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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	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	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	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	kop-
ya	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	beş	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa,	

soru	numarasını	dikkate	alarak,	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan 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.

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................
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ŞEF A
1.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumu-

şamasına örnek yoktur?

A) Çocuklar bahçedeki ağacın tepesine kadar 
çıkmıştı.

B) Bir hafta içinde ırmağın suyu yarı yarıya çekil-
mişti. 

C) Kitabın konusu tüm öğrencileri çok etkiledi.
D) Ondan daha heyecanlı birine rastlamamıştım.
E) Bu havalar beni her zaman rahatsız ediyordu.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklem-
den oluşmaktadır?

A) Çok çalışmak başarının temel koşuludur. 
B) Her şeyde kimsenin bilmediği bir eksiklik vardı.
C) Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık.
D) Yirmi yıl sonra, doğduğu topraklara dönmüştü.
E) Derme çatma bir kır bahçesinde saatlerce 

oturduk.

3.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü-
ne göre diğerlerinden farklıdır? 

A) Erken kalktığı için kahvaltı yapabilmişti. 
B) Gezip gördüğü yerleri eserinde anlatmıştı.
C) Gençliğini geçirdiği o yerleri hiç unutmadı.
D) Bugüne kadar bu kitapları mutlaka okumalıydı.
E) Onu rahatsız eden, arkadaşının değişik tavır-

larıydı.

4.  Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir?

A) Yıllardır yaşadığı bu şehirden ayrılmak istemi-
yordu. 

B) İki saattir otobüsün gelmesini bekliyorduk.
C) Salon henüz toplantı için hazır değildi.
D) Oraya ne zaman gittiğini hatırlayamadım.
E) Bu kitapta onun hiçbir emeği yoktu.

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru 
işareti (?) getirilemez?

A) Bunca yıl sonra beni ne diye aramış 
B) İşlediğimiz  konuyu anlamayan var mı
C) Beklediğimiz belgeler ne zaman gelir
D) Geç kalacağını neden bize bildirmedi
E) Niçin beni dinlemediğini hala anlayamadım

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

A) Sen de bizimle pikniğe geliyor musun? 
B) Müzik dinlerken ders çalışabiliyor musun? 
C) Haklı olduğun halde neden konuş muyorsun?
D) Gazetelerde çıkan haberleri okumuyor musun?
E) Tüm hırçınlığına rağmen onunla anlaşabiliyor 

musun?

7.  Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleriyle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan ilişkileri, insan insana ilişkidir.
B) İnsan ilişkileri yönetimde saydamlık ister.
C) İnsan ilişkileri, yetişkin yetişkine bir ilişkidir.
D) İnsan ilişkilerinde “biz” duygusu yerine “ben” 

duygusu esas alınmalıdır. 
E) İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle anlamdaş 

olmayı gerektirir.

8.  Yönetimde, bir işin birden çok işgörence yapıl-
ması sırasında işgörenler arasında oluşan insan 
ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetiştirme ilişkileri  B) Hizmet ilişkileri
C) İşakımı ilişkileri D) Denetleme ilişkileri
 E) Danışmanlık ilişkileri

9.  Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin iyi bir ile-
tişim ortamı geliştirmeleri için taşıması gereken 
özelliklerden değildir?

A) Duygusal olmalıdır.
B) Kendisini iyi tanımalıdır.
C) Konuşurken ses tonunu iyi ayarlayabilmelidir.
D) İletişimin çalışanlar için temel bir ihtiyaç oldu-

ğunu bilmelidir.
E) Çalışanlar arasında bireysel farklılıkları değer-

lendirebilmelidir.



ŞEF A

3

10.  Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaç-
ları çevresinde toplayan yönetici profilidir?

