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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	14.00’te	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektronik	

iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etme-
niz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kopya	
tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	

kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.
3.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
4.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
6.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
7.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışarı	

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

Adayın Adı ve Soyadı   : ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : ..................................................................

ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 50 60

9. GRUP: 

TEKNİKER



2

TEKNİKER A
1.  Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirir-

ken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, 
felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve 
benzeri sebeplerle ayrım yapmamaları aşağı-
dakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Amaç ve misyona bağlılık
B) Dürüstlük ve tarafsızlık
C) Hizmet kayırmacılığı
D) Nezaket ve saygı

2.  Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden 
beklenen etik davranışlardan biri değildir?

A) Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete 
ve kamu görevlilerine olan güvenini artıracak 
biçimde çalışmak

B) Görev yapılan kurumla bağlantısı olan kişi 
veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmek

C) Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte 
çalışmamak

D) Özel işleri mesai saatleri içerisinde yapmaktan 
kaçınmak

3.  Müfettiş İrfan Bey, denetim görevi ile ilgili açıkla-
malı bir mevzuat kitabı hazırlayarak satın almaları 
için ilgili kamu kurumlarına dağıtmıştır.

Verilen örnekte Müfettiş İrfan Bey’in ortaya 
koyduğu davranış, mesleki etik açısından aşa-
ğıdaki hangi sorun kapsamına girmektedir?

A) Adam kayırmacılık
B) Görev sırasında elde edilen bilgileri açıklamak
C) Görev, unvan ve yetki kullanarak ticaret yapmak
D) Kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım 

ve bağış almak

4.  Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi etiğine 
ilişkin ilke ve değerlerden biri değildir?

A) Kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için 
maliyet artırıcı tercihleri öncelemek

B) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış stan-
dartlarını yükseltmek

C) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere 
ve uygulayıcılara yol göstermek

D) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokra-
siyi ve hukuk devletini güçlendirici davranışlar 
benimsemek

5.  Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda etiğin 
yerine getirdiği işlevlerden biri değildir?

A) Bütünlüğün sağlanması temel hedef olmak 
üzere etik değerler demokrasi ve hukuk devle-
tinin esasıdır.

B) Etik değerler sayesinde kamu görevlileri, 
kanun ve otoritenin kötüye kullanılması ve 
sapmasına karşı kendilerini korur.

C) Etik değerler, kamu otoritesini, kamu yetkisi-
nin görevliler tarafından uygunsuz bir biçimde 
kullanılmasına karşı korur.

D) Etik değerler, toplumun kültür ve değer yargı-
larından bağımsız geliştiği için hizmet sunu-
munda toplumun ortak çıkarlarından çok, etik 
değerlerin iç tutarlılığı dikkate alınır.

6.  Kamu görevlisinin, görevini yerine getirirken 
aşağıdakilerden hangisini hedeflemesi kamu 
etiği bakımından uygun olmaz?

A) Halkın memnuniyetini artırmayı
B) Bireylerin özel yaşam alanlarına dönük bilgilere 

erişimi kolaylaştırmayı
C) Halkın ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli 

biçimde karşılamayı
D) Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hiz-

metlerin sonucuna odaklı olmayı

7.  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışlardan 
değildir?

A) Bencillik
B) Yolsuzluk
C) Sistematik eşitsizlik
D) Yaranma-Dalkavukluk

8.  Kamu etiği normlarının/kodlarının temellen-
dirilmesinde; karar ve eylemleri, sonucuna, 
başarısına ve faydasına göre değil, iyi niyet, 
değer, ödev ve sorumluluk gibi temel ahlaki 
ilkelere dayandıran, temel çıkış noktası olarak 
Kant’ın  “Ödev Ahlakı”nı referans alan yakla-
şım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faydacı etik B) Teleolojik etik
C) Deontolojik etik D) Sübjektivist etik
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9.  “Mevzuatta, bazı hizmetlerin ne şekilde yerine 
getirileceği ayrıntılı olarak belirtilirken, bazıları 
konusunda ise sadece genel ilkeler belirtilerek ay-
rıntının düzenlenmesi yönetime bırakılmaktadır. 
Bu durumda kamu görevlilerine belli seçenekler 
arasında seçim yapma yetkisi tanınmaktadır.”

