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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 (Memur / Şoför) 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 (MEMUR /ŞOFÖR) 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. Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla 

benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, 

eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 

uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Üniversite  

b. Fakülte 

c. Yüksekokul 

d. Meslek Yüksek Okulu  

e. Enstitü 

 

2. Yükseköğretim Kurulu başkanı kim 

tarafından seçilir? 

a. Cumhurbaşkanı 

b. Başbakan 

c. Milli Eğiti Bakanı  

d. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

e. İçişleri Bakanı 

 

3. Rektör, en çok kaç kişiyi rektör yardımcısı 

olarak seçer? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi üniversite senatosu 

üyesi değildir 

a. Rektör 

b. Rektör Yardımcıları 

c. Dekan  

d. Bölüm Başkanı 

e. MYO Müdürü  

 

5. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim 

programını ve takvimini inceleyerek karara 

bağlamak aşağıdakilerden hangisinin 

görevidir?  

a. İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

b. Üniversite Senatosu 

c. İl Valisi  

d. Dekan  

e. Enstitü Müdürü 

 

6. Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan 

dekanın seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Rektörün tarafından üç profesör önerilir 

b. Üniversite içinden seçilebilir  

c. Üniversitenin dışından seçilebilir 

d. Yükseköğretim Kurulunca seçilir 

e. Cumhurbaşkanınca seçilir 

 

7. Yükseköğretim kurumlarındaki bölüm ile 

ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya 

benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden 

fazla bölüm kurulabilir 

b. Bölüm, bölüm başkanınca yönetilir 

c. Bölüm başkanı 3 yıl için seçilir 

d. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bölüm 

başkanı, müdürün önerisi üzerine rektörce 

seçilir 

e. Doktor öğretim üyeleri de bölüm başkanı 

seçilebilirler 

 

8. Profesörlüğe atanabilmek için doçentlik 

unvanını aldıktan sonra en az kaç yıl süreyle, 

açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili 

bilim alanında çalışmış olmak gerekir?  

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D) 6 

E) 10 

 

GÖREVDE YÜKSELME (MEMUR / ŞOFÖR) 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. Rektörün görev süresi aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a. 2 Yıl 

b. 3 Yıl 

c. 4 Yıl 

d. 5 Yıl 

e. 6 Yıl 

 

10. 2547 sayılı kanunu 53. maddesine göre; 

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul sekreterleri 

hakkında son soruşturmanın açılıp 

açılmamasına kim karar verir? 

a. Rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik 

kurul 

b. Üniversite yönetim kurulu üyelerinden 

seçilecek üç kişilik kurul 

c. Bölüm başkanı 

d. Rektör tarafından belirlenecek üç kişilik kurul 

e. Üniversite senatosunca seçilecek üç kişilik 

kurul 

 

11. Anayasamızın 125. maddesinin son fıkrasına 

göre, “İdarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yolu açıktır.” Bu hüküm 

aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir 

gereğidir?  

a. Sosyal devlet ilkesi  

b. Hukuk devleti ilkesi 

c. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi  

d. İdarenin bütünlüğü ilkesi  

e. Çağdaş devlet ilkesi 

 

12. 1982 Anayasasına göre, üniversitelerin 

hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim 

Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra 

aşağıdaki bakanlıklardan hangisine sunulur? 

a. Milli Eğitim Bakanlığı 

b. Sağlık Bakanlığı 

c. İçişleri Bakanlığı 

d. Dışişleri Bakanlığı 

e. Çevre Bakanlığı 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu kapsamında değildir 

a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

b. Vakıf Üniversiteleri 

c. İl özel idareleri 

d. Belediyeler 

e. Belediyelere bağlı; döner sermayeli 

kuruluşlar 

 

14. 6245 sayılı Kanuna göre: ödenmesi gereken 

yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer 

değiştirme masrafından birine, birkaçına veya 

tamamına ne ad verilir?  

a. Tarife 

b. İstihkak 

c. Harcırah 

d. Vize  

e. Tahsis 

 

15. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

uyarınca bir yükseköğretim kurumunda en 

fazla kaç tane genel sekreter yardımcısı 

görevlendirilebilir? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

16. Yükseköğretim kurumu kütüphanesinin 

düzenli çalışmasını sağlamak aşağıdakilerden 

hangisinin görevidir. 

a. Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanının 

b. İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığının 

c. Hukuk müşavirinin 

d. Komptrolörlük Daire Başkanlı 

e. Yayın ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığının 
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17. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının 

şikâyet usul ve esasları ile ilgili yanlış bir 

bilgidir? 

a. Devlet Memurları amirleri tarafından 

kendilerine uygulanan işlemlerden dolayı 

şikâyet hakkına sahiptirler 

b. Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın  amire 

yapılır. 

c. Sözlü şikâyet tutanağa geçirilir ve imzalanır 

d. İlk amir, şikâyet edilen amir ise ona da 

müracaat edilebilir 

e. Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet 

edilenin ilk disiplin amirine aittir 

 

