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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 15.00’te 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.

ŞUBE MÜDÜRÜ

1. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın

4. Dostoyevski’nin ( ) Suç ve Ceza ( ) isimli romanı ( )

			
I
Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın
II
III
Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel
	 IV
V

kafası Doğu ( ) Batı çatışmasıyla karışmış Türk okurları için derin anlamlar taşıyor. Yazılmasının üzerinden yüz elli sene geçmiş olsa da ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden
hangileri sıfattır?

E) IV ve V.

A) (“) (”) (;) (,) (...)
B) (-) (-) (,) (,) (...)
C) (-) (-) (;) (-) (.)
D) (“) (”) (,) (,) (.)
E) (“) (”) (,) (-) (...)

B) I ve IV.
D) III ve V.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü türemesi
vardır?

A) Deli eder insanı bu dünya
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku
B) Her dakikasını ayrı hatırlarım
Erenköy’de geçen zamanımın
C) Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
D) Alnında akşamın ince kederi,
Sessizliğin sırrı dudaklarında
E) Bir merhamettir yanan daracık odaların
İsli lambalarında, isli lambalarında
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A) I ve II.
C) II ve III.

A

5. Arap kültüründen etkilenen Hatay mutfağı, günümüzde 600’e yakın yemek sunuyor misafirlerine.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı tümleç / Özne / Zarf tümleci / Belirtili
nesne / Yüklem / Dolaylı tümleç
B) Belirtisiz nesne / Dolaylı tümleç / Zarf tümleci /
Yüklem / Özne
C) Özne / Zarf tümleci / Zarf tümleci / Yüklem /
Belirtisiz nesne
D) Özne / Zarf tümleci / Belirtisiz nesne / Yüklem /
Dolaylı tümleç
E) Belirtili nesne / Dolaylı tümleç / Zarf tümleci /
Özne / Yüklem

3. (I) Hitit Devleti, MÖ 1600’lü yıllarda kurulmuş-

tur. (II) Hitit Kralı I. Hattuşili tarafından Hattuşaş
başkent seçilmiştir. (III) Hattuşaş şu an Çorum’un
Boğazkale İlçesi’ndedir. (IV) 1986 yılında da
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.
(V) Burada bulunan 30 bin kil tablet Hititlerin
sosyal ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler
vermektedir.

6. Bir işin birden çok işgörence yapılması sıra-

sında işgörenler arasında oluşan, yönetimde
insan ilişkilerinin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alışveriş ilişkileri
B) İş akımı ilişkileri
C) Hizmet ilişkileri
D) Yetiştirme ilişkileri
E) Yenileştirme ilişkileri

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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7. Yönetimde insan ilişkileri siyasası ile ilgili

10. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yö-

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

netimi kavramının mimarlarından Edward
Demings’e göre kalitenin yönetilmesi için
uygulanması gereken ilkelerden biri değildir?

A) Yönetmenin yönetsel eylemlerine kılavuzluk
eder, yönetmenin yapacağı davranışlara çerçeve koyar.
B) İşgörenlerle ilişkiyi düzenlerken ayrıcalıklı davranmayı, çelişkili kararlar almayı önler.
C) İşgörenlerin katılımıyla kararlaştırılması ve
işgörenlerce bilinmesi onlara güven verir, ilişkileri bilinçli kılar ve işgörenlerin örgüte bağlanmasına yardım eder.
D) İnsan ilişkilerine ilişkin ilke ve kuralları örgütten örgüte değişmez. Örgütün yönetim biçimi,
ürettiği ürünler, kullandığı teknoloji, işgörenlerinin eğitim ve uzmanlık düzeyi gibi etkenler
siyasanın ilke ve kurallarını değiştirmez.
E) Başarılı örgütler incelendiğinde bu örgütlerde
siyasaları gereği işgörenlere değer verildiği ve
işten doyumlarına özen gösterildiği görülür.

emir,
I. Yerine getirilmesi mümkün olmalıdır.
II. Anlaşılır ve açık olmalıdır.
III. Tam olmalıdır.