A) Hem insana, hem de göreve önem vermeyen 
yönetici

B) Hem göreve, hem de insana yüksek düzeyde 
önem veren yönetici 

C) Çalışanların moralini orta düzeyde tutarak, 
yapılması gereken işleri yapan yönetici

D) İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yüksek düzeyde 
dikkat ederken, görevi önemsemeyen yönetici

E) İş koşullarının düzenlenmesine yüksek, insan 
ögesine düşük düzeyde önem veren yönetici

11.  Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştiri-
lebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum 
içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin 
temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon (Eşgüdüm)
B) Örgütlenme
C) Denetleme
D) Planlama
E) Yönetme

12.  Yönetici ve lider arasındaki farklarla ilgili aşağı-
daki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
B) Yönetici düzeni sürdürür, lider farklılık yaratır.
C) Yönetici sistem ve yapı merkezlidir, lider birey 

merkezlidir.
D) Yönetici ne ve niçin sorularına önem verir,  

lider nasıl ve ne zaman sorularına önem verir. 
E) Yönetici mevcut durumu kabul eder, lider mev-

cut durumu sorgular.

13.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik 
haklar arasında yer almaz?

A) Eğitim ve öğrenim hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Konut hakkı
E) Dilekçe hakkı

14.  İnsan haklarının gelişimi ile ilgili temel belge-
lerden olan Magna Carta Libertatum (Büyük 
Özgürlük Fermanı) aşağıdaki ülkelerden hangi-
sinde yayınlanmıştır?

A) Almanya B) ABD
C) İngiltere  D) Fransa
 E) İtalya

15.  Demokratik sistemlerin özellikleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Demokratik yönetimlerde kuvvetler birliği 
esastır.

B) Demokratik yönetimler halkın egemenliğine 
dayanır.

C) Demokratik yönetimler bireysel özgürlüğü 
korur ve geliştirir.

D) Demokratik yönetimlerde insanlar yasalar 
önünde eşittir.

E) Demokratik yönetimler günümüzde temsil 
esasına göre faaliyetlerini yürütürler.

16.  Aşağıdakilerden hangisi yönetimde uyulması 
beklenen etik ilkelerden değildir? 

A) Adalet  B) Çıkarcılık
C) Dürüstlük  D) Tarafsızlık
 E) Eşitlik

17.  Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etik dışı 
davranışlardandır? 

A) Sevgi  B) İhmal 
C) Hoşgörü D) Emeğin hakkını verme
 E) Güven

18.  Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden 
beklenen başlıca etik davranışlardan değildir?

A) Meslektaşlarına karşı içten saygı göstermek 
B) Hizmetten yararlananlara karşı tarafsız olmak
C) Kamu kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak
D) Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işle 

uğraşmak
E) Davranışlarından dolayı doğacak sonuçların 

sorumluluğunu üstlenmek
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19.  Türk idare sisteminde aşağıdakilerden hangisi 

bakanların idari yetkilerinden değildir?

A) Yönetmelikler çıkarmak
B) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek 
C) Hiyerarşik amirlik sıfatını kullanmak
D) İta amiri olarak harcama yetkisine sahip olmak
E) Gerekli gördüğünde TBMM’yi toplantıya çağır-

mak

20.  İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve 
merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi 
aşağıdaki hangi mevzuat ile yapılır?

A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik 
D) Bakanlar Kurulu Kararı 
E) Kanun Hükmünde Kararname 

21.    I. Kaymakam
 II. İlçe İdare Kurulu
III. İlçe İdare Şube Başkanları

İlçe idaresi yukarıdakilerden hangisi/hangile-
rinden oluşur?

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

22.  Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetle-
yici kurumlardan değildir?

A) Kamu İhale Kurumu
B) Türk Standartları Enstitüsü
C) Rekabet Kurumu Başkanlığı
D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
E) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

23.  Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet protokolü düzen-
leme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve so-
rumluluğu hangi bakanlığın uhdesine verilmiştir?

A) İçişleri Bakanlığı 
B) Adalet Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı 
D) Millî Eğitim Bakanlığı 
E) Millî Savunma Bakanlığı

24.  Protokolde, selamlaşmada öncelik sırası ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplantıdan ayrılan, kalanlara selam verir. 
B) Gelen, orada bulunanlara selam verir.  
C) Kıdemsiz, kıdemliye selam verir.
D) Bayan, erkeğe selam verir.
E) Genç, yaşlıya selam verir.

