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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’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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5.   I. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve

Genel Mevzuat

suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı
emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve
bu aykırılığı o emri verene bildirir.
II. Mevzuat hükümlerine aykırı emirde üstü ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir
yerine getirilir; bu hâlde, emri yerine getiren de
sorumlu olur.
III. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

1. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Yukarıda T.C. Anayasası’nın “Genel Esaslar” bölümünde yer alan hangi hükmü açıklanmıştır?
A) Egemenlik
B) Devletin şekli
C) Cumhuriyetin nitelikleri
D) Devletin temel amaç ve görevleri
E) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

T.C. Anayasası’na göre “kanunsuz emir” ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve II

A) Millî güvenlik
B) Kamu düzeni
C) Kamu güvenliği
D) Kamu mali disiplini
E) Suçluların cezalandırılması

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden

hangisi sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı
kalmak üzere kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenebilir?
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2. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”nin
sınırlanabildiği amaçlardan biri değildir?

A

A) Vergi ödevi
B) Dernek kurma hürriyeti
C) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
E) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

E) I, II ve III

B) Yalnız III
D) I ve III

6. İdare (yönetim) hukukunun kaynaklarından
olan yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Yetkili idari birimler, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla yönetmelik çıkarabilirler.
B) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri
yönetmelik çıkarmaya yetkilidir.
C) Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı kanunda belirtilir.
D) Yönetmeliklerin Danıştay incelemesinden
geçirilmesi zorunlu değildir.
E) Yönetmeliklerin her zaman Cumhurbaşkanı
tarafından imzalanması gerekir.

7. İdari yargılama usulünde istinaf başvurularını

4. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden

inceleyip karara bağlamak aşağıdaki yargı
kuruluşlarından hangisinin görevidir?

hangisi Cumhurbaşkanının yürütme alanına
ilişkin görevleri arasında yer almaz?

A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Vergi Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Danıştay

A) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek
D) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi
ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak
E) Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
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8. “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“yasaklar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı
olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler”
tarafından açılabilecek ve 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilmiş olan
idari dava türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam yargı davası
B) Eda davası
C) İptal davası
D) Tespit davası
E) Yokluk davası

9. T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki idari bi-

rimlerden hangisinin idaresi, yetki genişliği
esasına dayanmaktadır?
B) İlçe
D) Köy
E) Büyükşehir Belediyesi

10. T.C. Anayasası’na göre mahalli idarelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahalli idarelerin karar organları, seçmenler
tarafından seçilir.
B) Mahalli idarelerin, belirli kamu hizmetlerinin
görülmesi amacıyla kendi aralarında birlik
kurmaları mümkün değildir.
C) Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde,
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
idari vesayet yetkisine sahiptir.
D) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir.
E) Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel
yönetim biçimleri getirebilir.
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A) İl
C) Bucak

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak
sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek
ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon
unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih hâlleri,
pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar
aşağıdaki usullerden hangisi ile belirlenir?
A) Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
B) Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
C) Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanca
D) Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
E) Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca

A) Devlet memurları, herhangi bir greve veya
grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.
B) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili
gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar,
yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
C) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu en geç 7 gün içinde bağlı
oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
D) Devlet memurunun, denetimi altında bulunan
veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum
ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa
olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.
E) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma
yasağının kapsamını belirlemeye ve en az
genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey
kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini
gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

13.   I. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık

süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu
süre içinde aday memurun başka kurumlara
nakli yapılamaz.
II. Aday olarak atanan memurların önce bütün
memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime,
bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve
staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak
atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
III. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı
eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız
olanlarla adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin
disiplin amirlerinin onayı ile ilişkileri kesilir.
IV. Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış
olanların disiplin amirlerinin onayı ile ilişikleri
kesilir. İlişikleri kesilenler, ilgili kurumlarca
derhâl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bildirilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
“adaylık” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
C) III ve IV
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B) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

A
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14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

17. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valilerin

memurlardan mali ve cezai sorumlulukları
saklı kalmak üzere;

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

  I. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği
veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek
II. Üstüne haber vermek şartıyla bir ay dolmadan
olağanüstü mazeretle
III. Devir ve teslim ile yükümlü olup da bu işlemleri
tamamlamadan
IV. Olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâllerinde
veya genel hayata müessir afetlere uğrayan
yerlerde yerine atanacak kişi gelip işe başlamadan

A) I ve II
C) III ve IV

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

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek”
fiilini işleyip disiplin cezası alan bir memura
bu fiilin 3 yıl içerisinde tekerrürü hâlinde aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Devlet memurluğundan çıkarma
E) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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görevi bırakanlardan hangilerinin tekrar Devlet memuru olabilmeleri için altı ay geçmesi
yeterlidir?

A) Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı
ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere resen emir ve talimat
verirler.
B) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet
kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını
sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini
yürütmekle ödevlidir.
C) Vali, ildeki bütün Devlet daire, müessese
ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare,
belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil
müesseseleri denetler, teftiş eder.
D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükûmet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların
yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler
genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
E) Valilikler illere ait işler için ilgili Bakanlık veya
tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak
valiler hesabata ve teknik hususlara ait işlerde
idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi
verebilirler.

18. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiliğin

kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla
kurulacak sistemlerin altyapı, kurulumu ve işletilmesi ile ilgili faaliyetler kapsamındaki talebini
il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel
kişilikleri kaç gün içinde sonuçlandırır?
A) Yedi
C) On beş

16. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiliğin

yazı işlerinin düzenlenmesinden aşağıdakilerden
hangisi sorumludur?
A) Vali Muavini
B) Özel Kalem Müdürü
C) İl Yazı İşleri Müdürü
D) Hukuk İşleri Müdürü
E) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
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E) Otuz

B) On
D) Yirmi
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19.   I. Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başın-

Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı

da kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare
şube başkanlarını valinin muvafakatı ile diğer
memur ve müstahdemleri resen sorumluluğu
altında işten el çektirebilir.
II. Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve
genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten
sorumludur.
III. Kaymakam, kanun, tüzük, yönetmelik ve
Hükûmet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak
ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek
için genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan eder.
IV. Kaymakam, ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle
önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar
karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek
yardım ister ve en yakın askerî komutanlara da
haber verir.

A) Yalnız I
C) III ve IV

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

20. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “il ve ilçe

idare kurulları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk
işleri müdürü, defterdar, millî eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner
müdürlerinden teşekkül eder.
B) İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep
üye ve belli heyet nisabında hesaba katılır.
C) İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası
hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği
hâlinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.
D) İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığı
altında tahrirat kâtibi, malmüdürü, Hükûmet
hekimi, millî eğitim memuru ile tarım memuru
ve veterinerden teşekkül eder.
E) Gerek il gerek ilçe idare kurullarından kuruma
dâhil olmayan idare şubelerinin başkanları
kendi idarelerine ait idari ve istişari işlerin
görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak o iş
hakkında gerekli izahatı verir ve oya katılırlar.

1. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerinden değildir?
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5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri kaymakamların hukuki
durumları, görev ve yetkileri arasında yer
almaktadır?

A

A) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil
ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek,
koordine etmek ve denetlemek
B) Bakanlığın görev alanına giren konularda
Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve
tüzel kişilere rehberlik etmek
C) 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
D) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç
ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş
amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve
kalite standartlarına göre analiz etmek
E) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın
denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet
ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri
önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön
plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev
ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve
soruşturma iş ve işlemlerini yapmak

2.   I. Mevzuata

II. Performans ölçütlerine
III. Hizmet kalite standartlarına
IV. Stratejik plan ve programlara
V. Toplam kalite yönetimi standartlarına
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini yukarıdakilerden
hangilerine uygun olarak yürütmekten üst
kademelere karşı sorumludur?
A) Yalnız I
B) I, III ve IV
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) I, II, III ve IV

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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3. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

6.   I. Askerî maksatlarla açılacak okullar dâhil, bu

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Bakanlık maarif müfettişleri
ve çalışma merkezleri” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

4. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din

ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
Yukarıda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nun hangi temel ilkesi açıklanmıştır?

