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ALANLAR TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ 
(DAKİKA)

Görevin niteliği ile ilgili konular 80 90

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	tamamlanmadan	dışarı	çıkmayınız.
2. 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	bulun-
durmayınız.	Bu	araçları	yanınızda	bulundurmanız	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	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	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	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	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

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

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

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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EĞİTİM UZMANI B
1.  T.C. Anayasası’na göre “yasama” ile ilgili aşa-

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve 
denetimi altında yapılır.

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütün 
milleti temsil ederler.

C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört 
yılda bir yapılır.

D) Yirmi yaşını dolduran her Türk milletvekili 
seçilebilir.

2.  T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçimi, 
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından 
önceki kaç gün içinde tamamlanır?

A) 60 B) 90 C) 120 D) 150

3.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisi görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde 
yargılanacaklar arasında yer almaz?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Sayıştay Başkan ve üyeleri 
C) Jandarma Genel Komutanı
D) Milletvekilleri

4.    I. Devletin şekli
 II. Cumhuriyetin nitelikleri
III. Devletin temel amaç ve görevleri

Yukarıdakilerden hangileri T.C. Anayasası’nın 
değiştirilemeyecek hükümlerini içermektedir?

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

5.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
gisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden 
biri değildir?

A) Konut hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

6.  T.C. Anayasası’na göre Türk vatandaşlığı ile 
ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? 

A) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür.

B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlem-
lere karşı yargı yolu kapalıdır.

C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla 
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde 
kaybedilir.

D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir 
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarı-
lamaz.

7.  Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel 
kuruluşlarından değildir?

A) Merkez teşkilatı
B) Bağlı ve ilgili kuruluşlar 
C) Bağımsız ve özerk kuruluşlar
D) İhtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatı

8.  Bakanlıkların merkez teşkilatları ile bağlı 
kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak 
esas ve usullerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz. 
B) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya 

kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile 
kurulur.

C) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, 
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurul-
ması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumluluk-
ları kanunla düzenlenir. 

D) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet biri-
mi genel müdürlüktür. Ancak genel müdürlük-
lerce yürütülen hizmetlerin kapsam ve özellik-
lerinin gerektirmesi hâlinde şube müdürlüğü 
de kurulabilir.

9.    I. Kanuni idare ilkesi
 II. İdarenin mali sorumluluğu
III. Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi
IV. Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal 

denetimi
 V. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 

alınmış olması

Yukarıdakilerden hangileri hukuk devletinin 
gereklerindendir?

A) IV ve V  B) I, II ve III
C) I, III, IV ve V D) I, II, III, IV ve V
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10.  Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin 
bölümlerinden biri değildir?

A) Vali
B) İl idare kurulu 
C) İl genel meclisi
D) İl idare şube başkanları

11.    I. Vesayet denetimine tabidirler.
 II. Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
III. Özerklikleri söz konusu değildir. 
IV. Ayrı bir mal varlığına ve bütçeye sahip değildirler.

Devlet teşkilatında hizmet bakımından yerinden 
yönetim kuruluşlarının ortak özellikleri ile ilgili 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

12.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aday olarak atanmış Devlet memurunun aday-
lık süresi aşağıdakilerden hangisini geçemez?

A) Altı ay  B) Bir yıl
C) On sekiz ay D) İki yıl

13.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
uluslararası kuruluşlarda görev alacak me-
murlara kurumlarının muvafakati ve ilgili Ba-
kanın onayı ile memuriyeti süresince en fazla 
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 

A) On  B) On dört 
C) Yirmi bir  D) Yirmi beş

14.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi du-
rumu aşağıdakilerden hangisini yazılı müracaat 
şartı aranmaksızın istemiş olma sonucunu 
doğurur? 

A) Çekilme  B) Emeklilik 
C) Aylıksız izin D) Görev yeri değişikliği

15.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
memura, aylık ve özlük hakları korunarak, 
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, 
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli 
bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 
(ek izin talebi hariç) en çok kaç aya kadar 
“hastalık izni” verilir?

A) Altı B) On iki C) On beş D) On sekiz 

16.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını ge-
rektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı 
özel işlerinde kullanmak

B) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve 
davranışta bulunmak

C) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile say-
gısız davranmak 

D) Verilen emirlere itiraz etmek

17.  Hangi kurumun çalışanları 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu kapsamında bulunmayıp 
kendi özel kanunlarına tabidir?