25.    I. Herhangi biri telefonla arandığında, arayan 
önce kendisini tanıtır.

 II. Üstle konuşurken telefon ondan önce kapatıl-
mamalıdır.

III. Üstler, sekreter aracılığı ile aranır.

Protokolde, telefonda görüşme kurallarıyla 
ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/han-
gileri doğrudur? 

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

26.  Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisin-
de bulunmamıştır?

A) Trablusgarp Savaşı’nda 
B) Cumhuriyetin ilan edilmesinde 
C) 31 Mart Olayı’nın bastırılmasında
D) Mudanya Ateşkesi’nin imzalanmasında
E) Muş ve Bitlis’in Rus işgalinden kurtarılmasında

27.  Temsil Heyeti, aşağıdaki kongrelerden hangi-
sinin sonunda Ali Fuat Paşa’yı “Batı Anadolu 
Kuvayımilliye Komutanlığı”na atamıştır? 

A) Alaşehir Kongresi B) Sivas Kongresi
C) Erzurum Kongresi D) Balıkesir Kongresi
 E) İzmir İktisat Kongresi

28.  Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 Eylül 1923 tari-
hinde kurulan Halk Fırkasının temelini, aşağıda-
ki gruplardan hangisi oluşturmuştur?

A) Islahat Grubu
B) İstiklal Grubu
C) Tesanüt Grubu
D) Felah-ı Vatan Grubu
E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu
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29.  Türkiye’de, aşağıdaki gelişmelerden hangisi 
diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

A) Aşar Vergisi’nin kaldırılması 
B) Miladi Takvimin kabul edilmesi
C) Türk Tarih Kurumunun açılması 
D) Millî Ekonomi İlkesinin kabul edilmesi
E) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması

30.  2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden 
hangisine verilmiştir?

A) Münir Özkul    B) Nuri Bilge Ceylan
C) Memduh Ün    D) Ertem Eğilmez
 E) Sinan Çetin

31.  NATO’nun merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris  B) Berlin
C) Brüksel  D) Londra
 E) Washington

32.  Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşa-
ğıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz?

A) İç - dış göçler B) Konut yetersizliği
C) Okul yetersizliği D) İş gücü yetersizliği
 E) İşsizlik

33.  Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır?

A) Tarık Buğra - Küçük Ağa
B) Sait Faik Abasıyanık -  Semaver
C) Mehmet Akif Ersoy - Mona Rosa
D) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı 
E) Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz

34.    I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
 II. Bakanlar Kurulu
III. Cumhurbaşkanı

T.C. Anayasası’na göre “yasama yetkisi” yuka-
rıdakilerden hangisine/hangilerine aittir?

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

35.  T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç 
olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tu-
tulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi 
için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde 
hâkim önüne çıkarılır? 

A) On iki  B) Yirmi dört
C) Otuz altı D) Kırk sekiz
 E) Altmış

36.  T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti aşağı-
daki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırla-
nabilir?

A) Kamu mallarını korumak
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Sosyal gelişmeyi sağlamak
D) Ekonomik gelişmeyi sağlamak
E) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 

37.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve 
yetkilerinden değildir?

A) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve 
yayımlamak

B) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde 
toplantıya çağırmak 

C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri göndermek 

D) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ge-
rekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

E) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 
konuşmasını yapmak
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38.  T.C. Anayasası’na göre yeni seçilen Türkiye Bü-

yük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçimin-
den sonra kaç gün içinde Bakanlar Kurulunun 
kurulamaması hâlinde Cumhurbaşkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak se-
çimlerin yenilenmesine karar verebilir?

A) Yirmi beş B) Otuz
C) Kırk beş D) Altmış
 E) Doksan

39.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurları “Asli Devlet Memurluğuna” 
atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde 
yeminlerini yaparlar? 

A) On beş gün B) Yirmi gün
C) Bir ay  D) Kırk beş gün
 E) İki ay

40.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet me-
murunun memurluğuna son verilmez, aylık ve 
başka hakları elinden alınamaz.” şeklinde tanım-
lanan genel hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müracaat, şikâyet ve dava açma 
B) Uygulamayı isteme hakkı 
C) Çekilme
D) Emeklilik
E) Güvenlik

41.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili 
gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı 
izni olmadıkça açıklamaları yasaktır?

