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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 14.30’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/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 imzalayınız.
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 siyah 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 BEŞ 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.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem nitele-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

me hem belirtme sıfatı vardır?

yoktur?

A) Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
B) Beyaz boyunlarını uzattılar taslara.
C) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.
D) Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
E) Bir kömür dumaniyle tütsülendi akşamlar.

A) Annem pazartesi pehrize başlayacakmış.
B) Mevlitte bisküvit ile lokum dağıttılar.
C) Yaptığı sürprizle kardeşinin gönlünü almayı
başardı.
D) Yemekten hemen sonra meyva yemeyi sevmezdi.
E) Düğünde çekilen fotograflara bakarken o
günleri andık.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü di-

6. Çarşıda birkaç adım yürüdü ( ) durdu. Kaç dakika

ğerlerinden farklıdır?

3. Öğleden sonra oynanacak maç için meraklılar
kuyruk olmuştu.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne / Zarf tümleci / Yüklem
B) Özne / Nesne / Yüklem
C) Özne / Dolaylı tümleç / Yüklem
D) Zarf tümleci / Nesne /Yüklem
E) Zarf tümleci / Özne / Yüklem
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A) Alışık
B) Yağmursuz
C) Gözlem
D) Bilim
E) Dalgın

geçti benim dükkâna girişimden ( ) Nihayet on.
İlaç yirmi yirmi beş dakikadan evvel tesir etmez.
Fakat ben ( ) Fakat o tam bir sükûnet içindeydi.
Bu parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?
A) (,) (?) (…)
B) (!) (…) (?)
C) (.) (!) (…)
D) (?) (.) (?)
E) (,) (.) (?)

7. Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlgi gerektirir.
B) Hoşgörüyü gerektirir.
C) Yetişkin yetişkine bir ilişkidir.
D) İnsanın kendisini bilmesini gerektirir.
E) İlişki kurulan kişiyle duygudaş olmayı gerektirir.

8. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan iliş-

kilerinin türlerinden olan “yetiştirme ilişkilerinin”
açıklamasıdır?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre

A) Yönetmen ve denetmenlerin astlarını denetlerken oluşur.
B) Örgütün hizmet içi eğitim etkinliklerinde eğitmenlerle eğitilenler arasında oluşur.
C) Örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken
ilgililerle işgörenler arasında oluşur.
D) Örgütteki yönetmen, danışman, uzman ve ustaların işgörenlere kılavuzluk ederken ortaya
çıkar.
E) Örgütün yapı, işlev ve süreçlerinin yeniden
yapılandırılmasında ya da geliştirilmesinde
oluşur.

basittir?

A) Çiçek dolu bahar dallarına baktığımda gözüm
gönlüm açılır.
B) İki yıl sonra Doç. Dr. unvanını almaya hak
kazandı.
C) Tren 12.30’da Sirkeci Garı’ndan hareket edecek.
D) IV. Murat zamanında tütün ve alkol kullanmak
yasakmış.
E) Gün ağarınca nihayet evine yorgun argın
ulaşabilmiş.
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9. I. İnsan ilişkilerinde her sorun, iyi çözümlenmeli

13. Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılımını

ve tanımlanmalıdır.
II. Örgütsel amaçlara ve işgören gereksinimlerine
ilişkin insan ilişkileri sorunlarına öncelik verilmelidir.
III. İnsan ilişkilerine ait sorunlar, işverenin yönetimi
altında, uzmanlarca tartışılmalıdır.

A

sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre;
I. eğitim,
II. yaşama,
III. seçme ve seçilme

haklarından hangileri katılma hakkıdır?

Yönetimde insan ilişkileri sorunlarının çözülmesinde yukarıdakilerden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) Yalnız I ve II.
E) Yalnız II ve III.

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

14. İnsan hakları, bütün insanlar için geçerli olan yani
insanlık ailesinin bir parçası olan herkesin sahip
olduğu haklardır.

Verilen ifade insan haklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

dan biri olan planlamanın sakıncalarındandır?

A) Zaman ve emek savurganlığını azaltır.
B) İşletme yöneticilerinin dikkatlerini amaçlara
yöneltir.
C) İşletme faaliyetlerinin uyumlaştırılmasını mümkün kılar.
D) Denetimde kullanılacak standartların belirlenmesi ve temel alınmasını sağlar.
E) İyi bir planın hazırlanması önemli ölçüde zaman ve kaynak kullanımını gerektirir.

