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            HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ  

                                 SINAV  SORULARI VE CEVAPLARI 

1) Devlet memurlarından muvazzaf  askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin 

alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak 

zorundadırlar? 

a) 20                  

b) 25                         

 c) 30                                 

d) 35                                   

e) 40 

2) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından değildir? 

a) Kınama 

b) Uyarma 

c) Aylıktan kesme  

d) Derece ilerlemesinin durdurulması 

e) Kamu görevinden çıkarma 

 

3) H.Ü. Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre bir öğrenci öğrenim 

hayatı boyunca en fazla kaç seçmeli dersi üzerinden silebilir? 

 

a) 3              b) 2                  c) 5                        d) 1                           e) 4 

 

4) H.Ü. Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre derslere devam 

zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslere zorunlu devam etme oranları için aşağıda 

verilen değerlerin hangileri doğrudur? 

 

       a) Yüzde 80/70  

       b) Yüzde 90/80   

       c) Yüzde 80/90    

       d) Yüzde 70/80 

       e) Yüzde 70/70 

 

5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin 

yüzde kaçından az olmamak üzere, geçici teminat alınır. 

 

a) 4                              b) 2                         c) 3                      d) 6                                  e) 10 

 



2 
 

 

6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale 

usulü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Pazarlık usulü 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü 

c) Açık ihale usulü 

d) Doğrudan temin 

e) Yarışma usulü 

 

7) 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama- finans 

programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer 

alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır? 

 

a) Serbest bırakma işlemi 

b) Aktarma işlemi 

c) Revize işlemi 

d) Ekleme işlemi 

e) Tahakkuk işlemi 

 

8) Stratejik Planlama Kılavuzunda; kamu idareleri için planlarda yer alması gereken 

hususlara yer verilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

 

a) Misyon 

b) Vizyon 

c) Tema 

d) Temel Değerler 

e) Stratejiler 

 

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım kurallarına tümüyle uyulmuştur? 

a)Türk Ceza Kanununu ve TC. Anayasası metinlerinin genel dil özelliklerini inceleyen 

Özyıldırım şu tespitlerde bulunur. 

 b)Türk Ceza Kanununu ve TC Anayasası metinlerinin genel dil özelliklerini inceleyen 

Özyıldırım şu tespitlerde bulunur: 

 

c)Türk Ceza Kanunu’nu ve TC. Anayasası metinlerinin genel dil özelliklerini inceleyen 

Özyıldırım şu tespitlerde bulunur: 

 

 d)Türk ceza kanununu ve TC. Anayasası metinlerinin genel dil özelliklerini inceleyen 

Özyıldırım şu tespitlerde bulunur: 

 

e) Türk Ceza Kanunu’nu ve TC anayasası metinlerinin genel dil özelliklerini inceleyen 

Özyıldırım şu tespitlerde bulunur: 
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10) “Yeni bir işe başlarken endişeleniyorsunuz( ) bitirebilir miyim diye( ) İtiraf edeyim ki 

Köleler ve Tutkular( )a başlarken bu endişeyi yaşadım. Hiçbir kitabımın üzerinde bu kadar 

yoğun çalıştığımı söyleyemem. Tam ağır işçi gibi sabah 8( )30’dan akşam 20(  )00’ye kadar  

( )” 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan noktalama işaretlerinin doğru sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a. “  : / . / ’ / : / : / …  ” 

b. “  : / . / - / . / . / . ” 

c. “ , / . / - / . / . / ; ” 

d. “ , / . / ’ / . / . / … ” 

e. “ ; / . / ’ / : / : / … ”   

 

11) Temel duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanması hangi yolla olur? 

 

a)   Karşımızdaki ile anlaşmak   

b)   Sevmek ve sevilmek   

c)   Hayatı akışına bırakmak   

d)   Cesaretlendirmeyi hayatımıza dahil etmek  

e)   Hiçbiri  

 

 

12) İlişkilerde en çok ne olsun isteriz?  

 

a)  Motivasyonumuz olsun. 

b)  Konuşma ortamı olsun. 

c)  Kendi dediğimiz olsun. 

d)  Temel duygusal ihtiyaçlarımız karşılansın.  

e)  Hiç biri  

 

 

13) Öfkeyi bir buzdağının görünen yüzü olarak tanımlarsak altındaki görünmeyen    

kısımdaki hissettiklerimiz nelerdir?  

 

I. Güvensiz  

II. Güçsüz 

III. Değersiz 

IV. Vazgeçmiş  

  

a) I-II                     b) I-II-III                     c)II-III                    d) IV                     e) Hepsi      
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14) “Öfkeyi kontrol etmek demek, öncelikle öfkeye sebep olan ilk duygumuzu tanımak ve 

anlamak demektir. Bu sayede öfkemizi yönetebiliriz. Öfkeyi yönetmek için kullanılan 

yöntemlerden biri olan ‘mesafelendirme’nin ana amacı …”   
 

Yukarıdaki cümleyi tamamlayınız. 

  a) Öz-kontrol’ü sağlayıp, saldırganlığı önlemektir. 

  b) Konunun üstünü kapatmak ve unutmaktır. 

c) Zaman kazanıp daha sonra öfkelenmektir.  

d) Öfkemizi başka bir yere yönlendirmektir. 

e) Hepsi 

 

15) Hayatta kalma fonksiyonu hangi beyin sisteminin temel amacıdır ? 