  I. Eşitlik
 II. Tarafsızlık
III. Subjektiflik

Yukarıdakilerden hangileri, kamu görevlilerinin 
kendisine tanınan bu takdir yetkisini kullanırken 
göz önünde bulundurması gereken etik ilke-
lerdendir?

A) I ve II  B) I ve III
C) II ve III  D) I, II ve III

10.  “Geleneksel yönetim anlayışında kamu görev-
lilerinin, kurallara sıkı bir şekilde bağlı kalarak 
makinenin bir dişlisi gibi hareket etmesi, onların 
değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme 
gücünü sınırlandırmakta ve bürokratik sistemin 
işleyişinde düzeltme yapma imkânından onları 
mahrum etmektedir. Böylece kamu görevlileri, 
zamanla yeniliğe ve değişime kapalı hâle gelmek-
tedirler.”

Bu açıklamada vurgulanan etik sorun aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Saydamlık
B) Katılımcılık
C) Sürekli gelişim
D) Yönetimde tutuculuk

11.  Saklamada ve iletimde kullanılan ölçü birim-
lerinden hangisinin kapasitesi diğerlerinden 
daha fazladır?

A) Gigabyte B) Byte
C) Megabyte D) Kilobyte

12.  Bilgilerin depolandığı donanım birimi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ekran Kartı B) İşlemci
C) Klavye  D) Sabit Disk

13.  Bilgilerin kâğıt üzerine aktarılmasını sağlayan 
çıkış birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarayıcı  B) Ekran
C) Yazıcı  D) Projeksiyon

14.  Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir?

A) Windows B) Yahoo
C) Linux  D) Pardus

15.  “Ctrl+V” kısa yolunun görevi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sil  B) Kopyala
C) Kes  D) Yapıştır

16.  Bilgisayarda bulunan nesneleri geri dönüşüm 
kutusuna göndermeden silmek için kullanılan 
kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SHIFT+DELETE B) CTRL+DELETE
C) ALT+DELETE D) TAB+DELETE

17.  Aşağıdakilerden hangisi metin oluşturmak 
için kullanılan, basit bir kelime işlemci progra-
mıdır?

A) Paint  B) Access
C) Power Point D) Notepad

18.  İşletim sistemi ayarlarının geçmiş bir tarihe 
göre yeniden düzenlenmesini sağlayan özellik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görev Yöneticisi
B) Programlar ve Özellikler
C) Sistem Geri Yükleme
D) Aygıtlar ve Yazıcılar
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19.  Microsoft Excel programında bir belge kayde-

dilirken varsayılan dosya uzantısı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) XLS   B) PDF
C) TXT  D) DOC

20.  Microsoft Word 2010 programında sayfayı ya-
tay hâle getirmek için aşağıdaki sekmelerden 
hangisi kullanılmalıdır?

A) Giriş  B) Ekle
C) Sayfa Düzeni D) Başvurular

21.  Tiyatronun hayata dokunan yanının diğer türlere 
göre daha fazla oluşu onu daima bir adım öne 
çıkarır.

Bu cümledeki altı çizili söz öbeğiyle tiyatro-
nun hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Gerçekleri ele alması
B) Faydayı ön plana çıkarması
C) Hayallerden beslenmesi
D) Olanı değil, olması gerekeni işlemesi

22.  (I) Sanatçının eseri görseller açısından zengin bir 
metin. (II) Eserin tasarımı konusunda yayınevinin 
de hakkını teslim etmek lazım. (III) Güzel bir işçi-
lik örneği göstermişler, ürünlerini en güzel şekilde 
sunmak için çabalamışlar. (IV) Kapak içinse aynı 
şeyi söylemek zor, birkaç yarım resim hepsi bu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde olumsuz bir eleştiri yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