11. • Astlarına danışarak karar alan bir liderdir.
• Astların, faaliyetlere katılımını teşvik eder.
• Cezadan daha çok ödül sistemini uygular ve
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10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonların-

A) Evrensellik
B) Bölünemezlik
C) Devredilemezlik
D) Geri alınamazlık
E) Vazgeçilmezlik

15. • Ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara
denir.

• Halkın yaşadığı, devletin egemenlik alanını
oluşturan toprak parçasıdır.

• Devletin halk üzerinde uyguladığı, milleti dışa
•

ve diğer milletlere karşı korumasını sağlayan
yetkidir.
İnsanların salt insan olmaktan dolayı sahip
oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.

Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

iletişimi açık tutar.

şeklinde açıklanan liderlik tip ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk
C) İnsan hakları
E) Eşitlik

A) Otokratik lider
B) Hümanist lider
C) Karizmatik lider
D) Demokratik lider
E) Destekleyici lider

B) Ülke
D) Egemenlik

16. I. Etik davranış kodu eğitim, denetim ve yaptırım
mekanizmalarıyla desteklenmelidir.
II. Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde
toplumun daha büyük bir kesiminin katılımı
sağlanmalıdır.
III. Etik davranış kodu, kapsamlı bir “yap” ve
“yapma”lar listesi yerine kamu görevlilerine
kılavuzluk edebilecek şekilde genel hatlarıyla
oluşturulmalıdır.

12. Amaçlara (Sonuçlara) Göre Yönetim’in yarar-

larıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel çalışmayı özendirir.
B) Yöneticilerin motive olmasını sağlar.
C) Örgüt içi iletişimin gelişmesini sağlar.
D) Kişisel performansın daha iyi görülmesini
sağlar.
E) Örgüt hiyerarşisine kişisel katılımı sağlayarak
canlılık getirir.

İdeal bir etik davranış kodu yukarıdaki özelliklerden hangilerini ihtiva etmelidir?
A) Yalnız I.           
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.
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17. Bir vergi denetim memurunun eşinin çalıştığı

21. Mahallî yönden yerinden yönetimin özellikle-

bir şirketi denetlemesi durumunda en çok aşağıdakilerden hangisinin zedeleneceğine dair
endişeler oluşabilir?

riyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahallî idareler kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
B) Mahallî idarelerin ayrı bir mal varlığı ve bütçesi
bulunur.
C) Mahallî idareler özerktir ve merkezî idarenin
idari vesayet denetimine tabi değildir.
D) Mahallî idarelerin türleri sınırlı sayıda olup
Anayasa’da il özel idaresi, belediye ve köy
şeklinde sayılmıştır.
E) Mahallî idareler, itfaiye, toplu taşıma, katı
atıkların toplanması gibi farklı alanlarda birden
fazla kamu hizmeti görmektedir.

A) Saydamlık - liderlik
B) Tarafsızlık - nesnellik
C) Sadakat - bütünlük
D) Nesnellik - hukukilik
E) Eşitlik - nezaket ve saygı

18. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde

A) Kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar
B) Finans kurumlarından piyasa koşullarının
belirli miktar altında alınan krediler
C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya
etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler
D) Bilgi içerikli kitap, dergi, makale, kaset, takvim,
cd veya buna benzer nitelikte olan hediyeler
E) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve
sembolik değeri bulunan reklam ürünleri ile el
sanatları ürünleri

19. I. Her şeyden önce halk egemenliğinde oy ver-

me bir hak değil görevdir.
II. Temsilciler ülkenin değil, sadece kendi bölgelerinin temsilcileridir.
III. Genel irade kaynağını doğrudan halkta bulur.
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etik bağlamında hediye alma yasağı kapsamındadır?

Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından
olan halk egemenliği kavramının sonuçları ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

22. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindendir?