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
“eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk”
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bakanlık maarif müfettiş yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
B) Bakanlık maarif müfettişleri ve Bakanlık maarif
müfettiş yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az iki yıl çalışmaları esastır.
C) Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma
merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık maarif
müfettişi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcısı
istihdam edilir.
D) Bakanlık maarif müfettiş yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla
hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak
yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da
atama yapılabilir.
E) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini
sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde
Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir
veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilir.

Kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.
II. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi
okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın
açılamaz.
III. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık
tarafından açılmış veya açılacak okullar ile
özel okulların derecelerinin tayini Millî Eğitim
Bakanlığına aittir.
IV. Askerî eğitim kurumlarının müfredatı, Millî
Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.

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

7. Mecburi ilköğretim çağı çocuğun - - - - yaşını bitir-

diği yılın - - - - ayı sonunda başlar, - - - - yaşını bitirip
- - - - yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) 4 / ocak / 11 / 12
B) 4 / ekim / 12 / 16
C) 5 / aralık / 12 / 13
D) 5 / eylül / 13 / 14
E) 6 / haziran / 14 / 15

8.   I. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

II. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
III. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak
okullar ve sınıflar

5. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi millî eğitimin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak
ilköğretimin amaç ve görevlerindendir?

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre yukarıdakilerden hangileri isteğe bağlı
ilköğretim kurumudur?

A) Çocukların iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
B) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini
sağlamak
C) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
D) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen
çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
E) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak

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

B) I ve II
D) II ve III
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9. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

12. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda

göre Devlet bütçesinden konulan ödenek ile
diğer giderlerin % 70’i münhasıran aşağıdaki
ihtiyaçlardan hangisine sarf edilir?

belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen
kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma
izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma
ortak olma izni verilmez?

A) Küçük onarımlara
B) Öğrencilerin esaslı hastalıklarının tedavisine
C) Öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının
telafisine
D) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının
ve öğretmen lojmanlarının yapımına
E) Pansiyonlu ilköğretim okullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masraflarına

A) Bir
C) Üç

E) Beş

B) İki
D) Dört

13. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre il millî eğitim disiplin kurulunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini
yapan ancak bu Kanun’a uygun olarak kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere
brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası
uygulanır?
A) 5
C) 15

E) 25

B) 10
D) 20

11. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na
göre “eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

A) Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların ayrı ayrı müdürler tarafından yönetilmesi
esastır.
B) Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran
kurumlara genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanabilir.
C) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen
Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.
D) Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve
haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir.
Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı
öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de
uygulanabilir.
E) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir. Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu/kurucu
temsilcisi, kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve
bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

A) Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı
B) İl millî eğitim müdür yardımcısı
C) Bakanlık maarif müfettişi
D) İl hukuk işleri müdürü
E) İl millî eğitim müdürü

14.   I. Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme,

kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler
içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli
cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek
II. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını
soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15
gün içinde vermek
III. Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan
itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin
kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde
inceleyerek sonuçlandırmak
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre yukarıdakilerden hangileri
disiplin amirlerinin sorumlulukları kapsamında
yapmak zorunda oldukları görevlerdendir?
A) Yalnız I
C) I ve III
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E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III
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15. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri

17. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

16. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği’ne göre Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Bakanlık maarif müfettiş yardımcısının “üst disiplin amiri” aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müsteşar
B) Müsteşar Yardımcısı
C) Teftiş Kurulu Başkanı
D) Bakanlık Maarif Başmüfettişi
E) İnsan Kaynakları Genel Müdürü

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ölçme
ve değerlendirmenin genel esasları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetmeliği’ne göre disiplin amirlerinin
belirlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan
anaokullarında müdürlük görevini de yürüten
öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.
B) Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.
C) Üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden
önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına
haizdir.
D) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir
birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki
disiplin amirleridir.
E) Üst disiplin amirleri tarafından ilk disiplin amiri
sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa
bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa
ilgili disiplin kuruluna yapılır.