A) Güven yerine disiplin esas olmalıdır.
B) İş başında eğitim verilmelidir.
C) Yönetim sürekli gelişmeyi hedeflemelidir.
D) Kalite analiz ve incelemelerinde istatistiki teknikler kullanılmalıdır.
E) Herkesin kendini geliştirmesi teşvik edilmelidir.
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8. Yönetim ve organizasyon ilkelerine göre iyi bir

A

11. Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları Bildirgesi ne zaman yayımlanmıştır?
A) 1945
C) 1947

E) 1949

B) 1946
D) 1948

özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?
A) Yalnız I.
C) I ve II.

E) I, II ve III.

B) Yalnız II.
D) II ve III.

12. İdeal bir etik davranış kodunun ihtiva etmesi

gereken özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde
toplumun daha büyük bir kesiminin katılımı
sağlanmalıdır.
B) Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatlice incelenmeli, kamuoyunun talep ve eleştirileri dikkate
alınmalıdır.
C) Etik davranış kodu eğitim, denetim ve yaptırım
mekanizmalarıyla desteklenmelidir.
D) Etik davranış kodları açık ve kapsamlı olmalı,
kolayca anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır.
E) Ulusal etik davranış kodu etik konusunda
yeknesaklık sağlamayacak şekilde düzenlenmelidir.

9. İnsanları belirli bir amaca doğru devamlı şekil-

de harekete geçirmek için gösterilen çabaların
tümüne ne ad verilir?
A) Emir
C) Sorumluluk
E) İletişim

B) Güdüleme
D) Başarı
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13. I. Belediye hudutları ve mücavir saha dışında,

16. I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin duru-

munu görüşmek ve yapılacak barış antlaşmalarının temel ilkelerini belirlemek üzere aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

ilan edilen afet bölgelerinde yönetmelik esaslarına aykırı yapılan yapıları yıktırmak
II. Yeniden köy kurulması veya yer değiştirilmesinde görüş bildirmek
III. Belediye sınırları dışında denizden doldurulmak istenilen yerler hakkında muvafakat
vermek
IV. Tabii afetlerden zarar gören vergi mükelleflerinin zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir
kaynağını tespit etmek

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Paris Barış Konferansı
D) Londra Konferansı
E) Sevr Antlaşması

Yukarıdakilerden hangileri il idare kurullarının
“idari” görevlerindendir?
A) I ve III.
B) II ve IV.
C) I, III ve IV.
D) II, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendine idari vesayet yetkisi verilen makam
ya da kişi bu yetkiyi başka makam ya da kişiye
devredebilir.
B) İdari vesayet, kanuna dayanır ve kanunla
sınırlandırılmıştır.
C) İdari vesayet yetkisi, merkezî idarenin mahallî
idareler üzerinde kullandığı bir yetkidir.
D) İdari vesayet yetkisi, mahallî idarelerin işlemleri, organları ve personeli üzerinde kullanılabilen sınırlı bir yetkidir.
E) Anayasa, idari vesayet yetkisinin kullanım
amaçlarını açıkça belirlemiştir.
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14. İdari vesayet yetkisinin özellikleri ile ilgili aşa-

17. I. Tekâlifimillîye Emirlerinin yayımlanması

II. Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallık
rütbesinin verilmesi
III. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin
verilmesi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Sakarya Savaşı’ndan önce meydana gelmiştir?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

E) I, II ve III.

B) Yalnız II.
D) II ve III.

18. Uzun yıllar ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü

İngiliz bilim insanı - - - -, 14 Mart 2018’de 76
yaşında yaşama veda etti. Ünlü fizikçinin sayısız
başarıları bulunuyordu. Özellikle kuantum fiziği ve
kara delikler üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Nikola Tesla
B) Stephen Hawking
C) Ruth Lawrence
D) Richard Dawkins
E) Steve Jobs

15. I. Protokol ziyaretleri ilk 10 gün içinde, büyük

şehirlerde ise ilk 20 gün içinde yapılır.
II. Protokol ziyaretleri randevulu veya randevusuz
yapılabilir.
III. Bir kurumda, il ve ilçede göreve başlayan eşitler arasında protokol ziyareti, yerine getirilmesi
gereken resmî nezaket görevidir.
IV. Protokol ziyaretinden önce kart iliştirilmiş çiçek
veya çikolata gönderilmez fakat ziyarete elden
çiçek götürülebilir.