 

a) Sürüngen beyin  

b) Duygusal beyin  

c) Neo korteks   

d) Hepsi  

e) Hiçbiri 
 

   
16) “Hata en güçlü öğrenme fırsatıdır” cümlesi aşağıdaki bilgilerin hangisinin 

parçasıdır? 

 

a) Sabit zihin yapısı 

b) Gelişime açık zihin yapısı  

c) Sürüngen beyin  

d) Sol beyin 

e) Hepsi 

 

 

17) Bir iletişimin etkili olmasını sağlamak istiyorsak, hangi seviyede dinlemeden 

kaçınmak gerekir?  

 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 3 ve üzeri  e) hiçbiri 

   

18) Bir ilişkide karşımdaki kişinin yapması gerekenleri yapıyorsam, o kişiyi hangi rolde 

görüyor olabilirim? 

 

a) Yetişkin    

b) Çocuk  

c) Anne-baba               

d) Arkadaş                  

e) Hepsi 
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19) “Geçmişte başıma iyi bir şey gelmedi, bugün de olan iyi bir şey yok, gelecekle ilgili de 

iyi bir beklentim yok, zaten elimden gelen de bir şey yok.” diyen bir kişi için 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

a) Tam bir yarışçı 

b) Sürekli günü kurtarma peşinde 

c) Kendisinin kurban olduğuna inanıyor 

d) Mutlu bir çalışan 

e) Anlam farkındalığı yüksek bir çalışan 

 

 

 20) Aşağıdakilerden hangileri iş yaşamında mutluluğu çoğaltmayı destekler? 

I. İşteki anlamı bulmak  

II. Sabit zihin yapısı ile yaşamak 

III. Bireysel katkıyı keşfetmek  

IV. Güçlü sosyal ilişkiler kurmak  

a) I-II  b) I-III  c) III-IV  d) I-III-IV  e) I-II-III 

 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü 

içeriğinde yoktur?  

 

a) Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi 

b) Duyarlı olma 

c) Reaktif yaklaşım 

d) Sağlığı ve güvenliği tehdit eden durumların zamanında saptanması 

e) Yapılan işin tehlike arz edebilen noktalarını görme 

 

 

 

22) Aşağıda verilen tehlikeli hareket ve tehlikeli durum ikili örneklerinden hangisi 

doğrudur? 

  

a) Hızlı çalışma - Bilgisizlik  

b) Kişisel koruyucu donanım kullanmama - Unutkanlık 

c) Gürültülü ortam - Yetersiz aydınlatma 

d) Acelecilik - Hızlı çalışma 

e) Dikkatsizlik - Kaygan zemin 

 

23) Toplantı Protokolü ile ilgili hangisi yanlıştır? 

 

 a)  Grup toplantıları ve kısa toplantılar için kare masa düzeni tercih edilir.  

 b)   Fikir alışverişi ve katılımı sağlamak için yuvarlak masa düzeni tercih edilir. 

 c)    Demokratik katılım için hilal düzen tercih edilir. 

 d)    Kısa ve öz görüşme yapmak için konferans düzeni tercih edilir. 

 e)    Otorite altında bir toplantı yapmak için dikdörtgen masa düzeni tercih edilir. 
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24) Protokol ve Görgü Kurallarına göre hangisi doğrudur? 

 

a)  Birden çok kişinin olduğu yerde tokalaşmaya en yakındaki kişiden başlanır. 

b)  Tanıştırma, ayakta ve ilk karşılaşmada yapılmalıdır. 

c)  Törenlerde konuşma sırası üstten asta doğru olmalıdır. 

d)   Protokol konuşması 10 dakikayı geçmemelidir. 

e)   Protokol ve görgü kurallarında önce el uzatma hakkı rütbesi düşük olanındır. 

 

25) Temel yaşam desteği uygularken dolaşım ve solunum oranları ne olmalıdır? 

 

a) 15 kalp masajı 1 solunum desteği 

b)15 kalp masajı 2 solunum desteği 

c) 30 kalp masajı 1 solunum desteği 

d) 30 kalp masajı 2 solunum desteği 

e) 60 kalp masajı 2 solunum desteği 

 
26)Temel yaşam desteği sırasında uygulanan kalp masajı ile ilgili doğru seçeneği 

işaretleyiniz. 

 

a) Erişkinde her baskıda sternum en az 4 cm çöktürülmelidir. 

b) Her baskı sonrasında göğsün tam yükselmesine izin verilir. 

c) Erişkinde baskı hızı dakikada 90-100 aralığında olmalıdır. 

d) Erişkinde baskı sternumun 1/3 alt kısmına uygulanır. 

e) Kalp masajında temel amaç kalbin kanlanmasının sağlanmasıdır. 