A) İl Özel İdareleri
B) Emniyet Teşkilatı 
C) Kefalet Sandıkları
D) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar

18.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden biri 
değildir? 

A) Kariyer   B) Liyakat
C) Sadakat D) Sınıflandırma

19.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nda belirtilen istihdam şekille-
rinden biri değildir?

A) İşçiler  B) Geçici memur
C) Memur  D) Sözleşmeli personel
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20.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu’nda belirtilen genel haklardan 
değildir?

A) Grev   B) Güvenlik 
C) Sendika kurma D) Kovuşturma ve yargılama

21.  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nda sayılan hizmet sınıfla-
rından biri değildir?

A) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
B) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
C) Yükseköğretim Hizmetleri Sınıfı
D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

22.  Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişi ola-
rak gönderildiği il, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Samsun  B) İstanbul 
C) İzmir  D) Çanakkale 

23.  “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci 
devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan dire-
niş ruhu ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz 
kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvayıinzibatiye B) Teşkilat-ı Esasiye
C) Tekâlifimilliye D) Kuvayımilliye

24.  Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye’nin 
ilk muhalefet partisinin kapatılmasına neden 
olmuştur?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) Misakımillî’nin ilan edilmesi
D) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması 

25.  Jules Verne tarafından yazılan bu eser, insanın 
ay üzerinde ilk yürüyüşünden yaklaşık yüz sene 
        I 
önce, 1865’te yayımlanmıştır ve insanlı  
  II 
uzay yolculuğuna dair bilimsel düş gücü yönünden 
           III   IV 
bir kehanet gibidir.

Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde 
yazım yanlışı yapılmıştır?

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

26.  Kitaplar… Çoğul sözlerin tıka basa olduğu… Tekil  
            I     II 
duygulara yol açan, kulak veren, ses veren…  
       III 
Anlatır kitaplar nice yitimleri, belirişleri, işaretleri, 
davranışları… 
     IV

Bu parçada numaralanmış üç noktalardan 
hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?

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

27.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yük-
lemden oluşmuştur?

A) Doğu Karadeniz, denizden iç kesimlere uzanan 
dağlarıyla insanları etkiler.

B) Dergimiz son yıllarda geniş kitlelere hitap etmeye 
başladı.

C) Sanatçının dokunaklı ve buğulu sesi unutulan 
birçok türküye ruh verdi.

D) Ressamın karmaşık duyguları anlattığı tabloları 
dikkat çekiyor.

28.  (I) Babam çiftçiydi, yaz tatillerinde ona yardım 
etmek zorundaydım. (II) Tarlaya giderken, komşu 
köyün çocuklarıyla eşek yarıştırırken, söğüt dalla-
rından düdük yaparken kitabı yanımdan hiç eksik 
etmezdim. (III) Kitaplar bana kuşlarla, kuzularla, 
ağaçlarla, insanlarla dost olmayı öğretiyordu. 
(IV) Okuduğum kitaplar, köyün zorlu işlerini hafif-
letmekte bana yardımcı oluyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

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

29.  “Resmî yazı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Co-
mics Sans” veya “Calibri” yazı tipi, normal yazı 
stilinde kullanılır. 

B) Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm 
boşluk bırakılır.

C) Yazı alanı dışına, sayfa numarası ve varsa ek 
numarası hariç, hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.

D) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda 
hazırlanan belgeler paraflı nüshası idareye 
bırakılmak üzere en az iki nüsha düzenlenir.
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30.  •  Faydacılık olarak da bilinir.
   •  Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur.
   •  Machiavelli ve Mill bu etik anlayışının en önemli 

savunucularındandır.

Hakkında bilgi verilen etik sistem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kural Etiği
B) Kişisel Etik
C) Sosyal Yaşam Etiği
D) Amaçlanan Sonuç Etiği

31.  Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde 
etik davranış ilkeleri ile varılmak istenen 
amaçlardan biri değildir?

A) Kamu hizmetlerinde dürüstlüğü hâkim kılmak
B) Devletin tüm birimlerinde yozlaşmayı engellemek 
C) Çalışanların üstlerine karşı koşulsuz itaatini 

sağlamak
D) Kamu hizmeti alanların kamu görevlilerine 

güvenini artırmak

32.  Emekli hastane müdürü, muayene olmak üzere 
eskiden görev yaptığı hastaneye gelmiştir. Ran-
devu veya sıra numarası almak yerine, mevcut 
hastane müdüründen öncelikli olarak muayene 
olması için yardım istemiştir.