23.  (I) Mektup, insanları birbirine yaklaştıran bir yazı 
türüdür. (II) Bu yönüyle, ortaya çıktığı ilk dönem-
den günümüze kadar asıl ve en önemli görevi in-
sanlar arasında haberleşmeyi sağlamak olmuştur.   
(III) Mektup, yapı itibarıyla ele alındığında bir duy-
gu ve düşüncenin ifade vasıtası olarak edebî tür-
lerle de sıkı bir ilişki içindedir. (IV) Arapça kökenli 
bir kelime olup “yazılmış” anlamına gelen mektup 
sözcüğünden hareketle, yazılmış her metnin aynı 
zamanda bir mektup olduğu yargısına varmak da 
mümkündür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede tanım yapılmıştır.
B) II. cümlede mektubun işlevinden bahsedilmiştir.
C) III. cümlede mektupla diğer edebî türlerin farkına 

değinilmiştir.
D) IV. cümlede mektup türüyle ilgili çıkarımda 

bulunulmuştur.

24.  Sığ yazılar okuyucunun hoşuna gitmeyi, ona haz 
vermeyi sever. Bütün marifeti hemen hemen bu-
dur. İyi yazı ise okuyucuyu rahatsız etme ve yor-
ma pahasına dünyayı didiklemeye, patikalardan 
geçerek hayata, hakikate ve meselelere orijinal 
tespitlerde bulunmaya çalışır. İyi yazı, düşünme 
kabiliyetini harekete geçirerek insanı kâh aydın-
lıktan karanlığa sürüklemekle kâh karanlıktan 
aydınlığa çıkarmakla ona olgunluk kazandırır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi ağır basmaktadır?

A) Örnekleme B) Karşılaştırma
C) Tanımlama D) Benzetme
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25.  Mehmet Aycı, gayet doğal söz ve hareketleri, 
çok samimi yaklaşımı, hâlden anlayışıyla kolay 
çözülür, çabuk tanınır, hemen anlaşılır gibi bir 
izlenim uyandırır muhatabında. Şiir ve yazıları da 
böyledir. - - - - Başka bir zaman aynı metni elinize 
aldığınızda ise okuduğunuzu belki hatırlarsınız 
fakat ben bunu anlamamışım galiba, diye düşün-
mekten de kendinizi alamazsınız. Mehmet Aycı 
kendisiyle ilgili yanılgıya düşeceğiniz şairlerden 
biridir. Bu sebeple belki de Mehmet Aycı’yı her 
gün bir kez daha keşfetmek gerekecektir.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) Onun şiir ve yazıları okur tarafından kolayca 
anlaşılır.

B) Okudum, bitti sanırsınız Mehmet Aycı imzalı 
şiir veya yazıları.

C) Şair, okura hemen açmaz kendisini, okurdan 
emek ister.

D) Ben çabuk anlaşılan şiire de her zaman karşı 
olmuşumdur.

26.  Bir kurmaca metin, okurun kafasında, duyarlığın-
da, işinde gücünde sürer; dal budak salar, büyür, 
yaşamla yeniden yazılır. Her edebiyat yapıtının 
ortağıdır okur. Bir edebiyat yapıtı da okurda yaşar 
ancak. Yazmayı bırakan bir yazarı da yalnızca okur-
dur yaşatan. Sayfalarına okur gözünün değmediği 
bir yapıt; kâğıttan, mürekkepten, kartondan başka 
bir şey değildir. Edebiyat yapıtlarının kendi başla-
rına birer yaşamı yoktur. Ancak okurca yaşandığı 
zaman, okurların kafasında yaşam kazanır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sanatçı, eserini oluştururken okurun çizdiği 
çizgilerden sıyrılıp kendisi olmalıdır.