A) Yetkili Bakan B) Müsteşar
C) Genel Müdür D) Vali
 E) Bakan Yardımcısı

42.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl 
süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durum-
lar hariç) memuriyet giriş derece ve kademesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9/1       B) 9/2
C) 10/1  D) 10/2
 E) 11/1

43.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memuru olabilmek için kasten işlenen bir 
suçtan dolayı ne kadar süreyle mahkûm olma-
mak gerekir?

A) Üç ay       B) Altı ay
C) Dokuz ay D) On ay
 E) Bir yıl ve daha fazla süre

44.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim süreleri, programları, değerlendirme 
esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda 
yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

B) Aday memurların Devlet memuru olarak ata-
nabilmeleri için adaylık süresi içinde tabi tutul-
dukları eğitimle ilgili sınavların en az birinden 
başarılı olmaları gerekir. 

C) Temel eğitime alınan aday memurların sınıfları 
ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutul-
maları gerekir.

D) Aday olarak atanan memurlar önce bütün me-
murların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime 
alınırlar.

E) Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurum-
da yapılır. 

45.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde me-
muriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve 
devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine 
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? 

A) Birim Amirinin
B) İlgili Müsteşarın
C) Disiplin Amirinin
D) Atamaya Yetkili Amirin
E) Devlet Personel Başkanlığının

46.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre baş-
ka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanun’un 
verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi 
sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski 
görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başla-
yış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha 
verilebilir?

A) 3       B) 7
C) 10  D) 15
 E) 20
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47.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik 
görevini tamamlayıp memuriyete dönmek iste-
yenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde 
kurumlarına başvurmak ve kurumları da baş-
vurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde 
ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar?

A) 15 - 30   B) 20 - 20
C) 30 - 30   D) 30 - 45 
 E) 45 - 30 

48.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurluğundan çekilme isteyen memur-
lardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu iş-
lemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. 
Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanma-
ları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hiçbir surette Devlet memurluğuna alınamazlar. 
B) 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. 
C) 2 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar.
D) Bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna alına-

mazlar.
E) Altı ay geçmeden Devlet memurluğuna alına-

mazlar.

49.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
“özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelme-
mek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangi-
sini gerektirir?

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Devlet memurluğundan çıkarma
C) Aylıktan kesme
D) Kınama
E) Uyarma

50.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun 
verilen disiplin cezasını reddetmesi hâlinde 
atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir 
disiplin cezası vermekte serbesttirler?

A) 3       B) 5
C) 7  D) 10
 E) 15

51.  “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gö-
zetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisi-
ni tanımlamaktadır?

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

52.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, 
ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve 
programların hangi mesleklerin yolunu açabile-
ceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı 
yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler 
verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne 
zaman yapılır?

A) Altıncı sınıfın ikinci yarısında
B) Yedinci sınıfın birinci yarısında
C) Yedinci sınıfın ikinci yarısında
D) Sekizinci sınıfın birinci yarısında
E) Sekizinci sınıfın ikinci yarısında

53.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç 
ve görevlerinden değildir?

A) Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçü-
sünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim 
politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve 
çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına 
göre yetiştirmek

B) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak 
ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve 
istihdam politikasına uygun meslekleri edin-
melerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak 

C) Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üze-
re, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları 
çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek 
inceleme ve araştırmalarda bulunmak

D) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve 
kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, 
yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmet-
lerinde bulunmak

E) Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gös-
teren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan 
her türlü yayınları yapmak



8

ŞEF A
54.    I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan 

eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından 
aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca 
tespit olunur.

 II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğ-
retim kurumlarından mezun olanlar arasından 
Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.

III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik for-
masyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan 
alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu 
gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için 
Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili 
olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

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

55.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmen-
lerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava 
girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıda-
kilerden hangisi uygulanır?

A) Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuri-
yetle ilişiği kesilir.