A
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A) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine
katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan
puanlara göre değerlendirilir.
B) İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin
başarı değerlendirmeleri karnelerinde “Pekiyi”,
“İyi”, “Orta”, “Geçer” ve “Geçmez” şeklinde
gösterilir.
C) İlkokul 4’üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar
ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından
alınan puanlara göre değerlendirilir.
D) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde
öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile
kazanımlar esas alınır.
E) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından
birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

18. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ölçme
ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 1,
haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara
ise 2 defa ders etkinliklerine katılım puanı
verilir.
B) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır
ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem
puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama
alınırken sınav sayısına dâhil edilir.
C) Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav
sayısı 8’inci sınıfta ikiyi, diğer sınıflarda üçü
geçemez.
D) Sınavların zamanı, en az iki hafta önceden
öğrencilere duyurulur.
E) Haftalık ders saati üç saat olan derslerde üç
sınav yapılır.

A
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19.   I. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Mali ve Adli Mevzuat

II. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
III. Çok Programlı Anadolu Liseleri
IV. Özel Eğitim Meslek Liseleri
V. Mesleki Eğitim Merkezleri

1. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisinin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu yoktur?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri
ortaöğretim kurumlarındandır?

A) Gazete sahibi gerçek kişiler
B) Siyasi parti genel başkanları
C) Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri
D) Kamu yararına sayılan dernek yöneticileri
E) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri

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

20. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

A) Toplantılarda kararlar oy çokluğuyla alınır.
Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş
kabul edilir.
B) Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5
gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde
e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da
duyurulur.
C) Olağan toplanma zamanları dışında kurul üyelerinin kurul toplantısı yapılması talebinin yerine
getirilmesi için kurul üyelerinin en az beşte
üçlük çoğunluğunun yazılı isteği şartı aranır.
D) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı,
müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve
eğitici personelden oluşur.
E) Toplantılar ders saatleri dışında yapılır. Ancak,
gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri
içinde de kurul toplantısı yapılabilir.

2. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetmeliği’ne göre “öğretmenler kurulu” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre mal bildiriminde bulunma zorunluluğu
bulunan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca
veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden aldıkları tarihteki değeri kaç aylık net
asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe
niteliğindeki eşyayı kendi kurumlarına teslim
etmek zorundadırlar?
A) İki
C) Beş

E) On

B) Üç
D) Yedi

3. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre seçimle gelinen görevlerde mal bildirimlerinin seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen
en geç ne kadarlık süre içinde verilmesi
zorunludur?
A) On beş gün
B) Bir ay
C) Kırk beş gün
D) İki ay
E) Yetmiş beş gün

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

4. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre belediye başkanları için mal bildirimlerinin
verileceği merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı
C) Mahalli Mülki Amirler
D) Cumhuriyet Başsavcılıkları
E) İl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlıkları

9

A

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ

5. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

8.   I. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre “bildirimlerin gizliliği” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
kapsamındaki suçların ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İhbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına
yapılır.
B) Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz.
C) İhbar üzerine derhâl bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir.
D) İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi olsa dahi muhbirin kimliği açıklanmaz.
E) Acele ve gecikmesinde sakınca umulan
hâllerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yukarıdakilerden hangileri memurlar ve diğer
kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar
ve şikâyetlerle ilgili iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya
konulmuş olması hâlinde izin vermeye yetkili
merciler tarafından işleme konulabilmesi için
ihbarcı veya şikâyetçinin dilekçesinde bulunması zorunlu niteliklerden değildir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın
özel dosyasında saklanır.
B) Mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas
alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz.
C) Kamu kurumlarının etik komisyonları mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir.
D) Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunan
gerçek veya tüzel kişiler bu Kanun’a göre takip,
soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi tarafından istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.
E) Bu Kanun’a göre Maliye Bakanlığı Baş Hukuk
Müşavirliğince istenen bilgileri makul sürede
eksiksiz vermeyenler hakkında bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası verilir.

II. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi
III. İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin
doğru ad, soyadı ve imzasının bulunması
IV. İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin
iş veya ikametgâh adresinin bulunması

7. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a
göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli
memurlar hakkında soruşturma izni vermeye
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

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

9. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ön inceleme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılamaz.
B) İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat öğrendiğinde
bir ön inceleme başlatır.
C) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında
çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön
incelemelerinde görevlendirilemez.
D) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili
mercinin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
E) İzin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler
konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir
ön inceleme olması hâlinde müracaatı işleme
koymazlar.

10. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yetkili merci, soruşturma izni konusundaki
kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön
inceleme dâhil (zorunlu hâller hariç) en geç
kaç gün içinde verir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Başbakan

A) On
C) Yirmi
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E) Otuz

B) On beş
D) Yirmi beş

A
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11. “Soruşturma izni, - - - -, - - - - veya iddia konusu

14.   I. Kasıt

olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma
sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.”

II. Kusur
III. İhmal

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdaki ifadede
boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na göre kamu zararı; kamu görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan
mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri
sonucunda kamu kaynağında artışa engel
veya eksilmeye neden olunmasını ifade eder?

A) ihbar - şüphe
B) şikâyet - ihbar
C) şüphe - itham
D) şikâyet - itham
E) ihbar - itham

A) Yalnız I
C) I ve II

E) I, II ve III

B) Yalnız II
D) II ve III

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izni verilmesine ilişkin karara
karşı hakkında inceleme yapılan Cumhurbaşkanlığında görevli memurların itirazlarına
aşağıdakilerden hangisi bakar?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

A) Yargıtay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay İkinci Dairesi
D) Asliye Ceza Mahkemeleri
E) Bölge İdare Mahkemeleri

13. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre “bütçe ilkeleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmesi
esastır.
B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
esastır.
C) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde
gösterilir.
D) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.
E) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen
iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve
değerlendirilir.

Kanunu’na göre kamu maliyesinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar.
B) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak
oluşturulur ve yürütülür.
C) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap
verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
D) Maliye politikası, mikroekonomik hedefler ile
uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.
E) Kamu mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

16. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre belediyelerde üst yönetici
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Belediye Başkanı
D) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
E) Belediye Meclis Başkan Vekili

17. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre ilgili yılda örtülü ödenek amacıyla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel
bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde
kaçını geçemez?
A) Birini
C) Üçünü
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E) Beşini

B) İkisini
D) Dördünü

A

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ

18. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Diğer Konular (İstatistik, Ölçme ve
Değerlendirme, Genel Kültür)

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden
biridir?

1. Tanımlanan araştırmanın birimlerinin ilgilendiğimiz

A) Sayıştay
B) Kamu İhale Kurumu
C) Yükseköğretim Kurulu
D) Sosyal Güvenlik Kurumu
E) Orman Genel Müdürlüğü

özelliklerine değişken denir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kesikli
(süreksiz) bir değişken örneğidir?
A) Boy uzunluğu
B) Rüzgârın hızı
C) Günün sıcaklığı
D) Tüketilen su miktarı
E) İllerin plaka numaraları

19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

A) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük
ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak
B) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek
ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak
C) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini
sağlamak
D) Kamu idarelerinin faaliyet alanlarına uygun
yönetmelik ve tüzük taslakları hazırlanmasını
sağlamak
E) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak

20. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre “harcama yetkilisi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iç
kontrolün amaçlarından biri değildir?

A) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi
aynı kişide birleşebilir.
B) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
C) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.
D) Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek
teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri
ödenek gönderme belgesiyle belirlenir.
E) Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek
teknoloji enstitülerinde kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

2. Tabloda bir sınıfa ait gruplandırılmış ölçüm sonuçları ve frekans değerleri verilmiştir.
x (Ölçümler)

f (Frekans)

1-5

3

6 - 10

4

11 - 15

6

16 - 20

3

21 - 25

4

Buna göre sınıfın aritmetik ortalaması, modu
ve ranjı kaçtır?
Aritmetik Ortalama Mod
A)
B)
C)
D)
E)

13
26
13
26
26

Ranj

3
8
13
18
23

     16
     20
     20
     26
     27

3. Aritmetik ortalaması 60 ve standart sapması

3 olan bir dağılımda bulunan 54, 60 ve 69 değerlerinin Z ve T standart puanları hangisinde
doğru verilmiştir?
54

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
12

60

69

Z

T

Z

T

Z

T

A)

+2

30

+1

60

+3

80

B)

-2

54

0

60

+3

69

C)

0

30

+1

50

+2

80

D)

-2

30

0

50

+3

80

E)

-2

50

0

60

+3

70

A
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4. Bireylerin doğum yerleri ile doğum tarihleri