18. Şikâyette bulunan memurlar yetkili amirlerce 

verilen kararlara karşı kendilerine tebliğinden 

itibaren kaç gün içinde bir üst mercie itiraz 

edebilirler? 

a. 10 

b. 15 

c. 20 

d. 30 

e. 45 

 

19. Taşınır mal yönetmeliğine göre 

aşağıdakilerden hangisi tutulması gereken 

defterlerden biri değildir?  

a. Tüketim Malzemeleri Defteri 

b. Dayanıklı Taşınırlar Defteri 

c. Yevmiye Defteri 

d. Müze Defteri 

e. Kütüphane Defteri 

 

20. Doktor öğretim üyesi kadrolarına 

başvurabilmek için aşağıdaki eğitim 

derecelerinden hangisinin tamamlanmış 

olması gerekir? 

a. Ön lisans 

b. Tezsiz Yüksek Lisans 

c. Tezli Yüksek Lisans  

d. Seminer 

e. Doktora 

 

21. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre aşağıda belirtilen 

unvanlardan hangisi yer almaz? 

a. Doktor Öğretim Üyesi  

b. Profesör 

c. Doçent  

d. Öğretim Görevlisi 

e. Uzman 

 

22. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre derece yükseltilmesi ve 

kademe terfi onayları hangi makam 

tarafından onaylanır? 

a. Şube müdürü 

b. Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

c. Rektör 

d. Personel Daire Başkanı 

e. Genel Sekreter 

 

 

23. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre öğretim elemanlarının teorik 

derslerle yaptıkları uygulama, yönettikleri tez, 

seminer ve doktora çalışmalarının ara 

sınavları ne ölçüde ders yükünden sayılacağı 

aşağıdakilerden hangisince belirlenir? 

a. Yükseköğretim Kurulu 

b. Akademik Birim Kurulu  

c. Senato  

d. Genel Sekreterlik 

e. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu 

 

 

24. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre öğretim elemanlarının 

kademe ilerlemesi yapabilmesi için 

bulundukları kademede en az kaç yıl çalışmış 

olmaları gerekir? 

a. 1 yıl 

b. 2 yıl  

c. 3 yıl  

d. 4 yıl 

e. 5 yıl 

 

 

25. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre öğretim görevlisinin haftalık 

mecburi ders yükü kaç saattir? 

a. 5 saat 

b. 8 saat 

c. 10 saat 

d. 12 saat 

e. 15 saat 
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26. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu’na göre sosyo-ekonomik açıdan daha 

az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya 

yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan 

yükseköğretim kurumları ile bunların 

bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; 

almakta oldukları aylık gösterge ve ek 

gösterge toplamının 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık 

katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 

beş katına kadar ödenebilen ödenek 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. İdari görev ödeneği 

b. Geliştirme ödeneği 

c. Üniversite ödeneği 

d. Ek ders ödeneği 

e. Geçici görev ödeneği 

 

 

27. 5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider 

ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olup olmadığını denetleme yetkisi 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı 

b. Cumhurbaşkanlığı 

c. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

d. Danıştay 

e. Sayıştay 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’na göre memurlar nasıl 

ifade edilmektedir? 

a. 4/A 

b. 4/B 

c. 4/C 

d. 4/D 

e. 4/E 

 

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 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. Askerliğini yapmış olmak 

e. Öğrenim durumu itibariyle en az ortaokul 

mezunu olmak. 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara 

verilecek disiplin cezalarından biri değildir? 

a. Uyarma 

b. Kınama 

c. Aylıktan kesme 

d. Uzaklaştırma 

e. Devlet Memurluğundan Çıkarma 

 

 

31. 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre 12 

yıllık kıdemi olan bir memura verilecek yıllık 

izin süresi ne kadardır? 

a. En az 20 gün,  

b. 20 gün,   

c. En az 14 gün,   

d. 30 gün,   

e. En az 26 gün. 

 

 

32. 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre 

hangisi memuriyete ilişkin ilkeler arasında 

gösterilemez? 

a. Kariyer ilkesi,  

b. Genellilik ilkesi,  

c. Eşitlik ilkesi,   

d. Serbestlik ilkesi,   

e. Liyakat ilkesi. 

 

 

33. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

kurum kadrolarının kaçta kaçı özürlü personel 

istihdamına ayrılmalıdır? 

a. % 2,  

b. % 3,  

c. % 4,  

d. % 5  

e. % 6 

 

 

34. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 

adaylık devresi içinde veya sonunda sağlık 

nedenleri hariç olmak üzere devlet 

memurluğundan ilişiği kesilenler ne kadar 

süre ile devlet memurluğuna alınmazlar? 

a. Devlet memuru olamazlar 

b. 6 ay 

c. 1 yıl 

d. 2 yıl 

e. 3 yıl 
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35. 657 sayılı 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. 