B) Öğretmenlik mesleği dışında aylık dereceleri-
ne uygun başka memur kadrolarına atanırlar.

C) Aynı okulda bir yıl daha çalıştırılarak tekrar 
performans değerlendirmesine tabi tutulurlar. 

D) İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek 
tekrar performans değerlendirmesine tabi 
tutulurlar.

E) İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek 
tekrar performans değerlendirmesine tabi 
tutulurlar.

56.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülki-
yetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı 
ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 
satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) İlgili Vali
B) Başbakan
C) Maliye Bakanı
D) Çevre ve Şehircilik Bakanı
E) Millî Emlak Genel Müdürü

57.    I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi 
okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksı-
zın açılamaz.

 II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakan-
lık tarafından açılmış veya açılacak okullar 
(askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecele-
rinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

III. Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

IV. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların 
program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
“okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdaki-
lerden hangileri doğrudur?

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

58.    I. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin un-
van, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir 
ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mes-
leki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları 
bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

 II. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve 
ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile 
ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurum-
ların bu standartlara göre optimal büyüklükte 
kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

III. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak 
gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel 
araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak 
yapılır.

IV. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü 
geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince 
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar 
maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve 
desteklenir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
yukarıdakilerden hangileri “bilimsellik” ilke-
siyle ilgilidir?

A) I ve II  B) II ve III 
C) III ve IV  D) I, III ve IV 
 E) I, II ve IV
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59.  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşını 
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar?

A) 4  B) 5 
C) 6   D) 7 
 E) 8

60.  Okul-aile birlikleri;
  I. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine 

etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve 
maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorun-
lu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi 
bağışları kabul edebilirler. 

 II. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültü-
rel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler.

III. Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kan-
tin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya 
işletebilirler.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştiril-
mesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile 
birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakiler-
den hangisi/hangileri doğrudur?

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

61.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin 
yaz tatili izinleri, bölge maarif müfettişleriyle, 
ilçe eğitim müdürü tarafından okul ve ku-
rumların korunması da göz önünde tutularak 
ayarlanır. 

B) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil ayla-
rında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek 
şartı ile sıra ile izinlerini kullanırlar. 

C) Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen 
işlerden başka, meslek dışı her hangi bir gö-
revle yükümlü tutulamazlar.

D) İlköğretim okullarının yaz tatili, sınavların bitimi 
tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar 
sürer.

E) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız üç ay 
izinlidirler.

62.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre 
bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okulda, derslerin başlamasından bir hafta ön-
ceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne 
kadarki süre

B) Okulda, derslerin başlamasından iki hafta ön-
ceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne 
kadarki süre

C) Okulda, derslerin başlamasından üç hafta ön-
ceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne 
kadarki süre

D) Okulda, derslerin başlamasından bir hafta 
önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bitim 
tarihinden bir hafta sonraki güne kadarki süre

E) Okulda, derslerin başlamasından bir hafta 
önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bitim 
tarihinden iki hafta sonraki güne kadarki süre

63.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre 
muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe 
rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya 
vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun 
okula devam etmediği beher gün için kaç Türk 
Lirası idari para cezası verilir?

A) Otuz  B) Yirmi beş
C) Yirmi   D) On beş 
 E) On

64.  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre 
açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun 
olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan 
kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması 
zorunludur?

A) 50  B) 75
C) 100   D) 125 
 E) 150
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65.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “okul öncesi ve ilköğretim 
okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim prog-
ramlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereç-
lerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve 
Terbiye Kuruluna sunmak” görevi aşağıdaki-
lerden hangisinindir?

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

66.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “yaygın eğitim ve öğretim 
ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek”  görevi 
aşağıdakilerden hangisinindir?

A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
B) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
E) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 

Müdürlüğü 

67.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-
nün görevlerinden biri değildir?

A) Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenme-
sine yönelik işleri yürütmek

B) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim tek-
nolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yürütmek

C) Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul 
ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluştu-
rulmasına yönelik çalışmalar yapmak

D) Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm 
yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanıl-
masını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden 
yararlanmasını sağlamak

E) Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi 
ve iletişim teknolojilerine dayalı program, film 
ve benzeri yayınları hazırlamak veya hazırlatmak

68.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Öğ-
retmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü-
ğünün görevlerinden biri değildir?

A) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belir-
lenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları 
oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapmak

B) Bakanlık öğretmenlerine yönelik olarak; mes-
lek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya 
verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya 
açtırmak

C) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuru-
luşları ile iş birliği yapmak

D) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime 
ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak

E) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji 
ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek

69.    I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek 
ve yürütmek

 II. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetle-
rini planlamak ve yürütmek

III. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, 
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek

IV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli 
için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve 
değerlendirmek

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görev-
lerindendir?

A) III ve IV  B) II ve IV
C) II ve III   D) I ve II
 E) I ve III

70.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yapılmasının gerekli oldu-
ğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim 
öğretim tesisleri, kendisine veya Hazineye 
ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kaç yılı 
geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerin-
den kiralama karşılığı yaptırılabilir?

A) Seksen dokuz B) Yetmiş dokuz
C) Elli dokuz  D) Kırk dokuz
 E) Otuz dokuz
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71.    I. Bakanın çalışma programını düzenlemek
 II. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol 

ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek
III. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak 

bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve 
doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli 
tedbirleri almak

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/
hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir?

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

72.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır.
B) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini tem-

sil edecek nitelikte bir Başkan ile sekiz üyeden 
oluşur. 

C) Başkan ve üyelerin üyelik süresi her defasında 
bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. 

D) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık 
eğitim veren yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma 
ve yayınlarla temayüz etmiş öğretim üyeleri 
arasından seçilebilir.

E) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık 
eğitim veren yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma 
ve yayınlarla temayüz etmiş kamu görevlileri 
arasından seçilebilir.

73.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yurt dışı sürekli görev süresi 
(uzatma hariç) kaç yıldır?

A) Bir   B) İki
C) Üç   D) Dört     
 E) Beş

74.    I. Mevzuata
 II. Performans ölçütlerine
III. Stratejik plan ve programlara
IV. Hizmet kalite standartlarına 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre Bakanlığın her kademe-
deki yöneticileri görevlerini, yukarıdakilerden 
hangilerine uygun olarak yürütmekten üst 
kademelere karşı sorumludurlar?

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

75.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre engelli bireylerin, Özel Öğre-
tim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel 
eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık 
bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu 
raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğu-
nun tespit edilmesi gerekir?

A) 20   B) 30
C) 40   D) 50     
 E) 60

76.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grup-
ları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre 
eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süre-
leri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 
yönetmelikle belirlenir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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77.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 

istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve 
kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa baş-
vuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden 
hangisi yapılır?

A) Başvuru dilekçesi, başvurulan kurum ve ku-
ruluşu ilgilendirmediği için herhangi bir işlem 
yapılmaz.

B) Başvuru dilekçesi, ilgili kurum ve kuruluşa gön-
derilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

C) Başvuru dilekçesi, ilgili olan kurum ve kuruluşa 
göndermesi için başvuru sahibine iade edilir.

D) Başvuru dilekçesi, ilgili kurum ve kuruluşa 
gönderilerek gelen cevap ilgiliye yazılı olarak 
bildirilir.

E) Başvuru dilekçesi, kurum ve kuruluşu ilgilen-
dirmediği için işlem yapılmaz ve durum ilgiliye 
yazılı olarak bildirilir.

78.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 
istenen bilgi veya belgenin, başvuru içeriğinin 
birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi 
durumunda bilgi veya belgeye erişim kaç iş 
günü içinde sağlanır?

A) On  B) On beş
C) Yirmi  D) Otuz
 E) Altmış

79.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
B) Kurul Başkanı, Başbakan tarafından atanır.
C) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakat-

ları aranır.
D) Kurul üyeleri Bakanlar Kurulunca seçilecek 

dokuz üyeden oluşur.
E) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç du-

yulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine 
toplanır.