A) Türk Dil Kurumu
B) Gelir İdaresi Başkanlığı
C) Orman Genel Müdürlüğü
D) Vakıflar Genel Müdürlüğü
E) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

23. I. Ev sahibi, konuktan önce gelir.

II. Makam mevki (statü); unvan, rütbe sahibi olan
önde gelir.
III. Aynı unvan veya rütbe sahibi kişiler arasında
kıdemli olan önce gelir.
IV. Kişiler makam, unvan, rütbe sahibi değiller ise
hanım olan önce gelir. Her ikisi de hanım ya da
erkek ise yaşlı olan önce gelir.

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

yerinden yönetim kuruluşu değildir?

Protokolde, kamusal ve sosyal yaşamda önde
ve önce gelme ilkeleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Belediyeler
B) Üniversiteler
C) DSİ Genel Müdürlüğü
D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
E) Karayolları Genel Müdürlüğü

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

20. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden
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24. Protokolde, telefonda konuşma kuralları ile

28. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile kadınlara sağlanan haklardan biri değildir?

A) Telefon, iki defadan fazla çaldırılmadan açılmalıdır.
B) Telefonda söylenen rakamlar, saatler, özel
isimler ve önemli kelimeler tekrarlanmalı veya
kodlanmalıdır.
C) Ast, zorunlu ve ivedi bir durum olmadıkça amirini (ve üstlerini) telefonla aramamalı; makamına giderek kendisiyle konuşmalıdır.
D) Hiçbir kişiye zorunluluk olmadıkça, sabah saat
09:00’dan önce, akşam saat 22:00’den sonra
cep ya da ev telefonundan telefon edilmemelidir.
E) Telefonla konuşurken odanıza veya yanınıza
kim gelirse gelsin telefon konuşma bitmeden
hiçbir şekilde kapatılmamalıdır.

millî kıyafetlerdir.
II. Üniforma; silahlı kuvvetler, polis ve zabıta teşkilatı mensuplarının ve güvenlik görevlilerinin
giydikleri; biçimi yönetmelik ile belirlenmiş tek
tip resmî kıyafettir.
III. Resepsiyonlarda, toplantılarda, törenlerde,
törensel etkinliklerde, millî ve resmî davet ve
ziyafetlerde sivil erkeklerin giydikleri frak, jaketatay, smokin ile koyu renk takım elbise resmî
kıyafettir.
Giyim ve bakım protokolünde kıyafetlerin
nitelik ve özellikleri ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

29. Din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl-

ması ve toplumdaki bireylerin inanç özgürlüğünün yasalarla güvence altına alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
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25. I. Bayram ve törenlerde giyilen folklorik kıyafetler

A) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
B) Evliliklerde kadının da rızasının alınması
C) Boşanma hakkının kadına da tanınması
D) Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak yararlanması
E) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkının
tanınması

pilotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burcu Dinçer
B) Yağmur Sarıoğlu
C) Semin Öztürk
D) Leman Altınçekiç
E) Sabiha Gökçen

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andria Zafirakou
B) Nurten Akkuş
C) Marjorie Brown
D) Barbara Zielonka
E) Leyla Gökçe

26. Mustafa Kemal, harp okulu ve harp akademisini
aşağıdaki şehirlerden hangisinde okumuştur?

E) Manastır

30. Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi

31. 2018 yılı “Küresel Öğretmen Ödülü”nün sahibi

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

A) Selanik
C) Sofya

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik

B) İstanbul
D) Şam

32. İçişleri Bakanlığınca başlatılan, Doğu ve Gü-

savaş aşağıdaki hangi antlaşma ile sona
ermiştir?

neydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 15 yaş
ve altı, maddi durumu yetersiz ve daha önce il
dışına çıkmamış çocuklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinin gezdirildiği projenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Kars Antlaşması

A) Biz Anadoluyuz
B) Gezmeyen Kalmasın
C) Anadolu Zamanı
D) Doğu’dan Anadolu’ya
E) Anadolu’dan Geldik

27. Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’ndeki

5

A

ŞEF

33. Afet bilincini geliştirmek için 2018 yılında Millî

37. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi-

Eğitim Bakanlığı aşağıdaki bakanlıklardan
hangisiyle “Afad ile İş Birliği” protokolünü imzalamıştır?

nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur.
B) Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için,
kırk beş yaşın doldurulmuş olması gerekir.
C) Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin
profesör veya doçent unvanını kazanmış
olması şarttır.
D) Avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olması şarttır.
E) Üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim
görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde
fiilen çalışmış olması şarttır.