6. Üç farklı gruba ait ölçme sonuçları grafikte

arasındaki ilişkinin grafiğinin aşağıdakilerden
hangisi gibi olması beklenir?
A)

verilmiştir.
f

B)

I

n2
n1

II

III

x

Buna göre grupların dağılımları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D)

E)

5. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı (olasılığı bi-

linen) örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

C)

A) Küme örnekleme
B) Tabakalı örnekleme
C) Kartopu örnekleme
D) Sistematik örnekleme
E) Basit seçkisiz (Rassal) örnekleme

A) I. ve III. grupların ranjı eşittir.
B) I. ve II. grupta mod değerleri eşittir.
C) III. grubun dağılımı çift ortanca değerine sahiptir.
D) Her üç grubun ölçüm sonuçlarındaki en yüksek puan eşittir.
E) Her üç grupta da aynı ölçüm sonucuna sahip
bireyler bulunmaktadır.
7, 8 ve 9. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.
Bir özel ortaokulda dönem başında öğrencilerin
hangi sınıflara yerleştirilmesi gerektiğini belirlemek
için öğrencilerin ön bilgilerini yoklayan çoktan
seçmeli bir test uygulanmaktadır. Test uygulaması
sonucunda öğrenciler aldıkları puana göre en yük
sek puandan en düşük puana doğru sıralanmaktadır. Öğrenciler puan sırasına göre  A, B, C, D vb.
şubelerine atanmaktadır. Bir şubenin kontenjanı
dolduğunda diğer şubelere yerleştirme yapılarak
işlem sürdürülmekte ve öğrencilerin tamamı şubelere atandıktan sonra işlem tamamlanmaktadır.
Böylece birbirine yakın puan alan öğrencilerin aynı
şubelere yerleştirildiği iddia edilmektedir.

7. Yapılan değerlendirmenin amacı dikkate alın-

dığında hangi tür değerlendirmenin yapıldığını
söylemek doğru olur?
A) Tanıma
C) Tümel
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B) İzleme
D) Süreç
E) Değer biçme

A
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8. Birbirine benzer puan alan öğrencilerin aynı

11. Bir ölçme aracının amaca hizmet etme düzeyi bu

şubelere yerleştirilmelerinin en önemli avantajı
aşağıdakilerden hangisidir?

aracı kullanıp kullanmamaya karar verirken dikkate alınan temel ölçütlerden biridir. Ölçme aracının
amaca hizmet etme düzeyi ise birçok faktörden
etkilenir.
Buna göre;
  I. Seçme ve yerleştirme testlerini kolay sorulardan oluşturma
II. Puanlara başka değişkenlerin etkisini karıştırmamak için önlem alma
III. Daha önce kullanılmamış orijinal soruları kullanma

A) Ailelerin, çocuklarının başarılarına ilişkin beklentileri zayıflar.
B) İleri düzeyde olan öğrencilerin, zayıf öğrencilere yardımı sağlanır.
C) Öğrencilerin görev alma ve derse katılma
düzeyleri artırılmış olur.
D) Öğretmenlerin öğretim etkinliklerini planlaması
ve yürütmesi kolaylaşır.
E) Okul yönetiminin sınav tarihleri ve ders dışı
etkinlikleri planlaması kolaylaşır.

işlemlerinden hangisi ya da hangileri ölçme
aracının amaca uygunluk düzeyini arttırır?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III

nelik aşağıdaki eleştirilerden hangisi yapılırsa
ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun bir
yorum yapılmış olur?

A) Şubeleri öğrencilerin kendileri seçmediğinden
motivasyonları değişmez.
B) Öğrencileri şubelere atamada ailelerin görüşünü almak öğrenci başarısını artırır.
C) Şubelerin kontenjan sınırına yakın öğrenciler
için bu ayırma gerçekçi olmayabilir.
D) Öğrencileri öğretmenler seçerse öğrenci-öğretmen etkileşimi ve başarısı artar.
E) Sınıfları oluştururken kurayla atama yapmak
öğrencilerin ortalama başarısını artırır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9. Öğrencilerin bu yolla şubelere atanmasına yö-

10. Resim öğretmeni Asya Hanım öğrencilerin resim

yeteneğini puanlarken dönem boyunca yaptıkları
ve portfolyolarına (ürün dosyalarına) koydukları
çalışmaları dikkate almaktadır. Öğrencilere çalışmalarında renkleri nasıl kullandığı, çizimlerin uygun
olup olmadığı, uygun kompozisyon kurup kurmadıkları vb. özelliklere bakarak puan vermektedir.
Yüksek puan alanlar için “üst düzey resim yeteneğine sahip”,zayıf puan alanlar için “resim yeteneğini
geliştirmesi gerekir” gibi yorumlar yapmaktadır.