19. Aşağıdakilerden hangisi YÖK’ün açılımıdır?

Protokol ziyareti ile ilgili yukarıda verilen genel ilke ve usullerden hangileri doğrudur?
A) I ve IV.
C) III ve IV.

E) I, II ve IV.

A) Yükseköğrenim Kurumu
B) Yükseköğretim Kuruluşu
C) Yükseköğrenim Kurulu
D) Yükseköğretim Kurulu
E) Yükseköğretim Kurumu

B) II ve III.
D) I, II ve III.
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20. Aşağıdakilerden hangisi tarihî bir roman de-

24. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

ğildir?

gisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir?

A) Devlet Ana
B) Kurt Kanunu
C) Kuyucaklı Yusuf
D) Yaban
E) Ateşten Gömlek

A) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine
başvurma hakkı
B) Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Vatan hizmeti
E) Vergi ödevi

21. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak
A) Helsinki Zirvesi
B) Davos Zirvesi
C) Kopenhag Zirvesi
D) Lüksemburg Zirvesi
E) Maastricht Zirvesi

22. Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’da soykırım yapıldığı kararını alan Uluslararası Adalet
Divanı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Strazburg
C) Kopenhag
E) Paris
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kabul edildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?

B) Helsinki
D) Lahey

23. I. Millî güvenlik

25. T.C. Anayasası’na göre siyasi partilerle ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A) Siyasi partiler, ticari faaliyetlerde bulunabilirler.
B) Siyasi partiler önceden gerekli izinler alınarak
kurulurlar.
C) Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında
kurulabilir.
D) Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği
taşımayan kamu görevlileri siyasi partilere üye
olabilirler.
E) Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli
olarak kapatılır.

26. Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük

II. Kamu düzeni
III. Genel sağlık
IV. Genel ahlak

Millet Meclisinde üyesinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip eden - - - - günden sonraki ilk pazar
günü ara seçim yapılır.

T.C. Anayasası’na göre, dernek kurma hürriyeti yukarıdaki sebeplerden hangileriyle sınırlanabilir?

T.C. Anayasası’na göre bu hükümde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

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

A) doksan
C) altmış
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E) otuz

B) yetmiş beş
D) kırk beş
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27. I. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürü-

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

liseyi bitirenler için memuriyete giriş derece
ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

lebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
olur.
II. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına
veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
III. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki beş
gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır, dağıtılmasından itibaren on beş gün içinde gündeme
alınıp alınmayacağı görüşülür.
IV. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya
grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik
önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven
isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.

A) 10/1
C) 10/3

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

“Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim
ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar
görevlerini bırakamazlar.” hükmüne uymayanlar
kaç yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar?

T.C. Anayasası’na göre “Gensoru” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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
kaç aya kadar izin verilir?
A) Altı
C) On iki

E) Yirmi

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

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

E) 13/3

B) 10/2
D) 13/2

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

32. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri
ölçüsünde yararlanırlar.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
bu hüküm Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?
A) Süreklilik
B) Eğitim hakkı
C) Yöneltme
D) Fırsat ve imkân eşitliği
E) Genellik ve eşitlik

33. • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal
•

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve
hâllerdendir?