Verilen örnek olayda etik davranış ilkelerine 
göre mevcut hastane müdürü aşağıdaki dav-
ranışlardan hangisini tercih etmelidir?

A) Vefa duygusu gereği eski meslektaşına öncelik 
tanımalıdır.

B) Emekli meslektaşını kırmadan durumu anlat-
malı, ayrıcalık talebini yerine getirmemelidir. 

C) Doğrudan kendisi müdahil olmak yerine bir ça-
lışanını meslektaşına kolaylık sağlamak üzere 
görevlendirmelidir. 

D) Mevcut hastane müdürü olarak bizzat kendisi 
sırada bekleyenlerden izin almak koşuluyla 
öncelik tanımalıdır. 

33.  637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre “Bakanlığın görev alanına 
giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek” aşağıdaki hizmet 
birimlerinden hangisinin görevidir?

A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
D) Özel Kalem Müdürlüğü

34.  637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
Ekonomi Bakanlığının görevlerinden değildir?

A) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir 
şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit 
ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine 
etmek

B) İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçek-
leştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile 
ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası 
savunma araçlarını uygulamak

C) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile 
ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek

D) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlik-
lerine ilişkin çalışmaları yürütmek

35.  637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
İhracat Genel Müdürlüğünün görevlerinden 
biridir?

A) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı 
telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi ticaret 
politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı 
hazırlamak, uygulamak

B) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili 
ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya 
Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını 
takip etmek

C) İthal malların Dünya piyasalarına uygun olarak 
ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak 
ve izlemek

D) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret 
uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek

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

 II. Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak 
ve değerlendirmek

III. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek 
ve yürütmek

637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri 
Personel Dairesi Başkanlığının görevlerindendir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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37.  637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi 
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel 
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren 
konularda, kalkınma planları, yıllık programlar, 
izleme kararları ve icra planlarının uygulan-
masını izlemek ve bu alanda koordinasyonu 
sağlamak

B) Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile 
ilgili gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendir-
mek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak 
araştırmalar yapmak

C) İhraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve 
dış pazarlarda itibarını arttırmaya ve karşılaş-
tığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak

D) Bakanlık internet sayfaları, elektronik bilgi 
kaynakları ve iletişim altyapısı ile ilgili öneriler 
geliştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu 
sağlamak

38.  637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye göre ihracata yönelik Devlet 
destekleri kapsamında Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu ile ilgili yetki ve görevler ile her 
türlü işlemler hangi bakanlık tarafından yürü-
tülür?

A) Maliye Bakanlığı
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Kalkınma Bakanlığı
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

39.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre Dış 
Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavı baş-
vuru şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) KPSS’den Bakanlık tarafından belirlenen as-
gari puanı almış olmak

B) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış 
olmak

C) KPSS’nin yabancı dil bölümündeki soruların 
en az % 70’ine doğru cevap vermiş olmak 
üzere Bakanlıkça belirlenen yabancı dil şartını 
sağlamak

D) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve 
idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve 
ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, 
uluslararası ticaret, matematik ve istatistik 
bölümlerinden mezun olmak

40.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre Dış 
Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ko-
misyonunun sekretarya görevi aşağıdakilerin 
hangisi tarafından yürütülür?

A) Etik Komisyonu
B) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Eğitim Dairesi Başkanlığı
D) Personel Dairesi Başkanlığı

41.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre 
sözlü sınavda aşağıdaki konulardan hangisi 
elli puan üzerinden değerlendirilir?

A) Genel yetenek ve genel kültürü
B) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
C) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konu-

larına ilişkin bilgi düzeyi
D) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği 

ve muhakeme gücü

42.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre 
bakanlık birimlerinde uzman yardımcılarının 
uzmanlık tezini hazırlamaya hak kazanabil-
meleri için gereken iki yıllık çalışma süresine 
aşağıdakilerden hangisi dâhildir?

A) Aylıksız izin
B) Adaylıkta geçen süre
C) Toplamı üç ayı aşan hastalık izni
D) Toplamı üç ayı aşan refakat izni 

43.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre tez 
jürisi aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilir?

A) Bakan
B) Müsteşar
C) Eğitim Dairesi Başkanı
D) Personel Dairesi Başkanı

44.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre 
uzman yardımcısına, tezinin yazılı bir nüsha-
sını tez konusunun kendisine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde birimine teslim 
edememesi hâlinde aşağıdakilerden hangisi 
uygulanır?

A) Birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere 
ek süre verilir. Bu durum Personel Dairesi 
Başkanlığına ilgili birim tarafından yazılı olarak 
bildirilir.

B) Uzman yardımcısının, Müsteşar tarafından 
geçerli görülen bir mazereti olmaması hâlinde, 
unvanı kaldırılır.

C) Geçerli görülen mazereti olması hâlinde üç 
aylık ek süre verilir.

D) Yeni tez konusu ile birlikte bir yıllık ek süre 
daha verilir.
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45.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi uzmanların görevle-
rinden değildir?

A) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen 
toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli 
görülen hâllerde, mevzuata ilişkin taslakların 
hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulun-
mak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı 
ve çalışmalara katılmak

B) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, 
mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda 
bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan 
yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmek

C) Mesleki konularda gelişmeleri ve yayınları 
takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu 
konularda gereken çalışma ve incelemelerde 
bulunmak

D) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun 
vadeli işlerine katkıda bulunmak

46.  Dış Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği’ne göre 
tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç 
kaç gün içinde uzman yardımcısı tezini jüri 
huzurunda savunur?

A) 30 B) 45  C) 60  D) 75

47.    I. Bakanlığa tahsis edilen kontenjan çerçevesinde, 
ilgili maddede belirlenen hususları dikkate alarak 
öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilecek 
personeli seçmek

 II. Öğrencilerin öğretim kurumlarının veya öğrenim 
konularının değiştirilmesine ilişkin taleplerini 
Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçe-
vesinde karara bağlamak

III. Önemli bir hastalık, kaza veya zorunlu neden-
lerle öğrenime ara vermek durumunda kalıp 
bu hususu belgelendiren öğrencilerin öğrenim 
sürelerinin uzatılmasına karar vermek

Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim 
Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdakilerden 
hangileri Lisansüstü Öğrenim Komisyonunun 
görevlerindendir?

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

48.  Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim 
Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre öğrenim için yurt 
dışına gönderilecek adayların Bakanlık kadro-
larında adaylıkta geçen süre dâhil ve askerlik 
hizmetinde geçen süre hariç en az kaç yıl 
çalışmış olmaları gerekmektedir?

A) Bir B) Üç C) Beş D) Yedi

49.  Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim 
Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre öğrenim için yurt 
dışına gönderilecek adayların başvurusunda 
aşağıdaki belgelerden hangisi yer almaz?

A) Yabancı dil belgesi
B) Adayın görmek istediği öğrenime ilişkin hazır-

ladığı kompozisyon
C) Öğretim kurumundan temin edilen kabul belgesi
D) Mezun olduğu lisans eğitimine ait diploma

50.  Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim 
Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre öğrencinin izlen-
mesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrencinin çalışmaları yurt dışı temsilciliği, 
temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlık 
tarafından takip edilir ve denetlenir.

B) Öğrenci, her dönem başında o dönem alacağı 
dersleri yurt dışı temsilciliğine, temsilciliğin 
bulunmadığı yerlerde Bakanlığa iletir.

C) Öğrenci, öğrenimine devam ettiğini gösteren 
bir belgeyi mayıs ayı sonunda yurt dışı tem-
silciliğine, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde 
Bakanlığa iletir.

D) Öğrenci, öğrenim göreceği ülkedeki ikamet 
adresi, telefon, e-posta adresi gibi irtibat 
bilgilerinin belli olmasını müteakip, bu bilgileri 
ivedilikle ilgili yurt dışı temsilciliğine, temsilciliğin 
bulunmadığı yerlerde Bakanlığa bildirir.
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51.  Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim 

Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi 
Hakkında Yönetmelik’e göre öğrenimini tezli 
bir öğrenim programını tamamlayarak göreve 
başlayan personel, tezini aşağıdakilerden han-
gisini ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına 
iletir?

A) Öğrenci izleme raporları ile komisyonun görüş-
lerini

B) Denklik belgesi ve akademik danışmanın 
görüşlerini

C) Personelin birim amirinin görüşü ve tezin ya-
bancı dildeki üç nüshasını

D) Tezin yabancı dildeki dört nüshasını ve denklik 
belgesini

52.  Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdakilerden hangisi grup sorumlusunun 
görevlerinden değildir?