80.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 
bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak 
aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun 
kapsamına dâhildir?

A) Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve 
faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler

B) Açıklanması ya da zamanından önce açıklan-
ması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına  
zarar verecek bilgi veya belgeler

C) Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden 
kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu 
etkileyecek nitelikte olanlar

D) Açıklanması hâlinde Devletin dış ilişkilerine 
açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Dev-
let sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler

E) Açıklanması hâlinde Devletin millî savunma-
sına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek 
ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik 
dereceli bilgi veya belgeler

81.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köyün 
veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanma-
sı hangi usul ile yapılır?

A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanı-
nın tasdikiyle

B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
C) İçişleri Bakanının tasvibiyle
D) Bakanlar Kurulu Kararıyla
E) Kanunla

82.  “İllerin idaresi - - - esasına dayanır.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) yetki devri B) yetki dağılımı
C) merkezden yönetim  D) yerinden yönetim
 E) yetki genişliği

83.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre illerde, va-
lilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını 
yapan vali muavinleri en az kaç yıl kaymakam-
lıkta bulunmuş olanlardan tayin edilir?

A) Üç  B) Dört
C) Beş  D) Altı
 E) Yedi
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84.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valilerin 
hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı 
ayrı ayrı sorumludur. 

B) Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere 
resen emir ve talimat verirler. 

C) Valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve 
tecziye teklifinde bulunabilme yetkisi İçişleri 
Bakanına aittir.

D) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdür-
lükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri 
doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. 

E) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet 
kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını 
sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini 
yürütmekle ödevlidir. 

85.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Cumhuri-
yet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere 
aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar?

A) Vali  B) Millî Eğitim Müdürü
C) Belediye Başkanı D) Emniyet Müdürü
 E) Garnizon Komutanı

86.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, yılda 
kaç defadan az olmamak üzere idare şube baş-
kanlarını heyet hâlinde toplar?

A) Beş  B) Dört 
C) Üç  D) İki
 E) Bir

87.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakam-
lar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?

A) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intiha-
bı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar 
ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle 

B) İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulu-
nun Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

C) İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın olumlu 
görüşü ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

D) Başbakanın önerisi, Bakanlar Kurulunun Kara-
rı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

E) İçişleri Bakanının tasvibi üzerine müşterek 
kararname ile 

88.  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıda-
kilerden hangisi ilçe idare kurulu üyelerinden 
değildir?

A) Mal Müdürü B) Tahrirat Kâtibi
C) Hükûmet Hekimi D) İlçe Nüfus Müdürü
 E) İlçe Millî Eğitim Müdürü

89.  MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre Talim 
ve Terbiye Kurulunda görevli şefin üst disiplin 
amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı
B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
C) İlgili Daire Başkanı
D) Kurul Uzmanı
E) Kurul Üyesi

90.  MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre 
Bakanlık merkez teşkilatına bağlı genel mü-
dürlüklerde görevli veri hazırlama ve kontrol 
işletmeninin üst disiplin amiri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Daire Başkanı B) Genel Müdür
C) Müsteşar D) Eğitim Uzmanı
 E) Müsteşar Yardımcısı

91.  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Un-
van Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağı-
dakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi 
kadrolardandır?

A) Mütercim B) Diyetisyen
C) Çözümleyici D) Kütüphaneci
 E) Bilgisayar işletmeni
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92.  MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan 

Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması 
Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden 
hangisi yazılı sınav kurulunun görevlerinden 
değildir?

A) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak
B) Sınavda başarılı olanların atanmalarını sağlamak
C) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların 

duyurulmasını sağlamak
D) Yazılı sınav sorularını hazırlamak veya 

hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve 
değerlendirilmesini sağlamak

E) Görevde yükselme yoluyla yapılacak atama-
lara ilişkin görevde yükselme yazılı sınavının 
hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav 
tarihlerini belirlemek

93.  MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin 
Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi toplam 
kaç saatlik programdan aşağı olamaz?

A) 50  B) 60
C) 75  D) 80
 E) 90

94.  MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin 
Yönetmelik’e göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin bitiminden 
sonra başlar.