B) Yalnız II
D) I ve II

12. Madde güçlük indeksi değeri bir maddeye cevap-

layıcıların doğru cevap verme oranı ya da yüzdesi
olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre madde
güçlüğü maddeye doğru cevap veren öğrenci sayısıyla tüm öğrencilerin oranı alınarak hesaplanır.
Madde güçlüğünün tanımı çerçevesinde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?
A) Bir maddeyi tüm öğrenciler yanlış cevaplarsa
madde güçlük değeri maksimum (en büyük)
değerine ulaşır.
B) Boş bırakanlar hesaplamaya katılmazsa madde güçlük değeri azalır.
C) Çeldiricileri işaretleyen öğrencilerin sayısı
arttıkça madde güçlük değeri azalır.
D) Bir maddeye öğrencilerin hepsi doğru cevap verirse o maddenin güçlük değeri hesaplanamaz.
E) Madde güçlük değeri azaldıkça madde zorlaşır.

13. Aşağıdakilerden hangisi heyelan sonucu

yamaçtan kopup gelen kütlenin bir vadi veya
çukurluğu tıkamasına bağlı oluşan heyelan
set göllerinden biridir?

Asya Hanım’ın öğrencilerin resim yeteneğini
belirlerken kullandığı ölçme türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Van Gölü
B) Eğirdir Gölü
C) Köyceğiz Gölü
D) Tortum Gölü
E) İznik Gölü

A) Temel
B) Dolaylı
C) Dolaysız
D) Türetilmiş
E) Doğrudan
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14. Millî cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle

19. İsviçre’nin Zürih kentinden Eylül 2017’de

birleştirilmiştir?

A

ülkemize getirilen Herakles Lahdi, yaklaşık 50
yıl önce aşağıdaki antik kentlerin hangisinde
gerçekleştirilen kaçak kazı sonrası yurt dışına
kaçırılmıştır?

A) Sivas Kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Erzurum Kongresi D) Balıkesir Kongresi
E) Amasya Genelgesi

A) Assos Antik Kenti
B) Perge Antik Kenti
C) Herakleia Antik Kenti
D) Laodikeia Antik Kenti
E) Nikomedia Antik Kenti

15. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde
hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri
değildir?

E) İlteber

B) Han
D) Erkin

20. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere

okunması için önerilen kitaplardan “Türkiye’nin
Maarif Davası”nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kağan
C) Sultan

16. 17 yaşında iken 2014 yılı Nobel Barış Ödülünü
alan Pakistanlı insan hakları aktivisti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malala Yusufzay
B) Kailash Satyarthi
C) Tawakel Karman
D) Leymah Gbowee
E) Ellen Johnson

17. Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı, 2017’de

İstanbul’da düzenlenen Avrupa Ampute
Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonasının
final maçında aşağıdaki ülkelerden hangisini
yenerek şampiyon olmuştur?

A) İngiltere
C) Fransa

E) İtalya

B) Almanya
D) Yunanistan

18. Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisinin kurucu üyeleri arasında ülkemiz yer almamaktadır?
A) Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
B) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)
D) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
E) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
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A) Oğuz ATAY
B) Peyami SAFA
C) Kemal TAHİR
D) Nurettin TOPÇU
E) Rasim ÖZDENÖREN

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.

11 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MAARİF MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

Genel Mevzuat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
D
E
B
D
E
B
C
A
B
E
C
A
A
E
A
C
A
D
B

Millî Eğitim Bak. Mev.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
E
B
C
E
B
D
A
D
D
A
E
A
E
D
C
B
B
E
C

Mali ve Adli Mevzuat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
E
D
A
C
D
B
B
A
E
B
C
A
E
D
C
E
A
D
A

Diğer Konular

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

E
C
D
B
C
C
A
D
C
B
E
İPTAL
D
A
C
A
A
İPTAL
B
D