 

 

 

36. 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre bir 

memurun müstafi (görevden çekilmiş) 

sayılması için özürsüz ve mazeretsiz kaç gün 

işe gitmemesi gerekir? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

d. 10 

e. 15 

 

 

37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

idari bir soruşturma nedeniyle görevden 

uzaklaştırılan memur hakkındaki görevden 

uzaklaştırma tedbiri en fazla kaç ay sürer? 

a. 1 ay 

b. 2 ay 

c. 3 ay 

d. 4 ay 

e. 6 ay 

 

 

38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

üniversite mezunu bir kişinin memuriyet 

atanması halinde kaçıncı dereceden göreve 

başlar? 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

e. 9 

 

 

39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıdaki amirlerden hangisi görevden 

uzaklaştırmaya yetkili değildir? 

a. Genel Sekreter 

b. Rektör 

c. Vali 

d. Bakan 

e. Kaymakam 

 

 

40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

aşağıda verilen ödemelerin hangisi hiçbir 

vergi ve kesintiye tabi tutulmaz? 

a. Ölüm yardımı 

b. Aylık 

c. Fazla çalışma ücreti 

d. Vekâlet ücreti 

e. Görevlendirme ücreti 

 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda yer alan 

sınıflandırmalardan biri değildir? 

a. Genel İdari Hizmetler Sınıfı 

b. Akademik Hizmetler Sınıfı 

c. Jandarma Hizmetleri Sınıfı 

d. Teknik Hizmetler Sınıfı 

e. Sağlık Hizmetleri Sınıfı 

 

 

42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

Uyarma cezası almış olan bir memur, bu 

cezaya karşı itiraz istemiyle kaç gün içinde 

nereye başvurur? 

a. 15 gün içinde İdare Mahkemesine 

b. 30 gün İçinde Danıştay’a 

c. 15 gün içinde Danıştay’a 

d. 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi’ne 

e. 7 gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu’na 

 

43. Elektronik ortamda güvenli elektronik imza 

ile imzalanan belgeler kaç nüsha olarak 

hazırlanır?  

a. Bir 

b. İki 

c. Üç 

d. Dört 

e. Beş 
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44. “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e göre 

fiziksel ortam kavramı neyi ifade 

etmektedir? 

a. Kamu kurum ve kuruluşlarını 

b. Elektronik dosya türlerini 

c. Üst veriyi 

d. E-imzalı belgelerin muhafaza edildiği 

elektronik ortamı 

e. Kâğıt ortamında yapılan işlemleri 

 

45. “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

kapsamında herhangi bir bireysel işlemin, 

kurumsal fonksiyonun veya kurumsal 

işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya 

da idare tarafından hazırlanmış; içerik, 

ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon 

veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet 

zincirini muhafaza eden, güvenli 

elektronik imza ya da el yazısıyla 

imzalanmış ve kayıt altına alınmış her 

türlü bilgiyi ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Arşiv imza 

b. Belge 

c. Elektronik imza 

d. Format 

e. Günlük rapor 

 

46. “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik” kapsamında bilgi 

edinme başvurusu yapılacak tüm makam 

ve mercileri ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Başvuru sahibi 

b. Kurum ve kuruluş 

c. Bilgi 

d. Belge 

e. Kurul 

 

 

 

 

47. “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik”e göre kurum ve 

kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya 

belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar? 

a. Yedi 

b. On 

c. On beş 

d. Yirmi 

e. Otuz 

 

48. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine 

İlişkin Esaslar kapsamında, aşağıdakilerden 

hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolar 

arasında sayılmamıştır? 

a. Yönetim Hizmetleri Grubu 

b. İdari Hizmetleri Grubu 

c. Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu 

d. Yardımcı Hizmetleri Grubu 

e. Koruma ve Güvenlik Şefi, 

 

49. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine 

İlişkin Esaslar kapsamında, unvan değişikliği 

suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 

aşağıdakilerden hangisinde tam olarak 

verilmiştir? 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. 

maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet 

şartlarını taşımak ve sınavda başarılı olmak. 

b. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık 

stajını tamamlamış olmak 

c. En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar 

programcılığı bölümünden mezun olmak veya 

dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak 

kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı 

programcı sertifikasına sahip olmak.Lise 

dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim 

veren okullardan mezun olmak. 

d. İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik 

yükseköğrenim mezunu olmak. 

e. Fakülte veya yüksekokulların ilgili 

bölümlerinden mezun olmak 
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50. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine 

İlişkin Esaslar kapsamında yazılı sınavda yüz 

üzerinden en az kaç puan alanlar başarılı 

sayılırlar? 

a. 50 

b. 60 

c. 70 

d. 80 

e. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME (MEMUR / ŞOFER) 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 15 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 (Memur 

/ Şoför) testini cevap kâğıdında ayrılan yere 

işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaretleme 

yapılmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine 

olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Görevde Yükselme (Memur / 

Şoför) 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. 
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