikâyet doğrudan en üst amire yapılır 

d. Şikâyet, şikâyet edilen amir atlanarak yapılır 

e. Sözlü şikâyet tutanağa geçirilir. 

 

44. Şikâyette bulunan ve şikayet edilen memurlar 

yetkili amirlerce verilen kararlara karşı üst mercie 

kaç gün içinde itiraz edebilirler? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

d. 10 

e. 15 

45. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine 

İlişkin Esaslar kapsamında, aşağıdaki kadro 

unvanı – görev grubu eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

a. Yurt müdürü - Yönetim Hizmetleri Grubu 

b. Anbar memuru – İdari Hizmetleri Grubu 

c. Çözümleyici - Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu 

d. Şoför – İdari Hizmetleri Grubu 

e. Mutemet - Yardımcı Hizmetleri Grubu 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi rektörün görevlerinden 

değildir? 

a. Üniversite kurullarına başkanlık etmek 

b. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki 

personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini sürdürmek 

c. Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek 

karara bağlamak 

d. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan 

kuruluş ve birimlerde görevli öğretim 

elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini 

değiştirmek 

e. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve 

takvimini inceleyerek karara bağlamak 

 

47. Görev sürelerine ilişkin aşağıdaki 

eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 

a. Rektör – 4 yıl 

b. Senato – 2 yıl 

c. Üniversite Yönetim Kurulu – 1 yıl 

d. Dekan – 4 yıl 

e. Fakülte Kurulu – 2 yıl 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilecek 

disiplin cezaları arasında yer almaz? 

a. Uyarma 

b. Kınama  

c. Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma 

d. Bir yarıyıl için uzaklaştırma 

e. Kademe ilerlemesini durdurma 

 

49. Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan 

öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki 

diploma programından eş zamanlı olarak ders 

alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan 

program aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Çift ana dal programı 

b. Değişim programı 

c. İntibak programı 

d. Diploma programı 

e. Eş değer diploma programı 
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50. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 

Sınavında (ALES) 100 üzerinden kaç puan alanlar 

başarılı sayılmaktadır? 

a. 50 

b. 55 

c. 60 

d. 65 

e. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME (ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ) 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 (Şube 

Müdürlüğü / Çiftlik Müdürlüğü) testini cevap 

kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa 

sınavınızın değerlendirilmesine olanak 

bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Görevde Yükselme (Şube 

Müdürlüğü / Çiftlik Müdürlüğü) 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. 