B) Her zaman okura hitap eden bir yapıt ortaya 
koymak sanatçıyı zorlar.

C) Edebî eser yazarın elinden çıkar ve okurun 
zihninde şekillenir, hayat bulur.

D) Kimi okur romanda yazarın anlattığını görme-
yip eseri kendisine göre kurgular.

27.  Karadeniz (  ) tüm güzelliğini biz misafirler için su-
nuyordu o gün (  ) Yaylalarıyla, yeşilliğiyle, insanla-
rının sıcaklığıyla ne güzel diyardı şu Karadeniz (  )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra-
sıyla getirilmelidir?

A) ( ; ) ( : ) ( … ) B) ( , ) ( . ) ( ! )
C) ( , ) ( : ) ( . ) D) ( ; ) ( . ) ( ! )

28.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiille-
rin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) En sevdiğim kalemimi dün sınıfta kayıp ettim.
B) Adamcağız memleketini geçen sene terk etmiş.
C) Tüm konuşulanları âdeta hafızasına kaydediyor.
D) Sözlerinizden fazlasıyla mutlu olduk.

29.  Köyümüz, geniş ormanların kıyısındaki bir ya-
maçtaydı; evimizin bahçesi de yüksek ağaçlar, 
sık çalılıklarla bir orman gibi idi.

Bu cümle dil bilgisi açısından incelendiğinde 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Köyümüz” sözcüğü iyelik eki almıştır.
B) “geniş” sözcüğü niteleme sıfatıdır.
C) “evimizin bahçesi” sıfat tamlamasıdır.
D) “gibi” sözcüğü edattır.

30.  (I) Edebiyat, sadece bir türün ifadesi olmaktan öte 
birbirinden çok farklı türlerin yumak oluşturduğu 
bir alandır. (II) Bu yumağın ana malzemeleri; her 
türün kendine has özellikleri, kullanımları, ifade 
yapıları, imge ve semboller dünyasıdır. (III) Her 
türün dilde işgal ettiği farklı noktalar vardır. (IV) Her 
birisi dilin farklı etkileme güçlerini kullanarak kendi 
varlıklarını yaşatır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yükleminin türüne göre fiil cümlesidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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31.  AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. 

A AB 712$ =  olduğuna göre A B+  kaçtır?

A) 17 B) 16 C) 10 D) 9

32.  2 3x =  olduğuna göre 2
4
x 2

x 1

+

+

  işleminin sonucu 
kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9

33.  
,

, ,
0 49

0 01 1 69+   işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

34.  a, b ve c gerçek sayıları için a b c01 1 1  
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi  
her zaman doğrudur?

A) a b c1-  B) a b c 02+ +

C) b c 12+  D) b c a2-

35.  24 5a3 sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 
olduğuna göre a’nın alabileceği değerler top-
lamı kaçtır?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17

36.  İki basamaklı beş doğal sayının toplamı 73 
olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en fazla 
kaç olabilir?

A) 28 B) 30 C) 33 D) 36

37.  Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız 
öğrencilerin sayısına oranı 4

3 ’tür. Kız öğrenci-
lerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 4 fazla 
olduğuna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 20 B) 24 C) 26 D) 28

38.  Bir usta 2 günde 3 çift ayakkabı, bir çırak ise 
4 günde 3 çift ayakkabı yapabilmektedir. Buna 
göre 1 usta ile 1 çırak birlikte çalışarak 36 çift 
ayakkabıyı kaç günde yapabilirler?

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20

39.  Bir torbada mavi, yeşil ve kırmızı renkli bilye-
lerden toplam 69 tane vardır. Torbaya 2 yeşil 
bilye atılır, torbadan 5 mavi bilye alınırsa farklı 
renklerdeki bilye sayıları eşit olacağına göre ilk 
durumda mavi bilye sayısı kaçtır?