•

A) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
C) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde
bulunmamak
D) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
E) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak

ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı
eğitim imkânları hazırlamak
İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme
ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek
Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak
ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini
sağlayıcı imkânlar hazırlamak

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden
hangisinin görevleri arasındadır?
A) Yaygın eğitim
B) Özel eğitim
C) Ortaöğretim
D) İlköğretim
E) Okul öncesi
6
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34. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

37. I. Kahvehane

öğretmenlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

35. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula
göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince
tespit edilen çocuğun okula devam etmediği
beher gün için on beş Türk Lirası idari para
cezası verilmesine rağmen “çocuğunu okula
göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul
idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine”
verilecek idari para cezası kaç Türk Lirasıdır?
A) Yüz
C) Dört yüz
E) Bin

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre yukarıda numaralanmış yerlerden hangileri ile okullar arasında kapıdan kapıya en az
100 metre mesafe olması gerekir?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
B) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
C) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir?

B) İki yüz
D) Beş yüz

A) Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul
ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak
B) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon,
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek
C) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak
ve ilgili birimlerle iş birliği içinde veri tabanları
oluşturmak
D) 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
E) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen
ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin
koordinasyonunu sağlamak

II. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
III. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre verilenlerden hangileri mecburi ilköğretim kurumlarındandır?

E) I, II ve III.

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Yaygın eğitim ve öğretim
okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini
hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye
Kuruluna sunmak” aşağıdakilerden hangisinin
görevidir?

39. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

36. I. Gezici okullar

A) Yalnız I.
C) I ve II.

E) I, II ve III.

B) Yalnız II.
D) II ve III.

38. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas
mesleğidir.
B) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür,
özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile
sağlanır.
C) Aday öğretmenler en az iki yıl fiilen çalışmak
ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak
yazılı sınava girmeye hak kazanırlar.
D) Sınavda başarılı olamayan aday öğretmen il
içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilir.
E) Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

II. Kıraathane
III. Elektronik oyun merkezi

B) Yalnız III.
D) II ve III.
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40. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “eğitim ve öğretim sürecine
diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak” sorumluluk alanı ile ilgili ortak görev
aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisini
kapsamaz?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ilçe belediye başkanları” hakkında soruşturma
izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vali
B) Başbakan
C) İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Cumhuriyet Başsavcısı

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kurul görüş ve inceleme sonuçlarını Başbakana sunar.
B) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle
atanır.
C) Kurul, Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütür.
D) Kurul üyelerinin görev süresi her defasında bir
yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.
E) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden
oluşur.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
B) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
C) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
D) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
E) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü

41. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

A

42. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

44. I. Valiler

II. Müsteşarlar
III. Kaymakamlar
IV. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
V. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangileri için yetkili ve görevli
mahkeme, Yargıtayın ilgili ceza dairesidir?
A) I ve II.
B) III ve IV.
C) III, IV ve V.
D) I, II, IV ve V.
E) I, II, III ve V.

45. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Millî Eğitim Şûrasının
oluşumu ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Kanunu’na göre harcama yetkililerinin verdiği
harcama talimatında aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgiler yer almaz?
A) Gerçekleştirme usulüne
B) Hizmet gerekçesine
C) Gerçekleştirmeyle görevli olanlara
D) Yapılacak işin konusu ve tutarına
E) Ödeme için gerekli belge türüne

A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Bakanlar Kurulu Kararı
E) Kanun Hükmünde Kararname
8
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46. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

A

49. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ka-

Kanunu’na göre kamu zararının tespit edilmesinde;
I. transfer niteliğindeki giderlerde yersiz ödeme
yapılması,
II. mal alındıktan, iş veya hizmet yaptırıldıktan
sonra ödeme yapılması,
III. iş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen
tutardan fazla ödeme yapılması,
IV. mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme
yapılması

nunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin
kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer
tarafından eczanelerden alınması hâlinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit
edilecek esas ve usullere göre yapılır?
A) Maliye Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

durumlarından hangileri esas alınır?
A) Yalnız II.
B) Yalnız IV.
C) I ve III.
D) I, III ve IV.
E) II, III ve IV.

47. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre “Bağış ve Yardımlar” ile ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından
kamu hizmetinin karşılığı olarak bağış veya
yardım toplanamaz.
B) Kamu idarelerine yapılan nakdi olmayan bağış
ve yardımlar aynıyla kayıtlara alınır.
C) Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve
yardımlar gelir kaydedilir.
D) Bağış ve yardımlar, kullanılmadığı için geri
istenildiği takdirde bütçeye gider kaydıyla ilgilisine geri verilir.
E) Şartlı bağış ve yardımın zamanında kullanılmaması nedeniyle doğacak zararlar, sorumluluğu tespit edilenlere ödettirilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

50. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi pazarlık usulü ile ihale
yapılacak hâllerden biri değildir?

A) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması
B) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikte olması
C) İdarelerin yaklaşık maliyeti yüzellimilyar Türk
Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme ve
hizmet alımları
D) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin
gerekli olan netlikte belirlenememesi
E) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması

48. I. İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin

edilen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat
alınır.
II. Tasfiye idaresince yapılan taşınır mal satışlarında geçici teminat satışa esas bedelin
%5’inden az olamaz.
III. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici
teminat alıp almamakta idareler serbesttir.

51. Kamu İhale Kurulu üyeleri göreve başlama ve

görevden ayrılma tarihlerini izleyen - - - - içinde
ve görevleri devam ettiği sürece - - - - genel mal
beyanında bulunmak zorundadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre geçici
teminat ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I.
C) I ve III.

E) I, II ve III.

A) on beş gün - altı ayda bir
B) bir ay - her yıl
C) bir ay - iki yılda bir
D) üç ay - her yıl
E) üç ay - iki yılda bir

B) Yalnız II.
D) II ve III.
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52. I. Doğal afetler

55. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe

idare kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

II. Kanuni grev
III. Genel salgın hastalık
IV. Kısmî veya genel seferberlik ilanı

A) 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 verirler, oylamaya
katılmazlar.
B) Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali
muavinini görevlendirebilir.
C) İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak
üzere türlü kararlar alırlar.
D) Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu
taraf çokluk sayılır.
E) İl idare kuruluna millî eğitim ve hukuk işleri
müdürü katılır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri mücbir sebep olarak kabul edilebilecek
hâllerdendir?
B) I ve III.
D) II, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.

53. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kurul başkanı, Başbakan tarafından seçilir.
B) Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık
tarafından yerine getirilir.
C) Kurul, en az ayda iki defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başbakanın çağrısı üzerine
toplanır.
D) Kurul üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilemezler.
E) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve
usuller kanunla düzenlenir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) I ve II.
C) II ve IV.

56. I. Sivil hava meydanları
II. Sınır kapıları
III. Limanlar

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler
yetkileri doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerini denetleyebilirler?
A) Yalnız I.
C) I ve II.

E) I, II ve III.

B) Yalnız III.
D) II ve III.

54. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adla-

rının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile
yapılır?

57. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve

Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan
üyelerin isimlerinin sendikaca en geç kaç gün
içinde işverene bildirilmesi zorunludur?

A) Kanun
B) Bakanlar Kurulu kararı
C) İçişleri Bakanlığının tasvibi
D) İçişleri Bakanlığının kararı ve Başbakanın
tasdiki
E) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki

A) Yedi
C) On beş
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B) On
D) Yirmi
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58. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya de-

60. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na
göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde
kaçını aşamaz?

netleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda
ya da genel kurul üye veya delegelerinin - - - yazılı isteği üzerine en geç - - - - gün içinde toplanır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu’na göre bu hükümde
boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Beş
C) On beş

E) Otuz

B) On
D) Yirmi

59. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na
göre özel öğretim kurumunun gerçeğe aykırı
reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması
hâlinde brüt asgari ücretin kaç katı idari para
cezası uygulanır?
A) Üç
C) On

E) Yirmi

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) üçte ikisinin - otuz
B) dörtte birinin - on beş
C) dörtte ikisinin - kırk
D) beşte birinin - altmış
E) beşte ikisinin - kırk beş

B) Beş
D) On beş

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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.

01 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
MEB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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