A) Ürün güvenliği ve/veya kalite denetimlerine 
ilişkin mevzuatın uygulanmasını sağlamak

B) Dış ticarete konu ürünlerden denetime tabi 
tutulmasında yarar görülenleri gerekçeleriyle 
birlikte Genel Müdürlüğe teklif edilmek üzere 
Bölge Müdürlüğüne bildirmek

C) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve rapor-
larını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, 
denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve 
belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp saklamak

D) Teknik düzenlemesi ya da standardı olmayan, 
dış ticarete konu olan ve teknik mevzuatı 
hazırlanması gereken ürünler hakkında Genel 
Müdürlüğe sunulmak üzere Bölge Müdürlüğüne 
rapor göndermek

53.  •  Bu dönem çalışmalarında denetmen yardımcıla-
rının denetmen refakatinde belli bir ürün üze-
rinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları 
sağlanır.

   •  Dönem sonunda, üzerinde çalıştıkları ürün 
hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Mü-
dürlüğe ulaştırılmak üzere bölge müdürlüğüne 
teslim ederler.

   •  Bu dönem çalışmaları üç aylık süreyi kapsar.

Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre 
denetmen yardımcıları yukarıdaki çalışmaları 
hangi ad altında yapar?

A) Birinci dönem çalışmaları
B) İkinci dönem çalışmaları
C) Üçüncü dönem çalışmaları
D) Üçüncü yıl çalışmaları

54.    I. Reddedilen partilerin denetimine yine aynı 
denetmen gönderilir.

 II. Şayet başka bir denetmen gönderilecekse, 
geri çeviren denetmen de ikinci denetimde 
mutlaka bulunur.

III. Partiyi geri çeviren denetmenin izin, geçici 
görev veya denetim talebi geldiği anda başka 
bir görevde bulunması hâlinde denetim onun 
bulunduğu tarihe ertelenir.

Ürün Denetmenliği Yönetmeliği’ne göre red-
dedilen partilerin ikinci defa denetimi ile ilgili 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

55.  İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği’ne 
göre “Yeterlik Sınavı Kurulu” ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır 
ve oy birliği ile karar alır.

B) Personel Dairesi Başkanı, Kurulun tabii üyesi 
olup diğer üyeler Bakan tarafından müsteşar 
yardımcıları, birim amirleri veya Bakanlık mü-
şavirleri arasından seçilir.

C) Yeterlik Sınavı Kurulu; Müsteşarın veya Bakan 
tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yar-
dımcısının başkanlığında toplam beş asıl ve 
beş yedek üyeden oluşur.

D) Kurulun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü 
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın 
hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit 
edilmesi hâlinde başkan ve ilgili üyeler Kurula 
katılamazlar.

56.    I. Uzman yardımcısı, tez konusunu ve planını 
belirleyerek en geç otuz gün içinde tezin ama-
cını, önemini ve çalışma yöntemini de kısaca 
belirtmek suretiyle birim amirine bildirir.

 II. Birim amiri, tez teklifini; uygun görüşüyle bir-
likte beş iş günü içinde ilgili müsteşar yardım-
cısının uygun görüşüyle birlikte Müsteşarın 
onayına sunar.

III. Tez konusunun ikinci kez uygun bulunmaması 
hâlinde tez konusu, birim amirinin de görüşü 
alınmak suretiyle Müsteşar tarafından belirlenir.

İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği’ne 
göre tez konusunun seçimi ile ilgili yukarıda-
kilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III
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57.  İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği’ne 
göre uzman yardımcısının yabancı dilden 
başarılı sayılması için Yabancı Dil Bilgisi Se-
viye Tespit Sınavından en az kaç puan alması 
gerekir?

A) 50 B) 60 C) 70  D) 80

58.  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre aşa-
ğıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi 
kadrolar arasında yer alır?

A) Laborant B) Çözümleyici
C) Ayniyat saymanı D) Bilgisayar işletmeni

59.  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre 
aşağıdaki kadrolardan hangisine yükselmek 
için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak 
yeterlidir?

A) Şube müdürü B) Ayniyat saymanı
C) Hukuk müşaviri D) Bilgisayar işletmeni

60.  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre 
görevde yükselme sınavında personellerin ba-
şarı puanının eşit olması hâlinde aşağıdakiler-
den hangisi öncelik verilme nedeni sayılamaz?