 

27) “Tarladan (çiftlikten) sofraya kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, üretimin 

her aşamasında gerekli kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilme 

süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

  a) Gıda güvencesi 

  b) Gıda güvenliği 

  c) Nitelikli gıda 

  d) Uygun gıda 

  e) Yeterli gıda 

 

28) Aşağıdakilerden hangisi temel besin grubu olan süt ve süt ürünleri için Sağlık 

Bakanlığı tarafından 2015 yılından bu yana günlük önerilen porsiyon sayısıdır? 

 

 

a) 3                         b) 4                             c) 5                                 d) 6                        e) 7 

 

 

29) Tütün ürünleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a)Dünyada en sık kullanılan/içilen/tüketilen tütün ürünü sigaradır. 

b)Elektronik sigara tütün içermediği için tütün ürünleri arasında yer almaz.  

c)Bidi en çok Güney Doğu Asya’da tüketilir. 

d)Kreteks en çok Endonezya’da tüketilir. 

e)Hindistan’da en çok çiğneme tütün tüketilir. 
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30) Sigara bırakıldığında ilk sekiz saatte gerçekleşmeye başlayan etki aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) CO seviyesinde azalma. 

b) Koku ve tat  duyusunda normale dönme. 

c) Öksürükte azalma. 

d) Nefes darlığında azalma. 

e) Kalp krizi riskinde gerileme. 

 

31) 2547 sayılı Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Öğretim elemanlarının, yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 15 güne kadar yurt içinde ve yurt 

dışında görevlendirilmelerinde fakülte dekanı/enstitü-yüksekokul müdürü yetkilidir. 

b) Siyasi partiye üye olan öğretim elemanı anabilim dalı başkanı olamaz. 

c) Doktor öğretim üyesi kadrosu, süreli kadrodur. 

d) 2547 sayılı Kanundaki kurullarda üyeler, kabul, ret veya çekimser oy kullanabilirler. 

e) Genel Sekreter olarak atanabilmek için, yükseköğretim diploması yeterlidir. 

 

32) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Ceza soruşturması sonucunda, soruşturma raporu düzenlenir. 

b) Şikayetçinin ifadesi alınırken, şikayetçiye yemin ettirilir. 

c) Aylıktan kesme cezasını gerektiren bir fiilde, öğrenme tarihinden itibaren 3  ay içerisinde, 

disiplin soruşturması açılmazsa, disiplin soruşturması zaman aşımına uğrar. 

d) Disiplin cezasına itiraz süresi, cezanın tebliğinden itibaren 7 gündür. 

e) Fiili işleyenin emekli olması halinde, disiplin soruşturması açılmaz. 

 
33) Zaman Yönetiminin temel konusu ..... 

 

a) Psikolojik zamanın yönetimidir. 

b) Gerçek zamanın yönetimidir. 

c) Algılanan zamanın yönetimidir. 

d) Biyolojik zamanın yönetimidir. 

e) Kişisel ilişkilerin yönetimidir. 

 

34) “Zaman Yönetimi” seminerini göz önünde bulundurduğunuzda “Zamanınızı Ne 

Yapabilirsiniz?” sorusuna verilebilecek yanıt aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Saklayabilirsiniz 

b) Çoğaltabilirsiniz 

c) Harcayabilirsiniz. 

d) Devredebilirsiniz 

e) Tekrarlayabilirsiniz 
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35) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda bir girdi aracı değildir? 

 

a) Klavye 

b) Fare 

c) Kamera 

d) Mikrofon 

e) Projektör 

 

 

36) Bilgisayarların çalışma prensibiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Bilgisayarlarda bütün bileşenlerin birbiriyle temas kurmasını sağlayan devreler bütününe 

anakart adı verilir 

b) Klavye, yazıcı gibi bütün çevresel cihazların bilgisayar ile iletişimini sağlayan bağlantılara 

port adı verilir 

c) Bilgisayarda yazılım programları ve  dökümanlar gibi verilerin kalıcı olarak tutulduğu 

depolama birimi ROM dur 

d) Merkezi işlem birimi (CPU) bilgisayarların beyni olarak da adlandırılır. 

e) Bilgisayarın bir bilgiyi anlayabilmesi ve işlem yapabilmesi için mutlaka ikilik sisteme 

çevrilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

37) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden/ yazımlardan hangisi doğrudur? 

 

a) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde Times New Roman,  Arial  veya  Calibri  yazı 

tipi, normal yazı stilinde kullanılır. 

b) 19. Mayıs. 1919 

c) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçeler, “arz ederim” ifadesi ile bitirilmemiş,  “rica 
ederim” ifadesi ile bitirilmiş ise, dilekçe işleme alınmaz.  

d) Paragrafa 1,75 cm içeriden başlanır ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakılır. 

e) Metin içinde kısaltma kullanılacak ise ifadenin ilk kullanıldığı yerde açık biçimi, sonra 
parantez içinde kısaltma yazılır. 

 

38) Aynı  düzeydeki makama yazılan resmî yazı hangi ifadeyle sonlandırılır? 

 

a) … rica ederim. 

b) … arz ederim.  

c) … arz ve rica ederim.  

d) … rica ve arz ederim.  

e) … arz / rica ederim. 

 