A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Savunma Bakanlığı
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

34. I. Savaş

II. Seferberlik
III. Olağanüstü hâl

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

35. T.C. Anayasası’na göre “sendika kurma hakkı”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
B) Sendika kurma hakkının kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.
C) Çalışanlar ve işverenler serbestçe üye olma
ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına
sahiptir.
D) Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
E) Sendika kurma hakkı ancak millî güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle
ve yönetmelikle sınırlanabilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Anayasası’nda temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması yukarıdakilerden hangilerine göre
durdurulabilir?

- - - - çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine
karar verebilir.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki hükümde
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) üçte bir     
B) üçte iki       
C) beşte bir           
D) beşte iki           
E) beşte üç

39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak
boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların
bulundukları kurum ve yerlerini, başvurma
süresinin bitiminden en az kaç gün önce
Resmî Gazete, radyo, televizyon vb. araçlar ile
duyurur?

36. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet

Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve
ara seçimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına
imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar
verebilir.
B) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa
yapılır.
C) Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
D) Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının
yüzde üçünü bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.
E) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz.

38. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

yabancı memleketlerin resmî kurumları veya
uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara memuriyeti
süresince uluslararası kuruluşlarda en fazla
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A) Yedi       
B) On               
C) Onbir            
D) On beş            
E) Yirmi bir
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41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

45. İlk defa veya yeniden başka yerdeki görevlere

memura, kendisinin veya eşinin ana, baba ve
kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine kaç
gün izin verilir?
A) Altı             
C) Sekiz              
E) On

A

atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren - - - - gün içerisinde o yere
hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü
içinde işe başlamak zorundadırlar.

B) Yedi            
D) Dokuz              

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) 5

B) 7

C) 10

D) 15

E) 20

42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıl
içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın hangi ayı sonuna kadar
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir?
B) Nisan              
D) Ekim          

43. I. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzer-

lerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
II. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak
III. Verilen emirlere itiraz etmek
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
yukarıdakilerden hangileri aylıktan kesme
cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

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

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Ocak           
C) Temmuz             
E) Aralık

46. I. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya

44. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli
üzerinden ödenmesi esastır.
II. Devlet memurları devlet malını korumak ve
her an hizmete hazır hâlde bulundurmak için
gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
III. Fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin üçüncü kademesinde bulunan memurun
brüt aylığının dörtte üçünü geçmeyen zararlar
memurca ödenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kişisel sorumluluk ve zarar ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I.     
B) Yalnız II.        
C) Yalnız III.         
D) Yalnız I ve III.        
E) I, II ve III.

47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

ölüm yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

memurların ticaret ve diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunma yasağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Memurun ölümü hâlinde sağlığında bildiri
ile gösterdiği kimseye ölüm yardımı ödeneği
verilir.
B) Devlet memurunun ölümü hâlinde sağlığında
bildiri ile gösterdiği kimseye en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) üç katı
tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.
C) Devlet memurlarından memur olmayan eşi
ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek
gösterge dâhil) tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
D) Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
E) Ölüm yardımı ödeneği borç için haciz edilemez.

A) (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
B) Mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane
ve benzeri yerler açabilirler.
C) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamazlar.
D) Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar.
E) Ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
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48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

51. Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve

kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre
düzenlenir.
Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

A) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya
sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki
ilerlemedir.
B) Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi
için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması şartı aranır.
C) Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi
için bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir
kademenin bulunması şartı aranır.
D) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır.
E) Son altı yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir
kademe ilerlemesi uygulanır.

özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik
yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda
geçen hizmet sürelerinin kaçta kaçının her yılı
bir kademe ilerlemesine esas olacak şekilde
değerlendirilir?
A) 1/2                
C) 2/3              
E) 3/4

B) 1/3                 
D) 1/4            

52. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Yöneltme
B) Eğitim hakkı
C) Genellik ve eşitlik
D) Fırsat ve imkân eşitliği
E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

göre “kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak
ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini
sağlayıcı imkânlar hazırlamak” aşağıdakilerden
hangisinin amaç ve görevlerindendir?
A) Okul Öncesi Eğitimi
B) Yükseköğretim
C) Yaygın Eğitim
D) Orta Öğretim
E) İlköğretim

53. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

kariyer basamaklarında yükseleceklerde değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınanların, değerlendirmeye alınmak için
sınav tam puanının en az yüzde kaçını almış
olması şartı aranır?
A) 50

50. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

memurların çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) 55

C) 60

D) 65

E) 70

54. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

kariyer basamaklarında yükselmede değerlendirme puanının yüzde kaçını eğitim oluşturur?

A) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
B) Çalışma süreleri cumartesi ve pazar günleri
tatil olmak üzere düzenlenir.
C) Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit
edebilir.
D) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri
ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin
özelliklerine göre merkezde Devlet Personel
Başkanlığı tarafından tespit olunur.
E) Bu Kanun’a, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak
çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve
hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle
farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

55. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine
ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi
ile belirlenir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Kanun Hükmünde Kararname
E) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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56. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

59. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

57. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim,
öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet
hizmetlerinin düzenlenmesinden (askerî öğrenciler hariç) aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
E) Kültür ve Turizm Bakanlığı

A) Ticaret Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı
B) Ticaret Bakanlığı - Hazine ve Maliye Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı - Millî Eğitim
Bakanlığı
E) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı

60. I. Ortaöğretim; çeşitli programlar uygulayan liseler

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan
alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde
bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri
için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler
alınır.
B) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul
edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.
C) Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş
ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla
seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
D) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından
aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca
tespit olunur.
E) Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen
yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
yüksekokulları, kanunla kurulabilirler.

eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin
oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi aşağıdakilerden hangilerinin müştereken
hazırladığı yönetmelikle düzenlenir?

ile mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir.
II. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim
Bakanlığınca tespit edilir.
III. Belli bir programa ağırlık veren okullara lise,
teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim
dallarını belirleyen adlar verilir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
ortaöğretimin kuruluşu ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.

61. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı olan
ilköğretim kurumlarındandır?
A) Pansiyonlu ilköğretim okulları
B) Okul öncesi eğitim kurumları
C) Gündüzlü ilköğretim okulları
D) Yatılı ilköğretim okulları
E) Gezici okullar

58. I. Öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini

sağlamak üzere yaz ve akşam okulları açılır
veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyla
kurslar ve seminerler düzenlenir.
II. Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren
kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeterli krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun
belge veya diploması verilir.
III. Millî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı sağlayanlara
belge verilir.

62. Her yıl derslere başlamadan en az - - - - gün

önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak
köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında
bulunan çocukların künyelerini gösterir - - - - nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

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

A) 30 – üç
C) 20 – iki
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63. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

66. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının hizmet birimlerinden biri değildir?

A) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin
yaz tatili izinleri kaymakam tarafından okul ve
kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.
B) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek
şartıyla sıra ile izinlerini kullanırlar.
C) İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve
öğretime ara verme zamanları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
D) İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi
tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar
sürer.
E) Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı herhangi bir görevle
yükümlü tutulamazlar.

çocuğun okula devam etmediği beher gün için
verilen idari para cezasına rağmen çocuğunu
okula göndermeyen veli veya vasiye en fazla
kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?
A) Dörtyüz
C) Altıyüz

E) Bin

B) Beşyüz
D) Yediyüz

67. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

64. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre

A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
C) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre “ilköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?
A) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
D) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı

68. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun
özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime
katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yapmak
B) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik,
ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle
uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller
ışığında tasarlamak ve geliştirmek
C) Millî, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak,
değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak
D) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın
eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede
yararlanabilmesini teminat altına alan politika
ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak
E) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini
koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim
programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek

65. I. Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-

metlerini yürütmek
II. Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek
III. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir
eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş
vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya
meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve
öğretim vermek
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre yukarıdakilerden hangileri Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız I ve III.
E) I, II ve III.
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69. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

72. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

70. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre “öğretmenlere yönelik olarak verilecek
eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar
yapmak” görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi
hizmet birimine aittir?
A) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
B) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) Personel Genel Müdürlüğü

A) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
B) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji
ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek
B) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına
yönelik çalışmalar yürütmek
C) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek
D) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film
ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak, yayınlamak veya yayınlatmak
E) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm
yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden
yararlanmasını sağlamak

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre “yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın
eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda
dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak” görevi
Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?

73. • Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih
•

veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile
diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmek
Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen
ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin
koordinasyonunu sağlamak

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre
yukarıda verilen görev ve yetkiler Millî Eğitim
Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?
A) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
B) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı

71. I. Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine

araştırmalar yapmak veya yaptırmak
II. Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek
suretiyle ilgili hizmet birimlerine veri desteği
sağlamak
III. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak
ve ilgili birimlerle iş birliği içinde veri tabanları
oluşturmak

74. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre “eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon,
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek” görevi Millî
Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine
aittir?

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre
yukarıdakilerden hangileri Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
C) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.
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75. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

78. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre “ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim
dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve
gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine,
teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek”
görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet
birimine aittir?

göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurulun bir üyesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun göstereceği iki aday arasından Adalet
Bakanınca seçilir.
B) Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı
tarafından yerine getirilir.
C) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine
toplanır.
D) Görev süresi sona eren Kurul üyeleri yeniden
seçilebilirler.
E) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve
usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne göre
“Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet
gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde
yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve
rehberlik etmek” görevi Millî Eğitim Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
D) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
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A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
B) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
E) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

76. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

A

79. I. Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden

kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu
etkileyecek nitelikte olanlar
II. Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına
zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca
sebep olacak bilgi veya belgeler
III. Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış
ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla
Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya
belgeler
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre yukarıdakilerden hangileri bilgi edinme
hakkı kapsamı dışındadır?

77. “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.”

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

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre bilgi veya belgeye erişim süreleri ile ilgili
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilmelidir?

80. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru
sahibinin itirazı hakkındaki kararı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu en geç kaç iş günü
içinde verir?

A) beş - on
B) on - yirmi
C) on beş - otuz
D) yirmi - on
E) otuz - on beş

A) Altmış
C) Yirmi
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81. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adla-

84. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilçe idare

rının değiştirilmesi hangi usul ile yapılır?

şube başkanları, kendi şubelerine taallük eden
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve
diğer mevzuat ile kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dâhilinde
görülmesinden doğrudan doğruya aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar?

A) Kanunla
B) Valilik kararıyla
C) Cumhurbaşkanı onayı ile
D) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
E) İçişleri Bakanlığının tasvibiyle

A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Belediye Başkanı
E) Emniyet Müdürü

ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal
olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından
kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve
usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı
davrananlar,  - - - - aydan - - - - yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır.”
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
A) bir - iki
C) üç - bir

E) altı - bir

B) üç - iki
D) altı - iki

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

82. “Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can

83. I. İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak

85. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre genel

kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini
aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli
olması hâlinde, Türk Silahlı Kuvvetleri hangi
usul ile görevlendirilebilir?
A) İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla
B) İçişleri Bakanlığının tasvibi üzerine müşterek
kararnameyle
C) Garnizon Komutanının teklifi üzerine İçişleri
Bakanlığının kararıyla
D) Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine müşterek kararnameyle
E) Genelkurmay Başkanının önerisi üzerine
Cumhurbaşkanı kararıyla

86. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valilerin

üzere türlü karar alırlar.
II. İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığı
altında tahrirat kâtibi, mal müdürü, Hükûmet
hekimi, millî eğitim memuriyle tarım memuru
ve veterinerden teşekkül eder.
III. İdare kurullarının kazai vazife görmek üzere
toplantılarında idari davaya esas olan kararı
vermiş bulunan idare amiri üye sıfatıyla bulunamaz ve oya katılamaz.

hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vali, ilde İçişleri Bakanının temsilcisi ve idari
yürütme vasıtasıdır.
B) Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
C) Valiler, halkın askerlik muameleleri hakkındaki
müracaat ve şikâyetlerini kabul ederler.
D) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri
doğrudan doğruya valiliklere yazarlar.
E) Vali; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe
idare kurulları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.
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87. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Cumhuri-

91. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde

yet Bayramı’nda ilçede yapılacak resmî törenlere aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar?