A) Hizmet süresinin fazla olması
B) Daha üst öğrenimi bitirmiş olması
C) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olması
D) Hizmet süresince almış olduğu ödüllerin sayısı

61.  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre 
sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en 
geç ne kadar süre içinde itirazla ilgili işlemleri 
sonuçlandırarak sonucu ilgiliye yazılı olarak 
bildirir?

A) Yedi gün B) On beş gün
C) Bir ay  D) İki ay

62.  Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre 
başarısız olan adayların sınav belgelerinin 
saklanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) İtiraz süresi bitimine kadar saklanır.
B) Kurum arşivinde iki yıla kadar saklanır.
C) Özlük dosyalarında memuriyet süresince 

saklanır.
D) Dava açma süresinden az olmamak kaydıyla 

bir sonraki sınava kadar saklanır.

63.  Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin 
Genel Yönetmelik’e göre aday memurların eği-
timi ile ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday 
memurlar asli memurluğa atanamazlar.

B) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj birbirini 
takip eden sıra içinde devam eder.

C) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine 
göre düzenlenir ve yürütülür.

D) Eğitim sürelerine sınavlar dâhil değildir.

64.  Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel 
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi 
temel eğitim ile ilgili ilkelerdendir?

A) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok 
olamaz.

B) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumlulu-
ğunda yapılır.

C) Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görev-
leri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi 
için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve 
görevlerine intibakını sağlamaktır.

D) Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde 
verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro 
ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve 
kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle 
tecrübe kazandırmaktır.

65.  Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel 
Yönetmelik’e göre kurum veya kuruluşlar, 
temel eğitim programlarında yer alan aşağı-
daki konuların hangisinin süresinde kısaltma 
yapabilirler?

A) Atatürk İlkeleri
B) Millî Güvenlik Bilgileri
C) Türkçe Dilbilgisi Kuralları
D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
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66.  Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel 

Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi 
Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulunun görevle-
rindendir?

A) Temel eğitim programlarını hazırlamak veya 
hazırlatmak

B) Temel eğitim programlarını ve sorularını Baş-
bakanlık Devlet Personel Dairesinden temin 
etmek

C) Temel eğitimle ilgili program ve sınav sorula-
rını dağıtıma hazır bulundurmak üzere gerekli 
tedbirleri almak

D) Programlara paralel olarak temel eğitim so-
nunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak 
ve soruları puanlamak

67.  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek 
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’e göre 
kurumlar bütçe olanaklarıyla gelecek mali 
yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri 
Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırı-
lacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, 
gönderilecek ülkenin adını en geç hangi ay 
sonuna kadar Devlet Personel Dairesine bildi-
rirler?

A) Mart  B) Mayıs
C) Temmuz D) Kasım

68.  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek 
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’e göre 
yabancı ülkelere gönderileceklerde aranılacak 
şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Askerlikle ilgisi bulunmamak
B) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak
C) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdu-

rulması cezasını almamış olmak
D) Devlet memurları için 40 yaşını tamamlamış 

olmak

69.  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek 
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’e göre 
kurumlarınca dış burslara dayanılarak Bakan-
lar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen 
kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her 
türlü ödemeler dâhil yurt içi aylığının kanuni 
kesintilerden sonra kalan net tutarının % kaçı 
ödenir?

A) 30 B) 50 C) 60 D) 75

70.  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek 
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’e göre 
bütçe imkânları ile yurt dışına gönderilenlere 
ödenen ek ödenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gidiş - dönüş yol giderleri
B) Yolculuk süresince seyahat gündeliği
C) Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı
D) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyu-

lan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masrafları

71.  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek 
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’e göre 
yurt dışına gönderilen ve dört yıl orada kalan 
bir personel kurumuna kaç yıl mecburi hizmet 
yapmak zorundadır?

A) On iki B) Sekiz C) Dört  D) İki

72.  Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlerine İlk 
Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik’in kapsamındadır?

A) Maliye Bakanlığının Teftiş Kurulları
B) Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulları
C) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulları
D) Askerî Adalet Teftiş Kurulları

73.  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik’e göre KPSS puanı, yeni bir sınav 
yapılamaması durumunda ne zamana kadar 
geçerli olur?

A) Bir yıla
B) İki yıla
C) Bir sonraki sınavın yapılacağı tarihe
D) Bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına

74.  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik’e göre A grubu kadrolara atana-
caklar için giriş sınavına KPSS sonuçlarına 
göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni 
alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının kaç 
katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday 
çağrılır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30
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75.  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik’e göre “hak iddia edilemeyecek du-
rumlar” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar 
bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez.

B) KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev almada tek başına bir 
hak teşkil eder.

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için 
öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, 
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

D) Başvuru belgesinde ve tercih formunda kod-
lanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık 
bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapı-
lamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen 
adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemez.

76.  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik’e göre ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları, atama sonucu göreve başlatılanları ve 
niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapıla-
mayan adayları, ayrı listeler hâlinde, manyetik 
ortamda en geç kaç gün içinde Devlet Personel 
Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirmek zorundadır?

A) 7 B) 10 C) 15 D) 20

77.  Ekonomi Bakanlığı Uzmanlık Tezi Yazım ve 
İnceleme Yönergesi’ne göre tez yazımında 
kullanılacak kâğıt ve yazı biçimi ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tez, A4 standardında (210 mm x 297 mm) 
birinci hamur beyaz kâğıda 12 punto olarak 
Times New Roman yazı tipiyle bilgisayarda 
gelişmiş bir sözcük işlem paketi (Microsoft 
Word vb.) kullanılarak yazılır.

B) Kâğıdın yalnızca bir yüzüne; üst ve sol kenar-
larından 4 cm, alt ve sağ kenarlarından 2,5 
cm boşluk bırakılarak; satır aralığı 1,5 satır, 
paragraf araları ise 2 satır tutulmak suretiyle 
yazılır.

C) Tez kapağının üst kısmını ortalayarak 12 
punto ile “T.C.” ibaresi konulup 1 satır boşluk 
bırakılarak ortalı şekilde “EKONOMİ BAKAN-
LIĞI” ibaresi konulur.

D) Paragraflar 7 harf içeriden başlar ve vurgulan-
mak istenen sözcük ve cümleler “bold” olarak 
yazılır.

78.  Ekonomi Bakanlığı Uzmanlık Tezi Yazım ve 
İnceleme Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden 
hangisi tez ana metnini oluşturan ana bölüm-
lerden değildir?

A) Gelişme  B) Literatür taraması
C) Sonuç ve öneriler D) Gereç ve yöntemler

79.  Ekonomi Bakanlığı Uzmanlık Tezi Yazım ve 
İnceleme Yönergesi’ne göre tez, aday tarafından 
tez jürisine sunulurken aşağıdakilerden hangi-
si yapılarak teslim edilir?

A) Kuşe kâğıda çıktısı alınarak
B) Spiral ciltlemeyle ciltlenerek
C) Siyah karton kapakla ciltlenerek
D) Renkli çıktısı alınıp doküman dosyasına konu-

larak

80.    I. Baş harfi büyük olmak üzere sayfayı ortala-
yarak “Kaynakça” yazıldıktan sonra eserler 
yazarların adına göre alfabetik olarak sıralanır.

 II. Eserlerin yazarlarının soyadı yazılıp virgül 
konulduktan sonra adının baş harfi eklenir ve 
parantez içinde eserin yayımlanma tarihi belirtilir.

III. Tarihli dergilerde ve diğer yayın organlarında 
yayımlanan makaleler, kaynakçada sayfa sayısı 
ve dergi basım sayısı ile birlikte gösterilir.

Ekonomi Bakanlığı Uzmanlık Tezi Yazım ve 
İnceleme Yönergesi’ne göre tezde kaynakça 
belirtilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur?

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

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	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.
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1.  D
2.  a
3.  D
4.  a
5.  D
6.  b
7.  c
8.  D
9.  D

10.  c
11.  b
12.  D
13.  c
14.  a
15.  D
16.  b
17.  b
18.  c
19.  b
20.  a

21.  c
22.  a
23.  D
24.  a
25.  a
26.  D
27.  D
28.  c
29.  a
30.  D
31.  c
32.  b
33.  c
34.  a
35.  D
36.  a
37.  c
38.  b
39.  b
40.  D

41.  c
42.  b
43.  b
44.  a
45.  D
46.  c
47.  D
48.  b
49.  D
50.  c
51.  D
52.  c
53.  b
54.  b
55.  a
56.  c
57.  D
58.  a
59.  b
60.  D

61.  c
62.  D
63.  D
64.  a
65.  c
66.  b
67.  a
68.  D
69.  c
70.  D
71.  b
72.  a
73.  D
74.  c
75.  b
76.  c
77.  D
78.  a
79.  b
80.  c