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28

40.  Bir bilet kuyruğunda Umut baştan 17. sırada, 
Semra sondan 14. sıradadır. Semra Umut’un 
önünde ve ikisinin arasında 5 kişi olduğuna 
göre bu bilet kuyruğunda kaç kişi vardır?

A) 24 B) 23 C) 22 D) 21

41.  Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman 
cemiyetlerden biri değildir?

A) Sulh ve Selâmeti Osmaniye
B) Hürriyet ve İtilaf
C) Redd-i İlhak
D) Teali İslam
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42.  Mustafa Kemal, aşağıdaki kongrelerden han-
gisini “Tarih kongremizi ender ve büyük bir eser 
olarak kaydedecektir.” sözleriyle övmüştür?

A) Sivas Kongresi’ni
B) Alaşehir Kongresi’ni
C) Erzurum Kongresi’ni
D) Balıkesir Kongresi’ni

43.  Aşağıdakilerden hangisi, Türk milletine yaşama 
hakkı tanımayan ve Türk vatanının parça-
lanmasını amaçlayan bir belge olarak tarihe 
geçmiştir?

A) Sevr Antlaşması
B) Amiral Bristol Raporu
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

44.  Cumhuriyet Dönemi’nde hazırlanan “İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı”nın uygulanamamasında, 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 

A) Atatürk’ün ölümü B) II. Dünya Savaşı
C) Menemen Olayı D) Musul Sorunu

45.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün bü-
tünleyici ilkelerinden biri değildir?

A) Yurtta sulh cihanda sulh
B) Akılcılık ve bilimsellik 
C) Millî egemenlik 
D) İnkılapçılık

46.    I. İşveren
 II. Sendika
III. İşçi
IV. İş yeri

Ortaya çıkan bir olayı “iş kazası” olarak nite-
lendirebilmek için yukarıdakilerden hangi-
sinin/hangilerinin varlığı gerekmektedir?

A) Yalnız III B) II ve IV
C) I, II ve III D) I, III ve IV

47.  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin yıllık 
ücretli izne hak kazanabilmesi için işe başladı-
ğı günden itibaren deneme süresi dâhil, en az 
kaç yıl çalışması gerekir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5

48.    I. Elektrikli cihazların bozulmasını önlemek
 II. Elektrikli cihazların toprakla ilişkisini kesmek
III. Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini 

sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri 
elektrik tesisatında topraklama yapılmasının 
amacıdır?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) I ve III  D) I, II ve III

49.  Penseye göre ağız kısmı daha ince ve uzun 
olması nedeni ile pensenin sığamayacağı 
yerlerdeki parçaların tutulması ve daha küçük 
ölçüdeki bükme, kıvırma ve biçimlendirme  
işlerinde kullanılan el aleti aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yan keski B) Kargaburnu
C) Kumpas D) Cımbız

50.  Bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen mes-
lek hastalıkları en çok hangi meslek grubunu 
tehdit etmektedir?

A) Öğretmenleri B) Mühendisleri
C) İş adamlarını D) Sağlık çalışanlarını

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	sınav	süresince,	sınav	giriş	belgesi	ile	birlikte	kimlik	belgelerinden	birini	(nüfus	cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesini)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 
sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
9. GRUP: TEKNİKER A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  B
2.  B
3.  C
4.  A
5.  D
6.  B
7.  C
8.  C
9.  A

10.  D
11.  A
12.  D
13.  C
14.  B
15.  D
16.  A
17.  D
18.  C
19.  A
20.  C
21.  A
22.  D
23.  C
24.  B
25.  B

26.  C
27.  B
28.  A
29.  C
30.  D
31.  A
32.  B
33.  D
34.  A
35.  B
36.  C
37.  D
38.  B
39.  C
40.  A
41.  C
42.  C
43.  A
44.  B
45.  D
46.  D
47.  A
48.  C
49.  B
50.  D