B) Hazırlayıcı eğitim süresi bir aydan az, üç ay-
dan çok olamaz.

C) Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik 
programdan aşağı olamaz.

D) Hazırlayıcı eğitim için ayrılan süreye dönem 
sonunda yapılan sınav süreleri dâhildir.

E) Hazırlayıcı eğitimin hedefi, aday memurlara 
Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili 
temel bilgileri vermektir.

95.  MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’ne göre aday öğretmenliğe atana-
caklarda aranan özel şartlarla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik 
mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza 
alınmamış olması

B) İlk atama kapsamında atanacakların, 
KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen 
taban puan ve üzerinde puan almış olmaları

C) Mezun olunan yükseköğretim programının, 
Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespiti-
ne ilişkin kararına göre atama yapılacak alana 
uygun olması

D) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğre-
tim programlarından mezun olanların ihtiyacı 
karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak 
üzere, pedagojik formasyon eğitiminin başa-
rıyla tamamlanmış olması

E) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olanların, Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığınca, yükseköğrenimlerinin yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına denkliğinin kabul 
edilmiş olması

96.  MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’ne göre öğretmenliğe atanma teb-
ligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik 
adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresi-
ne ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda 
yapılmış sayılır?

A) Üçüncü  B) Beşinci
C) Yedinci  D) Onuncu
 E) On beşinci

97.  MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’nin 
uygulanmasında göz önünde bulundurulacak 
aşağıdaki usul ve esaslardan hangisi yanlıştır?

A) Mevzuatla münhasıran verilen yetki devredile-
mez.

B) Yetkilinin izin, hastalık, geçici görev gibi 
nedenlerle bulunmadığı hâllerde, vekili imza 
yetkisini kullanır.

C) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alın-
masını gerektiren yazılarda, sadece koordine 
edilen birim amirlerinin parafı bulunur.

D) Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumlulu-
ğunu ortadan kaldırır. Devir yoluyla elde edilen 
yetki alt kademelere devredilebilir.

E) Bakan tarafından kendilerine devredilen imza 
yetkisi kullanılırken Bakanlık dışına gönderilen 
yazışmalarda “Bakan a.” ibaresi kullanılır. 
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98.  MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri 
Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak 
yazılardan değildir?

A) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluş-
larına Bakanlık teklif ve görüşlerini içermeyen, 
sadece bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar

B) Bakanlıklardan “Müsteşar Yardımcısı” imzasıy-
la gelen yazılara verilen cevaplar

C) Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurs-
lara katılım işlemleri ile ilgili yazılar

D) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin 
yazılar 

E) Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları

99.  MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre yıllık 
izinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek 
üzere yıllık izin verilemez. 

B) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli 
sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.

C) Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yö-
neticiliği verilen öğretmenlerden hizmet süresi 
bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanların 
yıllık izin süreleri yirmi gündür.

D) Yıllık izinler, görevin aksamaması şartıyla ami-
rin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya 
kısım kısım kullanılabilir. 

E) Aday memurlardan izin süresinin hesabında 
değerlendirilecek süreler bakımından bir yıllık 
hizmet süresini doldurmadan yıllık izin verilebilir.

100.  MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre me-
murlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 
kaç gün rapor verilebilir?

A) Beş  B) Yedi
C) On   D) On beş
 E) Yirmi

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.)



06 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILAN
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1. GRUP ŞEF A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

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

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

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

51.  C
52.  E
53.  B
54.  D
55.  A
56.  C
57.  D
58.  C
59.  B
60.  C
61.  E
62.  A
63.  D
64.  C
65.  B
66.  C
67.  C
68.  E
69.  A
70.  D
71.  B
72.  B
73.  C
74.  E
75.  A

76.  E
77.  B
78.  D
79.  B
80.  C
81.  A
82.  E
83.  D
84.  C
85.  A
86.  B
87.  A
88.  D
89.  C
90.  A
91.  E
92.  B
93.  A
94.  E
95.  E
96.  B
97.  D
98.  D
99.  E

100.  C