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e
göre aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi kadrolardandır?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Vali muavini
D) Belediye başkanı
E) Emniyet müdürü

A) Bilgisayar işletmeni
B) Şube müdürü
C) Çözümleyici
D) Sayman
E) İstatistikçi

92. “Şube müdürü kadrosu için görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda, son - - - - yıl Bakanlıkta görev yapmış olma şartı aranır.”

ri merkeze ait il memurlarına acele hâllerde
valilerce en fazla kaç güne kadar mezuniyet
verilir?
A) 5

B) 7

C) 10

D) 15

E) 30

89. MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre Bakanlık merkez teşkilatına bağlı genel müdürlüklerde görevli daire başkanının üst disiplin
amiri aşağıdakilerden hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

88. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre tayinle-

A) Bakan
B) Genel Müdür
C) Bakan Yardımcısı
D) Teftiş Kurulu Başkanı
E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere
hangisi getirilmelidir?
A) bir
C) üç

E) beş

B) iki
D) dört

93. I. Uyarma

II. Kınama
III. Aylıktan kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan
hangilerini almış olanların ilişikleri kesilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.  
D) Yalnız III ve IV.    
E) Yalnız II, III ve IV.

94. I. Disiplin amiri

II. Atamaya yetkili amir
III. Devlet Personel Başkanlığı

90. MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan
adaylar yukarıdakilerden hangilerinin teklifi ve
onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere
asli memurluğa atanırlar?

Bakanlık taşra teşkilatı İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli sivil savunma uzmanının
üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Şube Müdürü
C) Teftiş Kurulu Başkanı
D) İl Millî Eğitim Müdürü
E) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

A) Yalnız I.      
B) Yalnız III.         
C) Yalnız I ve II.    
D) Yalnız II ve III.           
E) I, II ve III.
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95. I. Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en

98. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yöne-

ticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge’ye
göre aşağıdakilerden hangisi Bakan yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardandır?

fazla %3’ü yeniden atama ve kurumlar arası
yeniden atamada kullanılır.
II. İl millî eğitim müdürlükleri Bakanlıkça tahsis
edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla öğretmen
ihtiyacına göre altıncı hizmet alanındaki eğitim
kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve
Bakanlığa bildirir.
III. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden
atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan
kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi
öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan
kontenjanın en fazla %10’u millî sporcuların
atamalarında kullanılır.

A) Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılar
B) Kadro aktarma, kadro değişikliği ve kadro
dağılımına ilişkin onaylar
C) Bakan müşavirlerinin eğitim ve kurslara katılım
işlemleri ile ilgili yazılar
D) Gayrimenkul satın alınmasına, kiraya verilmesine, ön izin ve kesin izin alınmasına ilişkin
onaylar
E) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından
yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama kararına ilişkin onaylar

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

96. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre bir yıllık
çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday
öğretmenlerden/öğretmenlerden ikinci hizmet
bölgesinde bulunan illerin 1’inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara
(istisnalar hariç) kaç hizmet puanı verilir?
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği’ne göre öğretmen atamalarında kontenjanların belirlenmesiyle ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

E) 14

99. I. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu

verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin
aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin
bittiği tarihte görevine başlar.
II. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin
yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi
hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya
devam eder.
III. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu
verilen memurun hastalık izin süresi yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olsa bile yıllık
izninin bitimine müteakiben memurun göreve
başlaması zorunludur.
Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre
yıllık izinde iken verilen hastalık raporları ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) Yalnız I ve II.
D) Yalnız II ve III.
E) I, II ve III.

97. I. Mevzuatla münhasıran verilen yetkiler devredilebilir.
II. İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen
makam dikkate alınır.
III. Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazılarda, sadece koordine
edilen birim amirlerinin parafı bulunur.

100. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre

özlük dosyası Bakanlıkta tutulan personelden
aylıksız izin verme yetkisi valilikte bulunanların izin onaylarının bir sureti, dosyalarına
konulmak üzere en geç kaç gün içinde Bakanlığa gönderilir?

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge’nin
uygulanmasında göz önünde bulundurulacak
yukarıdaki usul ve esaslardan hangileri doğrudur?

A) 3

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

B) 7

C) 9

D) 15

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15

E) 20

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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

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.

09 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILAN
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: ŞEF A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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